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1 INFORMAȚII GENERALE
1.1 Date de contact

Asistență clienți

Dacă nu găsiți informațiile de care aveți nevoie în acest ghid sau dacă aveți întrebări sau
probleme, contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab:

Regiune Telefon și fax E-mail

Statele Unite ale Americii, Canada,
America centrală și de sud

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

us.support@brainlab.com

Brazilia Telefon: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

Marea Britanie Telefon: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Telefon: +34 900 649 115

Franța și regiunile francofone Telefon: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa
Telefon: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japonia
Telