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1 ÁLTALÁNOS
INFORMÁCIÓK

1.1 Elérhetőség

Ügyfélszolgálat

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

Régió Telefonszám és fax E-mail

Egyesült Államok, Kanada, Közép-
és Dél-Amerika

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

us.support@brainlab.com

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

Egyesült Királyság Tel.: +44-1223-755-333

support@brainlab.com

Spanyolország Tel.: +34-900-649-115

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

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

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

Várható élettartam

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

Visszajelzés

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

Gyártó

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

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Program felhasználói kézikönyv rev.: 1.1 Image Fusion ver.: 3.0 5

mailto://us.support@brainlab.com
mailto://brazil.support@brainlab.com
mailto://brazil.support@brainlab.com
mailto://support@brainlab.com
mailto:user.guides@brainlab.com


1.1.1 Jogi információk

Szerzői jog

A kézikönyv szerzői jogvédelem alatt álló védett információkat tartalmaz. A kézikönyv valamennyi
részét tilos a Brainlab vállalat kifejezett írásos engedélye nélkül másolni vagy lefordítani.

Brainlab védjegyek

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

A Brainlab vállalattól független védjegyek

A Microsoft® és a Windows® a Microsoft Corporation vállalat bejegyzett védjegyei az Egyesült
Államokban és más országokban.

Páciens tájékoztatása

A termékre egy vagy több szabadalom vagy függőben lévő szabadalmi alkalmazás vonatkozik. A
további részletekkel kapcsolatban lásd https://www.brainlab.com/patent/.

Integrált harmadik fél program

• A jelen program részben az Independent JPEG Group munkáján alapul.
• Ez a program tartalmazza az OpenJPEG könyvtárat. A szerzői jogok és licenc teljes leírásához

látogassa meg a következő webhelyet: http://www.openjpeg.org.
• A szoftver részben a libjpeg-turbo megoldáson alapul. A teljes licenc és szerzői jogi

megjegyzés megtalálható a következő webhelyen: https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-
turbo/blob/master/LICENSE.md.

• A jelen termék tartalmazza a Xerces C++ 3.1.1 szoftvert: https://xerces.apache.org/xerces-c/.
• A jelen termék tartalmazza a libtiff 4.0.4 beta változatát (copyright © 1988 - 1997 Sam Leffler

és copyright © 1991 - 1997 Silicon Graphics). A szerzői jogok és licenc teljes leírásához
látogassa meg a következő webhelyet: www.simplesystems.org/libtiff.

CE címke

A CE-jelölés arra utal, hogy a Brainlab termék megfelel az orvostechnikai eszkö-
zökre vonatkozó 93/42/EK tanácsi irányelv (MDD) alapvető követelményeinek.
Az MDD dokumentumban megállapított alapelveknek megfelelően:
• Image Fusion IIb osztályú orvostechnikai eszköz.

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

Hulladékkezelési utasítások

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

Jogi információk
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Értékesítés az USA-ban

Az Egyesült Államok szövetségi törvényei értelmében az eszköz kizárólag orvos által vagy
orvosi rendelvényre értékesíthető.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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1.2 Biztonsági megjegyzések

Figyelmeztetések

Figyelmeztetés
A figyelmeztetések jelölésére háromszög alakú figyelmeztető szimbólumokat használtunk.
Ezek olyan, a biztonsággal kapcsolatos kritikus információkat tartalmaznak, amelyek nem
ismerete sérüléshez, halálos sérüléshez vagy súlyos következményekhez vezethet a
készülék rendeltetésellenes használata révén.

Figyelemfelhívások

A figyelem felhívására kerek figyelemfelhívó szimbólumokat használtunk. Ezek a
biztonsággal kapcsolatos olyan kritikus információkat tartalmaznak, amelyek nem ismerete
eszközproblémákhoz vezethet. A problémák alatt többek között a következőket értjük: az
eszköz hibás működése, eszközhiba, az eszköz sérülése, anyagi kár.

Megjegyzések

MEGJEGYZÉS. A megjegyzések dőlt betűvel vannak kiemelve, és további hasznos tippeket
tartalmaznak. 

Biztonsági megjegyzések
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1.3 Alkalmazási terület

Rendeltetés

A Image Fusion szoftver klinikai munkafolyamatokban használható, amelyeknél előnyös a
képadatok együttes regisztrálása. Ez például navigációs rendszerekre érvényes, illetve
képfeldolgozó orvosi információs terminálok vagy általában képvezérelt sebészet esetében, illetve
sugársebészeti és sugárterápiás tervező szoftvernél. Maga a készülék nem rendelkezik
különleges klinikai javallattal.

Az Image Fusion alkalmazási területe

A Image Fusion szoftver a képadatok együttes - merev és deformálható regisztrálási módszerek
segítségével végzett -regisztrálására szolgáló alkalmazás. Rendeltetése anatómiai struktúrák
adatkészletek közötti igazítása.

Rendeltetésszerű használat

Az Image Fusion alkalmazás felhasználói az idegsebészet, traumatológia, illetve sugárterápiás
tervezés területén dolgozó orvosok és asszisztenseik.

A használat helye

A Image Fusion szoftver a következő területeken használható:
• Kórházi irodai környezetben, illetve bármely olyan helyen, ahol számítógép működik.
• Műtőben, illetve sebészeti beavatkozásokra alkalmas helyiségekben.

Elfogadhatóság ellenőrzése

Figyelmeztetés
A páciens kezelése előtt a rendszerből kinyert és bevitt minden adatot ellenőrizni kell.

A hardver óvatos kezelése

Figyelmeztetés
A rendszer komponenseit és a kiegészítő műszereket csak képzett egészségügyi
személyzet működtetheti.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Program felhasználói kézikönyv rev.: 1.1 Image Fusion ver.: 3.0 9



1.4 Kompatibilitás orvosi eszközökkel

Kompatibilis Brainlab orvosi platformok

Image Fusion a következőkkel kompatibilis:
• Kick 1.0/2.0
• Curve 1.0
• Curve CM
• Curve 1.1
• Curve 2.0

Kompatibilitás orvosi eszközökkel
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1.4.1 Brainlab szoftver

Kompatibilis Brainlab orvosi program

A rendszerhez csak olyan Brainlab orvosi szoftvert szabad telepíteni és azt csak olyan Brainlab
orvosi programmal szabad használni, amelyet a Brainlab vállalat megadott. A Brainlab orvosi
szoftverrel való kompatibilitással kapcsolatos felvilágosításért forduljon a Brainlab
ügyfélszolgálatához.

Más Brainlab programok

Ezen felhasználói kézikönyv kiadását követően más Brainlab programok is elérhetővé válhatnak.
Ha nem a fent megadott programverziókat használja, akkor vegye fel a kapcsolatot a Brainlab
ügyfélszolgálatával, és tisztázza velük a Brainlab eszközök kompatibilitását.

Figyelmeztetés
A rendszerhez csak olyan Brainlab orvosi szoftvert szabad telepíteni és azt csak olyan
Brainlab orvosi programmal szabad használni, amelyet a Brainlab vállalat megadott.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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1.4.2 Nem Brainlab gyártmányú, kompatibilis programok

Felhatalmazás

Kizárólag felhatalmazott Brainlab alkalmazottak telepíthetnek szoftvereket a Brainlab
rendszerre. Ne telepítsen vagy távolítson el semmilyen szoftveres alkalmazást.

Nem Brainlab gyártmányú, kompatibilis programok

Image Fusion a következőkkel kompatibilis:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Microsoft Windows Server 2008
• Microsoft Windows Server 2012 R2

A kompatibilis szervizcsomagokkal kapcsolatban forduljon a Brainlab ügyfélszolgálathoz.

Figyelmeztetés
Kizárólag a kritikus fontosságú Microsoft Windows operációs rendszer frissítések
engedélyezettek. Nem javasolt a frissítések letöltése, illetve telepítése a páciens kezelése
során.

Figyelmeztetés
Javasoljuk, hogy a lehető legmodernebb vírusirtó szoftverrel védjék a rendszert. Ne feledje,
hogy ez negatívan befolyásolhatja a rendszer teljesítményét, például a valós idejű
szkennelések (más néven hozzáférési szkennelés, háttérvédelem, rezidens pajzs,
automatikus védelem) lassíthatják a páciensadatok letöltését és mentését.

Más, nem Brainlab programok

Figyelmeztetés
Az Image Fusion programhoz csak a Brainlab által megadott program telepíthető, illetve az
csak azzal használható.

Antivírus szoftver

A Brainlab azt javasolja, hogy a rendszert a legújabb antivírus programmal védje. Jóllehet az
eszköz biztonságossága és hatékonysága szavatolva van, vegye figyelembe, hogy ez negatívan
befolyásolhatja a rendszer teljesítményét, például a páciensadatok betöltését. Antivírus program
telepítése után a rendszer teljesítményét a Brainlab ügyfélszolgálatnak kell ellenőriznie.

Figyelmeztetés
Teljesítményveszteség és automatikus újraindítások elkerülése érdekében tiltsa le a
frissítések automatikus telepítését. A páciens kezelése alatt ne töltsön le és ne telepítsen
antivírus vagy Windows frissítéseket.

Figyelmeztetés
A páciens kezelése alatt tiltsa le a Windows-zal vagy vírusellenőrző szoftverrel összefüggő
szoftvereket. Ide tartozik a rosszindulatú szoftverek észlelése, valamint az automatikus
értesítések, letöltések vagy telepítések letiltása.

Figyelmeztetés
Ez biztosítja, hogy a vírusellenőrző ne végezzen semmilyen módosítást a Brainlab
könyvtárakban.

Nem Brainlab gyártmányú, kompatibilis programok
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1.5 Képzés és dokumentáció
1.5.1 Képzés

Brainlab képzés

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

Felügyelt támogatás

A rendszer műtéti használata előtt, ahol a számítógépes navigáció kritikus fontosságú, végezzen
el elegendő számú teljes eljárást a Brainlab képviselő jelenlétében, hogy szükség esetén
útmutatással szolgálhasson.

Felelősség

Figyelmeztetés
Ez a rendszer kizárólag csak segítséget nyújt a sebésznek, és nem helyettesítheti a sebész
tapasztalatát és/vagy felelősségét annak használata alatt.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Program felhasználói kézikönyv rev.: 1.1 Image Fusion ver.: 3.0 13



1.5.2 Dokumentáció

A felhasználói útmutatók elolvasása

A felhasználói útmutatók bonyolult orvosi eszközöket és számítógépes szoftvert írnak le,
amelyeket elővigyázatosan kell használni.
Fontos, hogy a rendszer, a műszerek és a program minden használója:
• A berendezés használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói útmutatókat
• Bármikor hozzáférhessen a felhasználói útmutatókhoz

Elérhető felhasználói útmutatók

felhasználói útmutató Tartalom

Program felhasználói kézi-
könyv

• A kezeléstervezés és a képpel vezérelt navigáció áttekintése
• A műtő rendszer telepítésének leírása
• Részletes programutasítások

Műszerek felhasználói kézi-
könyve A készülék kezelésére vonatkozó részletes útmutatók

Tisztítási, fertőtlenítési és
sterilizálási útmutató

Részletesen ismerteti a készülékek tisztítását, fertőtlenítését és
sterilizálását

Rendszerfelhasználói kéz-
könyv Mindenre kiterjedő információk a rendszer telepítésére

Műszaki felhasználói kézi-
könyv

A rendszerrel kapcsolatos részletes műszaki adatok, ideértve a
specifikációkat és a megfelelőségeket

Dokumentáció
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2 AZ IMAGE FUSION
HASZNÁLATA

2.1 Bevezetés

Általános információk

Image Fusion legalább két képállományt regisztrálhat egyszerre. Lehetőség van azonos vagy
eltérő modalitásban (pl. CT, MR, PET, SPECT) készült képek egyesítésére. A Image Fusion
programot alkalmazhatja különböző munkafolyamatokban (pl. Cranial vagy Spine szoftver
használatakor).
Amikor két képállományt egyesített, ezeket egyidejűleg megtekintheti. Valamely képállományban
megadott minden tervezett tartalom (például objektumok és trajektóriák) látható lesz bármely
másik fuzionált képállományban is.
Image Fusion fúziós hálózatot javasol előzetesen meghatározott párosítási szabályok alapján.
További információkért forduljon a Brainlab ügyfélszolgálathoz.
Image Fusion algoritmus használatával hajtja végre a kiválasztott képállományok fúzióját. Az
optimális fúziós eredmények eléréséért a program közös anatómiai struktúrákkal rendelkező két
képállományt illeszt össze. A két képállománynak ugyanazt az anatómiai területet kell ábrázolnia.
Az automatikus képfúzió a legtöbb képmodalitás kombinációhoz megfelelő, bizonyos kivételekkel
(pl. ultrahang képállományok). Nem támogatott modalitások esetben alapértelmezésben
rendelkezésre áll az eredeti szkennerpozíció (referenciakeret). Manuális beállítások lehetségesek.
MEGJEGYZÉS. A támogatott képalkotó modalitások függenek az alkalmazott fúzió típusától. A
szkennelési protokollajánlásokat leírjuk a következő fejezetekben, illetve azok megtalálhatók a
Brainlab szkennelési protokolljai között. 

Merev fúzió és korrekció

A merev fúzió pontatlanságát okozhatják az egyik képállomány torzulásai, illetve több
képállomány esetében az eltérő pácienspozíciók. Cranialis munkafolyamatokban kijavíthatja a
torzulást a Cranial Distortion Correction funkcióval, spinalis munkafolyamatok esetében az
eltérő pácienspozíciókat pedig Spine Curvature Correction funkció segítségével. Ezáltal új
képállomány jön létre, deformálható regisztrációs algoritmussal (elasztikus deformáció).
Az elasztikus deformáció definíció szerint nem egyforma az egész térfogat mentén. Ez azt jelenti,
hogy a deformáció a vizsgált területen pontos lehet, de az agy vagy a gerinc más részein
pontatlan.
Gondosan ellenőriznie kell a létrehozott új képállományt, figyelembe véve az egész képterületet.
A következő részekben ismertetjük az alkalmazásban rendelkezésre álló ellenőrzési eszközöket.

Deformáció elérhetősége

A deformáció opcionális, függ a licenc tartalmától és a rendszer konfigurációjától. További
információkért forduljon a Brainlab ügyfélszolgálatához.

AZ IMAGE FUSION HASZNÁLATA
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Képállományok áttekintése

Mindig nézze át az fúzióra kiválasztott képállományokat. Minél jobb a képek minősége és
felbontása, annál jobb a fúzió eredménye.

Bevezetés
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2.2 Image Fusion elindítása

Kezdés előtt

A páciens és a kívánt adatok kiválasztásához nyomja meg a Patient Selection gombot. További
információk találhatók a Content Manager/Patient Selection program felhasználói kézikönyv
című dokumentumban.

Figyelmeztetés
Adatok hozzáadása vagy eltávolítása befolyásolja azt a módot, ahogyan az algoritmus
létrehozza a fúziós hálózatot.

Képek módosítása

MEGJEGYZÉS. A már használatban lévő képállományok Image Fusion rendszeren kívüli
módosítása torz képeket illetve pontatlanságokat eredményezhet. 

Munkafolyamatának megválasztása és elindítása

1. ábra  

Lépés

1. Munkafolyamatának megválasztása:
Pl. Cranial > Planning.

2.

AZ IMAGE FUSION HASZNÁLATA
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Lépés
Válassza ki az Image Fusion opciót a Content Manager főképernyőjén lévő munkafolya-
matban.

Image Fusion elindítása

18 Program felhasználói kézikönyv rev.: 1.1 Image Fusion ver.: 3.0



2.2.1 Navigációs funkciók

Alapvető navigációs funkciók

Az eszközsávban a következő alapvető navigációs funkciók állnak rendelkezésre.

Opciók

Megjeleníti a Content Manager főképernyőjét.

Visszatérés az előző lépéshez.
A megjelenő kérdésre válaszolva mentheti vagy elvetheti az aktuális fúzió ered-
ményeit.

Megerősíti a fúzió állapotát, és folytatja a következő lépéssel.
A rendszer menti az aktuális eredményeket a további feldolgozáshoz.

Megjeleníti a fúziós párok listáját és az adatválasztási oldalt.

Hozzáadhatók, illetve törölhetők adatok az adatkiválasztási folyamat során.

Megjeleníti az adatokhoz kapcsolódó elérhető riasztásokat.

Alapvető megtekintési opciók

Válasszon megtekintési gombot, kattintson és tartsa a kurzort a szeleten, illetve érintőképernyős
monitor használatakor helyezze rá az ujját, és kövesse az alábbi leírást.

Gomb Funkció Leírás

Szelet áthelyezé-
se ablakon belül A szelet elhúzása a kívánt helyre.

Egy ablakon be-
lül az összes sz-
elet legördítése

Az összes szelet megtekintéséhez görgessen fel vagy le.
MEGJEGYZÉS. Az egérgörgővel fel vagy le is görgethet. 

Egy szelet nagy-
ítása vagy kicsi-
nyítése

• Felfelé húzás (távolítás) vagy lefelé húzás (közelítés).
• Érintőképernyő használatakor nyomjon két ujjal a képre,

és csippentsen befelé (távolítás) vagy kifelé (közelítés).

AZ IMAGE FUSION HASZNÁLATA
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Gomb Funkció Leírás

Szelet fényerős-
ségének és kont-
rasztjának beállí-
tása

• A fényerősség növeléséhez/csökkentéséhez húzzon felfe-
lé/lefelé.

• A kontraszt szintjének növeléséhez/csökkentéséhez húz-
zon jobbra/balra.

MEGJEGYZÉS. 3D nézeten úgy is elfordíthat egy képet, ha jobb egérgombbal a nézet belsejébe
kattint (vagy ujjal megnyomja egy pontját), és a kép elfordításához elhúzza. 

Kép beállítása

Gomb Funkció

Adjust: Manuálisan áthelyezhet és elfordíthat képeket.

Fine Adjust: Kisebb beállítási tartományban finomabb mozgatásra és elfordításra
ad lehetőséget.

Fúziós opciók

Gomb Funkció

Fúziót hajt végre az aktuálisan kiválasztott képállományon.
MEGJEGYZÉS. Egy fúzió átnézése és jóváhagyása után
a rendszer arra kéri, hogy képállományai közül jelöljön ki
két másik párt egyesítés céljából. 

A meglévő fúziót visszaállítja az eredeti két különálló ké-
pállományra.

Megjeleníti az előző/következő fúziós párt.

Navigációs funkciók
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2.3 Image Fusion cranialis eljárások esetében
2.3.1 Bevezetés

Általános információk

Cranialis munkafolyamat megkezdésekor választhat a következők között:
• Image Fusion
• Cranial Distortion Correction

A képek fúzióját a rendszer a mindkét képállományra nézve közös anatómiai struktúrák alapján
végzi el.
A cél a fúzió eredményének áttekintése, és amennyiben megfelelő a minőség, annak
jóváhagyása. A fúzió mentése a Done megnyomásával történik.

Figyelmeztetés
Jóváhagyás és mentés előtt mindig ellenőrizze a képállományt.
MEGJEGYZÉS. A fúzió alapját a közös anatómiai struktúrák képezik, és befolyásolják a
képszeletek fényerő-különbségei. 

Cranialis képernyő-elrendezés

①

④

③②

2. ábra  

Sz. Magyarázat

① Axiális, koronális és szagittális rekonstrukciók az aktuális eredmény előnézeteként.

② Axiális, koronális és szagittális nézetválasztó.

③ A merev fúzióhoz használt vizsgált terület (Region of Interest, ROI) a fő nézetben és az
ACS rekonstrukciókban szaggatott vonallal jelenik meg ①.

④ Az aktuális egyesített pár átfedésként jelenik meg, ez ACS rekonstrukciók esetében előre
is megnézhető ①.

AZ IMAGE FUSION HASZNÁLATA
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Kapcsolódó hivatkozások

2.3.2 A vizsgált terület módosítása. a 60. oldalon

Image Fusion használata cranialis eljárásokra

① ⑤

③

④

②

3. ábra  

Lépés

1. Visszanézéshez válassza ki a fúziós párokat és váltson (⑤) közöttük.
Automatikusan elkezdődik a merev fúzió.

2.

Alapértelmezésben Spy Glass (①) aktiválódik.
Nézze vissza a fúziót Blending/Spy Glass használatával.

3. Válasszon az axiális, koronális és szagittális nézetirányok (②) között.

4.
Válassza a Scroll lehetőséget, és görgesse végig a képszeleteket a nyíl-
gombokkal (④).
MEGJEGYZÉS. Az egérgörgővel is görgethet. 

5.

Image Fusion cranialis eljárások esetében
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Lépés

Nézze vissza a fúziós eredményt (③), és ha kielégítő, fogadja el.

6.

A fúziós eredmény elfogadásakor megjelenik a státusa.

7.

Ha elkészült, válassza ki a Done lehetőséget.
A fúzió eredményeit ekkor menti a rendszer a további feldolgozáshoz.

Kapcsolódó hivatkozások

2.5 Fúziós eredmények visszanézése és ellenőrzése a 46. oldalon

AZ IMAGE FUSION HASZNÁLATA
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2.3.2 Cranial Distortion Correction

Általános információk

Egyes képalkotó modalitások hajlamosak geometriai torzításokra, amelyek például a rendszer
tökéletlenségeiből és a leképző rendszer gradiensének nem-linearitásából származnak.
Következésképpen, automatikus fúzió, manuális beállítás vagy vizsgált terület fúzió alkalmazása
után előfordulhatnak merev fúziók eredményein belüli pontatlanságok.
Képek közötti jobb egyezés érdekében választhatja a Cranial Distortion Correction opciót.
A Cranial Distortion Correction korrigált képállományt hoz létre azáltal, hogy a kép
deformálásával jobb egyezést hoz létre. Azután az a cél, hogy a korrigált képállomány és az
abban szereplő potenciális tartalmak áttekintése után jóváhagyják az eredményt, amennyiben az
megfelelő.
MEGJEGYZÉS. A fúzió alapját a közös anatómiai struktúrák képezik, és befolyásolják a
képszeletek fényerő-különbségei és a szkennelés minősége. 

MEGJEGYZÉS. Nem javasoljuk, hogy a Cranial Distortion Correction opció segítségével
korrigált képállományokat páciensregisztációra használják. 

Javaslatok

A legjobb eredmények eléréséhez a Cranial Distortion Correction opcióhoz használt
képadatoknak meg kell felelni ezeknek az ajánlásoknak:
• A képpárok a páciens egymást metsző térfogatát fedjék le
• Minimálisan 10 szelet
• Kevesebb, mint 4 mm szelettávolság (4 mm-nél kisebb szeletvastagság és hézagmentes

felvételezés ajánlott)
• Teljes DICOM információ (azaz teljes DICOM fejléc, amelyen pl. szerepelnek a felvételezés

paraméterei)
• Jó minőségű nyers kép (pl. nagy felbontás, nagy kontraszt, minimális műtermékek)

Támogatott képmodalitások

A következő képalkotó modalitások támogatottak torzításkorrekcióhoz párosítás esetén:
• CT-MR
• MR-MR
• MR-DTI

Nem támogatott képmodalitások

4. ábra  

A következő speciális modalitások és szekvencia típusok nem támogatottak:
• Korábban deformált képállományok

Cranial Distortion Correction
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• RGB képek
• FA és ADC térképek
• Fázis és sebesség térképek
• Perfúziós térképek
• Spektroszkópiás képek
• Gradiens kalibrálási felvételek
• FLAWS felvételek (folyadék és fehérállomány elnyomása)
• Szubtrakciós képek és vetületek (minimális/maximális intenzitású vetületek)
• Beégetett objektumokat tartalmazó képállományok

Támogatott tartalom

Képállomány deformálása alapján a következő tartalom támogatott és korrigált:
• Voxel objektumok
• Címkével ellátott pontok
• Pályagörbék
• Rostkötegek (pl. DTI rost rendszerek)

Cranial Distortion Correction opció elindítása

Lépés

Válassza ki a Cranial Distortion Correction opciót a Content Manager főképernyőjéről.
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Cranial Distortion Correction használata

③

⑤

①

④

②

⑥
5. ábra  

Lépés

1. Válassza ki az átnézendő vagy számítandó ③ fúziós párt.

2.

Alapértelmezésben Spy Glass (⑥) aktiválódik.
Blending/Spy Glass használatával nézze át adatait, és adott esetben az
Adjust opció segítségével módosítson.

3. A fúzió elkezdéséhez válassza a Calculate lehetőséget.
A bemeneti képektől függően a következő felszólítás jelenhet meg:
• Válassza ki a korrigálandó képállományt.
• Vigye át az egy képállomány esetében kiszámított korrekciót további ké-

pállományok hálózatára.

4. Válasszon az axiális, koronális és szagittális nézetirányok között (①).

5.
Válassza a Scroll lehetőséget, és görgesse végig a képszeleteket a ④
nyílgombokkal.
MEGJEGYZÉS. Az egérgörgővel is görgethet. 

Cranial Distortion Correction
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Lépés

6. Nézze át és ellenőrizze a torzításkorrekciót Blending/Spy Glass közötti
váltogatással.
Az Original és ⑤ (eredeti, ill. torzított kép) közötti váltogatással hasonlítsa
össze a korrigált képet az eredetivel. 

7.

Nézze vissza a fúziós eredményt ②, és ha kielégítő, fogadja el.

8.

A fúziós eredmény elfogadásakor megjelenik a státusa.

9.

Ha elkészült, válassza ki a Done lehetőséget.
A javított képállományt a rendszer menti a további feldolgozáshoz.

MEGJEGYZÉS. A program a Cranial Distortion Correction eredményeit [Corrected] előtaggal
ellátott új DICOM képállomány alakjában menti. Az eredeti képállományokat kicseréli a korrigált
adatokkal, és helyileg menti. 

Figyelmeztetés
Mérlegelje, hogy milyen hatással vannak a Cranial Distortion Correction rendszerében
végzett módosítások az előzetesen létező objektumokra és egyéb tervezési tartalomra (pl.
pontok, trajektóriák vagy rostkötegek). Mindig ellenőrizze a tervezett tartalom alakját és
helyzetét a DICOM Viewer nézőben vagy a tartalom létrehozásához használt szoftverben.

Kapcsolódó hivatkozások

2.5 Fúziós eredmények visszanézése és ellenőrzése a 46. oldalon
2.3.3 Válassza ki a korrigálandó képállományt a 28. oldalon
2.3.6 Cluster Deformation a 34. oldalon
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2.3.3 Válassza ki a korrigálandó képállományt

Válassza ki a korrigálandó képállományt

6. ábra  

Ha a Cranial Distortion Correction algoritmussal nem határozható meg automatikusan, melyik
képállományt kell korrigálni, ezt a képállományt kiválaszthatja manuálisan is. Ebben az esetben a
Brainlab azt javasolja, hogy a nagyobb torzítást mutató képállományt válassza ki.

Gomb Magyarázat

Indítsa el a Cranial Distortion Correction algoritmust.

Zárja be a párbeszéd ablakot, és lépjen vissza az eredeti forrásadatokhoz.

Figyelmeztetés
Ne használja a Cranial Distortion Correction opciót műtét közben, illetve erős helyi
deformációkat tartalmazó képállományokkal (pl. agyi eltolódást mutató nyitott koponya).

Válassza ki a korrigálandó képállományt
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A korrigálandó képek kiválasztása

7. ábra  

Lépés

1. Emelje ki a képállományt.

2. Nyomja meg a Proceed gombot.
Elkezdődik a számítás.

AZ IMAGE FUSION HASZNÁLATA
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2.3.4 Példa Cranial Distortion Correction

Példa Cranial Distortion Correction

① ②

8. ábra  

Amikor a Cranial Distortion Correction algoritmus befejeződött, a keletkező képállomány
jelölése FUSED (①), és az új képállomány címkéje [Corrected] (②). A rendszer a DTI adatokat
mindig csomagként kezeli.

Példa Cranial Distortion Correction
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2.3.5 Contrast Clearance Analysis

Általános információk

A Contrast Clearance Analysis* számítás vizuálisan megjeleníti a kontrasztanyag halmozódását
a kiürülési sebességének függvényében. A módszer úgy működik, hogy két MRI felvételezés
készül az egyik 5 perccel a kontrasztanyag szokásos dózisa után és egy másik kb. 75 perccel
utána, majd az első sorozatot kivonják a másodikból, az eredmény egy nagyfelbontású,
színkódolt térkép. A két MRI képállomány egyesítéséhez és összehasonlításához használja a
Image Fusion opciót.
* A Sheba Orvosi Központ fejlesztette a Brainlab technológiájával.

Példa

9. ábra  

Szín Magyarázat

Piros A kontrasztanyag akkumulációja (lassú kiürülés)

Kék A kontrasztanyag megtisztulása (gyors kiürülés)

Követelmények

A Contrast Clearance Analysis számításhoz két 3D MRI térfogatra van szükség. Ezekben az
esetekben:
• Mindkét sorozatot az egyenértékű szkennelési protokollal kell felvételezni
• Az első sorozatot kb. 5 perccel a kontrasztanyag befecskendezése után kell felvenni (a

használt anyag pl. Gd/gadolínium)
• A második sorozatot kb. 60 - 105 perccel a kontrasztanyag befecskendezése után kell felvenni
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A Contrast Clearance Analysis opció elindítása

Lépés

Válassza ki a Contrast Clearance Analysis opciót a Content Manager főképernyőjéről.

A Contrast Clearance Analysis opció használata

②

①

③
10. ábra  

Lépés

1. Válassza ki az első és második MRI térfogatot (pl. a kontrasztanyag befecskendezése
utáni korai és késői képfelvételeket).

2. A Contrast Clearance Analysis számítás elindításához válassza a Cal-
culate opciót.
A számítás előtt a rendszer mindkét MR sorozaton automatikusan merev
fúziót hajt végre.

3. Válasszon az axiális, koronális és szagittális nézetirányok között (①).

Contrast Clearance Analysis
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Lépés

4.
Válassza a Scroll lehetőséget, és görgesse végig a képszeleteket a nyíl-
gombokkal (②).
MEGJEGYZÉS. Az egérgörgővel is görgethet. 

5. Nézze át a kontrasztanyag halmozódását/kiürülését.

6.

Alapértelmezésben Spy Glass (③) aktiválódik.
Nézze vissza a fúziót Blending/Spy Glass használatával.

7.

Nézze vissza a fúziós eredményt ②, és ha kielégítő, fogadja el.

8.

Ha elkészült, válassza ki a Done lehetőséget.
A fúzió eredményeit ekkor menti a rendszer a további feldolgozáshoz.

MEGJEGYZÉS. A keletkező képállományokat a rendszer az első MR képállománnyal (amelyet
röviddel a kontrasztanyag befecskendezése után vettek fel) egyesített új DICOM/RGB
képállományként menti. A rendszer a második (későbbi) MR képállományt a számítás után
automatikusan törli aktuális képadatai közül. 

Kapcsolódó hivatkozások

2.3.5 Contrast Clearance Analysis a 31. oldalon
2.5 Fúziós eredmények visszanézése és ellenőrzése a 46. oldalon
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2.3.6 Cluster Deformation

Általános információk

A Cluster Deformation opció lehetővé teszi, hogy egy képállomány esetében kiszámított
korrekciót átvigye az ehhez a képállományhoz mereven fuzionált további képállományok
hálózatára.
MEGJEGYZÉS. Ha az adatokat a hozzájuk tartozó páciens képállománnyal együtt korrigálják,
ennek megfelelően módosulnak a távolságok, a térfogatok és a szögek. 

Példa párbeszéd

11. ábra  

Opciók

Számítsa ki a korrekciót a bal oldali képállományra, és vigye át a korrekciót a feni csoportban
lévő összes képállományra.

Csak a bal oldali képállományt korrigálja, és a jobb oldalon a meglévő fúziókat bontsa szét ké-
pállományokra.

Figyelmeztetés
A csoportalapú korrekciók csak akkor érvényesek, ha a torzítások azonosak valamennyi
képállományban. A legvalószínűbben akkor teljesül ez a feltétel, ha egyetlen MRI menetben
mereven egyesített képállományokat vettek fel.
MEGJEGYZÉS. A korrekció számítása csak egy képállományra történik meg, a rendszer átviszi
azt a kapcsolódó állományokra. A rendszer nem számít minden egyes képállományra egyedi
korrekciót. 

Cluster Deformation
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2.4 Képfúzió gerinc felvételek esetében
2.4.1 Bevezetés

Általános információk

Spinalis munkafolyamat megkezdésekor választhat a következők között:
• Image Fusion
• Spine Curvature Correction

A képállományok fúzióját a mindkét képállományra nézve közös anatómiai szerkezetek alapján
végzi el rendszer.
A cél a fúzió eredményének áttekintése, és amennyiben megfelelő a minőség, annak
jóváhagyása. A fúzió mentése a Done megnyomásával történik.

Figyelmeztetés
Jóváhagyás és mentés előtt mindig ellenőrizze a fúzió eredményeit az egész
képállományon.
MEGJEGYZÉS. Spinalis munkafolyamaton belül nem indul el automatikusan fúzió. Manuálisan
kell fúziót elindítania. 

MEGJEGYZÉS. A fúzió alapját a közös anatómiai struktúrák képezik, és befolyásolják a
képszeletek fényerő-különbségei. 

Spinalis képernyő-elrendezés

④

③②

①

12. ábra  

Sz. Magyarázat

① Axiális, koronális és szagittális rekonstrukciók az aktuális eredmény előnézeteként.

② Axiális, koronális és szagittális nézetválasztó.
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Sz. Magyarázat

③ A vizsgált terület (ROI) a fő nézetben és az ACS rekonstrukciókban szaggatott vonallal
jelenik meg (①).

④ Az aktuális egyesített pár átfedésként jelenik meg, ez ACS rekonstrukciók esetében előre
is megnézhető (①).

Kapcsolódó hivatkozások

2.6.2 A vizsgált terület módosítása a 60. oldalon

Image Fusion használata spinalis eljárásokra

③②①

⑤⑥ ④
13. ábra  

Lépés

1. Visszanézéshez válassza ki a fúziós párokat és váltson (⑤) közöttük.

2.

ROI (vizsgált terület) kiválasztása.

Képfúzió gerinc felvételek esetében
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Lépés

3.

Az ablak sarkainak elhúzásával módosítsa a méretet (②) vagy a helyzetet (③) a kívánt
területre és alakra.

4. Válasszon az axiális, koronális és szagittális nézetirányok között (①).

5. Alapértelmezésben az Adjust opció aktiválódik. Számítás előtt az áthelye-
zés és elforgatás eszközök segítségével manuálisan igazítsa a képeket.
MEGJEGYZÉS. Amikor durva egyezés érdekében módosít, vegye figye-
lembe a két képtérfogat metszetében lévő központi csigolyát. 

6.

A képállományok egyesítéséhez válassza a Fusion opciót.

7.

Alapértelmezésben a Spy Glass opció aktiválódik.
Nézze vissza a fúziót Blending/Spy Glass használatával.

8.
Válassza a Scroll lehetőséget, és görgesse végig a képszeleteket a nyíl-
gombokkal (④).
MEGJEGYZÉS. Az egérgörgővel is görgethet. 

9.

Nézze vissza a fúziós eredményt, és ha kielégítő, fogadja el.

10.

A fúziós eredmény elfogadásakor megjelenik a státusa.
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Lépés

11.

Ha elkészült, válassza ki a Done lehetőséget.
A fúzió eredményét a rendszer menti a további feldolgozáshoz.

Kapcsolódó hivatkozások

2.5 Fúziós eredmények visszanézése és ellenőrzése a 46. oldalon

Képfúzió gerinc felvételek esetében
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2.4.2 Spine Curvature Correction

Általános információk

A páciens helyzete különböző képfelvételek között változhat. Következésképpen, automatikus
fúzió, manuális beállítás vagy vizsgált terület fúzió alkalmazása után előfordulhatnak merev fúziók
eredményein belüli pontatlanságok. Képek közötti jobb egyezés érdekében választhatja a Spine
Curvature Correction opciót.
A Spine Curvature Correction opció deformált képállományt hoz létre, amelyik jobban megfelel
az eredeti képállománynak.
Azután az a cél, hogy a korrigált képállomány és az abban szereplő potenciális tartalmak
áttekintése után jóváhagyják az eredményt, amennyiben az megfelelő.
MEGJEGYZÉS. A fúzió alapját a közös anatómiai struktúrák képezik, és befolyásolják a
képszeletek fényerő-különbségei és a szkennelés minősége. 

MEGJEGYZÉS. Nem javasoljuk, hogy a Spine Curvature Correction opció segítségével korrigált
képállományokat páciensregisztációra használják. 

Javaslatok

A legjobb eredmények eléréséhez a Spine Curvature Correction opcióhoz használt
képadatoknak meg kell felelni ezeknek az ajánlásoknak:
• Minimálisan 10 szelet
• Kevesebb, mint 3 mm szelettávolság (3 mm-nél kisebb szeletvastagság és hézagmentes

felvételezés ajánlott)
• Teljes DICOM információ (azaz teljes DICOM fejléc, amelyen pl. szerepelnek a felvételezés

paraméterei)
• Amennyiben az MRI adatokat korrigálni kell, az 3D vagy 2D axiális sorozatként felvételezendő

T1-súlyozással (vagy T2-súlyozással, illetve zsírelnyomással készített felvételezés is ajánlott)
• Jó minőségű nyers kép (pl. nagy felbontás, nagy kontraszt, minimális műtermékek)

Támogatott tartalom

Képállománnyal együtt a következő tartalom támogatott és korrigált:
• Voxel objektumok
• Címkével ellátott pontok
• Pályagörbék
• Rostkötegek (pl. DTI rost rendszerek)

Képmodalitások

14. ábra  

A közönséges képalkotó modalitásokban, mint a CT és az MRI, több almodalitással együtt,
elvégezhető a deformálás.
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A következő speciális modalitások és szekvencia típusok nem támogatottak:
• Korábban deformált képállományok
• RGB képek
• FA és ADC térképek
• Fázis és sebesség térképek
• Perfúziós térképek
• Spektroszkópiás képek
• Gradiens kalibrálási felvételek
• FLAWS felvételek (folyadék és fehérállomány elnyomása)
• Szubtrakciós képek és vetületek (minimális/maximális intenzitású vetületek)
• Beégetett objektumokat tartalmazó képállományok

Spine Curvature Correction elindítása

Lépés

Válassza ki a Spine Curvature Correction opciót a Content Manager fő-
képernyőjéről.

Spine Curvature Correction használata

②① ③ ④
15. ábra  

Lépés

1. Visszanézéshez vagy számításhoz válassza ki a fúziós párokat ③ és kapcsoljon át közöt-
tük.

Spine Curvature Correction
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Lépés

2. Alapértelmezésben az Adjust opció aktiválódik.
Számítás előtt az áthelyezés (①) és elforgatás (②) eszközök segítségével
manuálisan igazítsa egymáshoz a képeket.
MEGJEGYZÉS. Amikor durva egyezés érdekében módosít, vegye figye-
lembe a két képtérfogat metszetében lévő központi csigolyát. 

3. A fúzió elkezdéséhez válassza a Calculate lehetőséget.
A bemeneti képektől függően a következő felszólítás jelenhet meg:
• Válassza ki a korrigálandó képállományt.
• Vigye át az egy képállomány esetében kiszámított korrekciót további ké-

pállományok hálózatára.

4.

Alapértelmezésben a Spy Glass opció aktiválódik.
Nézze vissza a fúziót Blending/Spy Glass használatával.

5.
Válassza a Scroll lehetőséget, és görgesse végig a képszeleteket a nyíl-
gombokkal (④).
MEGJEGYZÉS. Az egérgörgővel is görgethet. 

6. Nézze át és ellenőrizze a korrekciót Blending/Spy Glass közötti váltoga-
tással.
Az Original közötti váltogatással hasonlítsa össze a korrigált képet az ere-
detivel.

7.

Nézze vissza a fúziós eredményt, és ha kielégítő, fogadja el.

8.

A fúziós eredmény elfogadásakor megjelenik a státusa.

9.

Ha elkészült, válassza ki a Done lehetőséget.
A javított képállományt a rendszer menti a további feldolgozáshoz.

MEGJEGYZÉS. A program a Spine Curvature Correction eredményeit [Corrected] előtaggal
ellátott új DICOM képállomány alakjában menti. Az eredeti képállományokat kicseréli a korrigált
adatokkal, és helyileg menti. 

Figyelmeztetés
Mérlegelje, hogy milyen hatással vannak a Spine Curvature Correction rendszerében
végzett módosítások az előzetesen létező objektumokra és egyéb tervezési tartalomra (pl.
pontok, trajektóriák vagy rostkötegek). Mindig ellenőrizze a tervezett tartalom alakját és
helyzetét a DICOM Viewer nézőben vagy a tartalom létrehozásához használt szoftverben.
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Kapcsolódó hivatkozások

2.4.3 Válassza ki a korrigálandó képállományt a 43. oldalon
2.4.4 Cluster Deformation a 45. oldalon
2.5 Fúziós eredmények visszanézése és ellenőrzése a 46. oldalon

Spine Curvature Correction
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2.4.3 Válassza ki a korrigálandó képállományt

Válassza ki a korrigálandó képállományt

16. ábra  

Gomb Magyarázat

Indítsa el a Spine Curvature Correction algoritmust.

Zárja be a párbeszéd ablakot, és lépjen vissza az eredeti forrásadatokhoz.

AZ IMAGE FUSION HASZNÁLATA

Program felhasználói kézikönyv rev.: 1.1 Image Fusion ver.: 3.0 43



Példa görbületi korrekcióra

① ②

17. ábra  

Amikor a Spine Curvature Correction algoritmus befejeződött, a keletkező képállomány jelölése
FUSED (①), és az új képállomány címkéje [Corrected] (②).

Válassza ki a korrigálandó képállományt
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2.4.4 Cluster Deformation

Általános információk

A Cluster Deformation opció lehetővé teszi, hogy egy képállomány esetében kiszámított
korrekciót átvigye az ehhez a képállományhoz mereven fuzionált további képállományok
hálózatára.
MEGJEGYZÉS. Ha az adatokat a hozzájuk tartozó páciens képállománnyal együtt korrigálják,
ennek megfelelően módosulnak a távolságok, a térfogatok és a szögek. 

Cluster Deformation spinalis esetben

18. ábra  

Opciók

Számítsa ki a korrekciót a bal oldali képállományra, és vigye át a korrekciót a feni csoportban
lévő összes képállományra.

Csak a bal oldali képállományt korrigálja, és a jobb oldalon a meglévő fúziókat bontsa szét ké-
pállományokra.

Figyelmeztetés
A csoportos korrekció csak akkor érvényes, ha a páciens helyzete valamennyi
képállományban ugyanaz.
MEGJEGYZÉS. A korrekció számítása csak egy képállományra történik meg, a rendszer átviszi
azt a kapcsolódó állományokra. A rendszer nem számít minden egyes képállományra egyedi
korrekciót. 
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2.5 Fúziós eredmények visszanézése és ellenőrzése
2.5.1 Bevezetés

Általános információk

Két ellenőrző funkció áll rendelkezésre az Image Fusion alkalmazásban:
• Spy Glass
• Blending
• Váltogatás az Original és a korrigált képállományok között
• Windowing

Fúziós eredmények visszanézése és ellenőrzése
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2.5.2 Spy Glass

Általános információk

Vizuálisan ellenőrizheti a képfúzió pontosságát az egész képállományra vonatkozóan a Spy
Glass funkció használatával, ha a képszeletet a vizsgált területre mozgatja.
Ez lehetővé teszi, hogy egyidejűleg két képállományban szereplő struktúrákat tekintsen meg (pl.
daganat alakja vagy mérete).

Spy Glass használata fúziós mód esetében

① ②
19. ábra  

Lépés

1.

Válassza ki az eszköztár Spy Glass elemét.

2. A Spy Glass egy keretben ráhelyezi a második képállományt az első képállományra.
Az ablak (①) bárhová elhelyezhető az alapul szolgáló képen.

3. Az ablak sarkainak elhúzásával módosítsa a méretet vagy a helyzetet a kívánt területre
és alakra.

4. A képszeletek között a nyílgombokkal (②) görgethet.
MEGJEGYZÉS. Ha a Scroll funkció aktív, az egérgörgővel görgessen, illetve húzzon le
vagy fel a nézetben. 

5. Zoom opcióval közelítsen rá a vizsgált tartományra.
MEGJEGYZÉS. Távolításhoz vagy közelítéshez használhatja a CTRL billentyűt és az
egérgörgőt is. 
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Lépés

6.

Nézze vissza a fúziós eredményt, és ha kielégítő, fogadja el.

7.

Ha elkészült, válassza ki a Done lehetőséget.
A fúzió eredményét a rendszer menti a további feldolgozáshoz.

Spy Glass
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2.5.3 Spy Glass korrekciós módban

Általános információk

Vizuálisan ellenőrizheti a deformálás pontosságát a Spy Glass funkció használatával, ha a
képszeletet a vizsgált területre mozgatja.
Ez lehetővé teszi, hogy egyidejűleg két képállományban szereplő struktúrákat tekintsen meg (pl.
daganat alakja vagy mérete).

Színkóddal ellátott torzulási rács

Amikor a Cranial Distortion Correction vagy Spine Curvature Correction számításban a Spy
Glass opciót választják, alapértelmezésben színkóddal ellátott deformációs rács jelenik meg. A
rácsvonalak a korrekciós irányokat jelzik, míg a színes cellák a képmódosítás területeit jelölik. A
színkódolást egy adott voxel esetében a nem merev transzformáció foka határozza meg.
MEGJEGYZÉS. Ki-be kapcsolhatja a színkódolt rácsot a Spy Glass áthelyezésével vagy a Shift
gomb lenyomva tartásával. 

Deformációs példa

20. ábra  

Amint a fenti példában látható, a rendszer DTI képek torzulásait (EPI sorozatokat) az A-P irány
mentén korrigál az agy külső részein (bal oldali kép). A Spine Curvature Correction a
csigolyaközti porckorongok deformációját (összenyomását vagy kinyúlását) eredményezi (jobb
oldali kép).
A piros területek mutatják a kép változási területeit az eredeti forrásadatokhoz képest. A nem
árnyékolt területek nem deformáltak, azonban el lehetnek tolódva, amint a rácsvonalak jelzik.
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Spy Glass használata korrekciós módban

① ③②
21. ábra  

Lépés

1.

Válassza ki az eszköztár Spy Glass elemét.

2. A Spy Glass egy keretben ráhelyezi a második képállományt az első képállományra.
Az ablak ① bárhová elhelyezhető az alapul szolgáló képen.

3. Az ablak sarkainak elhúzásával módosítsa a méretet vagy a helyzetet a kívánt területre
és alakra.

4. A képszeletek között a nyílgombokkal (③) görgethet.
MEGJEGYZÉS. Ha a Scroll funkció aktív, az egérgörgővel görgessen, illetve húzzon le
vagy fel a nézetben. 

5. Zoom opcióval közelítsen rá a vizsgált tartományra.
MEGJEGYZÉS. Távolításhoz vagy közelítéshez használhatja a CTRL billentyűt és az
egérgörgőt is. 

6. A deformációs területet elemezheti ha váltogat az Original (②) és a korri-
gált képállomány között, és összehasonlítja őket.
MEGJEGYZÉS. Ameddig nyomja a gombot, az eredeti kép marad látható,
elengedésekor pedig a korrigált kép. 

7.

Spy Glass korrekciós módban
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Lépés

Nézze vissza az eredményt, és ha kielégítő, fogadja el.

8.

Ha elkészült, válassza ki a Done lehetőséget.
A javított képállományt a rendszer menti a további feldolgozáshoz.
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2.5.4 Blending merev fúziók esetében

Általános információk

A Blending opció azzal különbözteti meg a képállományokat, hogy az egyiket kék színnel, a
másikat borostyánsárgával jeleníti meg, és kiemeli a kritikus vizsgált területeket.
A kék és a sárga komplementer színek. Ha a két képállomány ugyanazt az információt jeleníti
meg, a fúzió szürkeárnyalatos képként jelenik meg. Ahol eltér, az eredmény kéken vagy sárgán
jelenik meg.

Példa a Blending funkció használatára

A bal szélen és jobb szélen megjelenített képek szürkeárnyalatos képek, a blending a középen
megy végbe azáltal, hogy a rendszer középen egyidejűleg súlyozza az egyik vagy mindkét kép
intenzitását, a csúszka helyzetének megfelelően.

① ② ③ ⑤④

22. ábra  

Sz. Elem

① MR kép (szürkeárnyalatos)

② MR kép (kék színnel jelenik meg)

③ Blending funkcióval készült kompozit kép

④ CT kép (borostyánsárga színnel jelenik meg)

⑤ CT kép (szürkeárnyalatos)

Blending merev fúziók esetében
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A Blending funkció használatának módja

① ②
23. ábra  

Lépés

1.
Válassza a Blending opciót, és a kevert kép módosításához az egérrel (il-
letve érintőképernyő esetében ujjal) mozgassa a csúszkát ① a megtekintő
területen.

2. A képszeletek között a nyílgombokkal (②) görgethet.
MEGJEGYZÉS. Ha a Scroll funkció aktív, az egérgörgővel görgessen, illetve húzzon le
vagy fel a nézetben. 

3. Zoom opcióval közelítsen rá a vizsgált tartományra.
MEGJEGYZÉS. Távolításhoz vagy közelítéshez használhatja a CTRL billentyűt és az
egérgörgőt is. 

4.

Nézze vissza a fúziós eredményt, és ha kielégítő, fogadja el.

5.

Ha elkészült, válassza ki a Done lehetőséget.
A fúzió eredményét a rendszer menti a további feldolgozáshoz.
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2.5.5 Blending korrekciós módban

Általános információk

A Cranial Distortion Correction vagy Spine Curvature Correction számítás keretében végzett
Blending ugyanazt az alapelvet követi, mint egy Original fúzió, de a két képállományt kék és
borostyánsárga színnel jeleníti meg.
Amikor a Cranial Distortion Correction vagy Spine Curvature Correction számításban a
Blending funkciót választják, alapértelmezésben deformációs rács jelenik meg. A rácsvonalak a
korrekciós irányokat jelzik, míg a színes vonalak a képmódosítás területeit jelölik.
MEGJEGYZÉS. Ki-be kapcsolhatja a deformációs rácsot a keverőcsúszka mozgatásával vagy a
Shift gomb lenyomva tartásával. 

Kapcsolódó hivatkozások

2.5.4 Blending merev fúziók esetében a 52. oldalon

A korrekció használata blendinggel

① ② ③
24. ábra  

Lépés

1.
Válassza a Blending opciót, és a kevert kép módosításához az egérrel (il-
letve érintőképernyő esetében ujjal) mozgassa a csúszkát ① a megtekintő
területen.

2. A képszeletek között a nyílgombokkal (③) görgethet.
MEGJEGYZÉS. Ha a Scroll funkció aktív, az egérgörgővel görgessen, illetve húzzon le
vagy fel a nézetben. 

Blending korrekciós módban
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Lépés

3. A deformációs területet elemezheti ha váltogat az Original (②) és a korri-
gált képállomány között, és összehasonlítja őket.
MEGJEGYZÉS. Ameddig nyomja a gombot, az eredeti kép marad látható,
elengedésekor pedig a korrigált kép. 

4.

Nézze vissza az eredményt, és ha kielégítő, fogadja el.

5.

Ha elkészült, válassza ki a Done lehetőséget.
A javított képállományt a rendszer menti a további feldolgozáshoz.
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2.5.6 Windowing

Általános információk

A Windowing segítségével beállíthatja az aktuális fúziós pár mindegyik állományára a
fényerősséget és a kontrasztot.

Ablakozás beállítási funkciói

Funkció A beállítás funkció használata

Fényerő Húzza az egeret (illetve érintőképernyő esetében az ujját) a képernyő mentén
felfelé vagy lefelé.

Kontraszt Húzza az egeret (illetve érintőképernyő esetében az ujját) a képernyő mentén
balra vagy jobbra.

A Windowing funkció használata

① ②
25. ábra  

Lépés

Válassza a Windowing (②) opciót, majd válassza ki a kívánt képállományt (①).

Windowing
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2.6 A fúziós eredmény kézi módosítása
2.6.1 Képek beállítása

Általános információk

Ha az automatikus fúzió eredményei nem kielégítőek, lehetőség van kézi módosításokra.
A képállomány manuális igazítása kiindulási pont megállapításával segíti a regisztrálási
algoritmust, és javítja a fúzió eredményeit.

Beállítás automatikus fúziók esetében

① ②

③④
26. ábra  

Lépés

1.

Válassza ki az eszközsávból az Adjust vagy Fine Adjust funkciót.

2. A kép mozgatásához húzza el a képet a mozgatásvezérléssel (①), amíg a borostyánsár-
ga kép (④) helyzete megfelelő nem lesz.

3. A kép elforgatásához húzza a képet a görbe fogantyúval (②), amíg a borostyánsárga kép
(④) helyzete megfelelő nem lesz.

4. A képszeletek között a nyílgombokkal (③) görgethet.
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Lépés
MEGJEGYZÉS. Az egérgörgővel is görgethet. 

5. Távolításhoz vagy közelítéshez használja a CTRL billentyűt és az egérgörgőt.

6.

• Az aktuális fúziós pár beállítása után automatikus fúzió futtatásához vá-
lassza a Fusion opciót, illetve;

• Korrekciós módban korrigált képállomány létrehozásához válassza a
Calculate opciót a jelenlegi fúziós pár esetében.

7.

Nézze vissza a fúziós eredményt, és ha kielégítő, fogadja el.

8.

Ha elkészült, válassza ki a Done lehetőséget.
Az eredményt a rendszer menti a további feldolgozáshoz.

Manuális fúzió végrehajtása

Lépés

1.

Válassza ki az eszközsávból az Adjust vagy Fine Adjust funkciót.

2. A kép mozgatásához húzza el a képet a nyíl szimbólummal (①), amíg a borostyánsárga
kép (④) helyzete megfelelő nem lesz.

3. A kép elforgatásához húzza a képet a görbe fogantyúval (②), amíg a borostyánsárga kép
(④) helyzete megfelelő nem lesz.

4. A képszeletek között a nyílgombokkal (③) görgethet.
MEGJEGYZÉS. Az egérgörgővel is görgethet. 

5.

Nézze vissza a fúziós eredményt, és ha kielégítő, fogadja el. A manuálisan módosított
eredmény nem menthető, mint az aktuális pár esetében végzett fúzió.

A fúziós eredmény kézi módosítása
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Lépés

6.

Ha elkészült, válassza ki a Done lehetőséget.
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2.6.2 A vizsgált terület módosítása

Általános információk

A fúziós terület beállításához, hogy az összes, kezelés szempontjából lényeges, struktúrát
tartalmazza, használja a beállítás funkciókat.
Ha manuális meghatározású ROI (vizsgált terület) vonatkozásában hajt végre fúziót, ezzel a ROI
területére korlátozza a fúziós algoritmust. Ez nagyobb fúziós pontosságot tesz lehetővé térben
korlátozott területen.
MEGJEGYZÉS. A ROI folyamat egyszerre egy képállományt jelenít meg. 

MEGJEGYZÉS. Ez a funkció csak merev képfúzió esetében áll rendelkezésre. A ROI
módosításának nincs hatása a deformálási eredményre. 

A vizsgált terület módosítása.

①

② ③ ④ ⑤

27. ábra  

Lépés

1.

Válassza ki az eszköztár ROI elemét.

2. Módosítsa a keretet (①) az átméretezés (③), áthelyezés (④) és elforgatás (⑤) vezérlő-
szervek segítségével, hogy a használandó területet fúziós referenciaként vegye körül.
MEGJEGYZÉS. A fúziós eredmények javítása érdekében ügyeljen arra, hogy a vizsgált
terület megfelelő anatómiai információt fedjen le. 

MEGJEGYZÉS. ACS nézetekben (②) a vizsgált terület helyzete frissül.
 

A vizsgált terület módosítása
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Figyelmeztetés
A képfúziós feladat elhagyásakor a rendszer nem tárolja automatikusan a fúziós vizsgált
területet. Hagyja jóvá, és mentse a fúziót, hogy elkerülhesse az eredmények
félreértelmezését, illetve tárolhassa későbbi használatra.

Fúzió indítása

Lépés

A ROI kézi beállításának befejezése után válassza ki a Fusion lehetősé-
get.

MEGJEGYZÉS. A fúziós algoritmus újonnan megadott ROI-ra való alkalmazásához kötelezően ki
kell választani a Fusion lehetőséget. 

Fúzió visszaállítása

Lépés

Ha fúziót alkalmazott képekre, és szeretné visszaállítani ezeket a képeket
a kezdeti szkenner koordinátarendszerbe, kattintson a Reset gombra.
MEGJEGYZÉS. A Reset opcióval visszatérhet a képállományok kiindulási
elrendezéséhez. Ha megadták a ROI definícióját a fúzió végrehajtásához,
a Reset művelet a manuálisan megadott vizsgált területet is törli. 
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2.7 Fúziós párok módosítása

Általános információk

Az Image Fusion funkció képtulajdonságok (pl. felvételezési idő, képalkotó modalitás, térbeli
felbontás stb.) alapján fúziós párok hálózatát építi.
A Data menü aktiválásával a Fusion Pairs rész áttekintést ad a jelenleg átnézés alatt lévő párról
és a többi elérhető párról.
A Fusion Pairs menüben két különböző funkcionalitás áll rendelkezésre:
• Páralkotás módosítása az Edit funkcióval
• Egyes képállományok megjelenítési tájolásának módosítása az Align funkcióval

Párok kiválasztásának módja

28. ábra  

Lépés

1. A fúziós pár kiválasztásának módosításához válassza ki az eszköztár Fusion Pairs pár-
beszédablakát.

2. Egy másik pár kiválasztásához jelölje ki a kívánt képpárt.

Fúziós párok módosítása
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2.7.1 Példa fúziós párra

Példa fúziós párra

①
②

29. ábra  

Sz. Alkotóelem

① Kiválasztott képpár

② Jóváhagyási státus (pl. FUSED)

Fúziós párosítás egyedivé tétele

①

30. ábra  
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Módosíthatja a képállományok párosítását az Edit funkció segítségével.

Lépés

1.

Válassza a Data opciót, és nyissa meg a Fusion Pairs legördülő menüt
(①).

2.

A Manual Pairing funkcionalitás eléréséhez válassza az Edit funkciót, és
válassza ki az egyesítendő képeket.

3. Válassza ki az egyesítendő két képállományt.

4.
Válassza ki a Use this Pair opciót.
MEGJEGYZÉS. Az előző menühöz való visszatéréshez válassza ki a Can-
cel opciót. 

5. Zárja be a Data menüt, és lépjen vissza a fő képernyőre.

6.

A képállományok egyesítéséhez válassza a Calculate/Fusion funkciót.
MEGJEGYZÉS. Az opciók, a futtatott alkalmazás módtól függően, válto-
zók. 

7.

Ha elkészült, válassza ki a Done lehetőséget.

MEGJEGYZÉS. A képállomány párosításának minden módosításával megváltozik a kezdeti
fúziós hálózat. Amikor új adatok elérhetők, hozzáadódnak a meglévő fúziós hálózathoz, és a
fúziós algoritmus újra fut. A felhasználónak ellenőriznie kell az eredményt. 

Az alapértelmezett fúziós párokra vonatkozó további technikai információért forduljon a Brainlab
ügyfélszolgálatához.

Figyelmeztetés
Ha a kézi meghatározású fúziós pár konfliktusban áll a már jóváhagyott fúzióval, vagy
frissült a kiválasztott képállomány, a szoftver a meglévő fúzió felülírásával vagy
felbontásával automatikusan feloldja a konfliktust. Kötelezően ismét át kell tekintenie a
fúziót.

Példa fúziós párra
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Igazítás meghatározása

Az Align funkció használatával módosíthatja a referencia fúziós párt. Ez lehetővé teszi, hogy
meghatározza a legjobb tájolást a megtekintés céljára.

①

31. ábra  

A kép tájolásának módosításához, illetve a kiválasztott képállomány igazításának
meghatározásához hajtsa végre a következőt:

Lépés

1.

A menüből válassza az Align (①) funkciót.

2.

Válassza ki az igazítás meghatározásához a kívánt képállományt.

3.

Válassza a Confirm opciót.
Automatikusan megtörténik a nézet igazítása.
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2.8 Az Image Fusion véglegesítése és bezárása

Visszanézés függőben

32. ábra  

A szoftver bezárása, vagy másik alkalmazásokban való használata előtt az összes fúziós
eredményt el kell fogadni, illetve át kell nézni. Ha megkísérli a továbblépést eredmény elfogadása
vagy elvetése nélkül, megnyílik a Review Pending párbeszédablak.

Opciók

Lépjen vissza, és hagyja jóvá a függőben lévő eredményeket.

Lépjen tovább fúziók jóváhagyása nélkül.

Fúziók jóváhagyása

MEGJEGYZÉS. A későbbi használathoz a fúziókat kötelezően jóvá kell hagyni. 

Az Image Fusion véglegesítése és bezárása
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Deformálási eredmények

①

33. ábra  

Fúziók jóváhagyása után a rendszer menti az ① korrigált képállományt, majd az eredeti képeket
eltávolítja a kiválasztott adatok (SELECTED DATA) közül. Szükség esetén az eredeti képek a
páciensadattárból még kiválaszthatók.

Figyelmeztetés
DTI-adatok deformálásához mindig teljes „DTI Study”-t válasszon ki. Ha a korrigált
képállomány B0 (DTI adatfelvételezés részeként), az egész DTI adatkészlet (FA, ADC térkép)
deformálása is megtörténik.

DTI adatkezelés

• Ahelyett, hogy külön-külön választana B0, FA vagy ADC képeket, mindig válasszon DTI-
vizsgálatot a bal oldali adatválasztékból.

• A rendszer érvényes DTI-vizsgálatot Image Fusion funkción belül mindig csomagként kezel,
elnevezése „DTI Bundle”.

• Valamennyi DTI-csomag kezelése megegyezik. Például, ha a rendszer korrigál egy csomagot,
négy új képállományt hoz létre (B0, FA, színes FA, ADC).

Adatok mentése kikapcsoláskor

A szoftver bezárása előtt mindig véglegesítse az aktuális feladatot. Mindig zárja be a
szoftvert, mielőtt leállítaná a rendszert. Ha a rendszert a szoftver megfelelő bezárása nélkül
állítják le, nem lesznek automatikusan mentve az adatok.
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Az Image Fusion bezárásának módja

Lépés

1.
Véglegesítse az aktuális feladatot a Done opcióval.
Az Image Fusion menti az eredményeket a későbbi megtekintéshez a DI-
COM rendszerben.

2.

Az alkalmazás minimalizálásához válassza a Home opciót.

3.
Válassza ki a Content Manager főképernyőjéről az Exit opciót.
MEGJEGYZÉS. A Content Manager funkció bezár, és a rendszer menti a
jóváhagyott fúziót. 

Az Image Fusion véglegesítése és bezárása
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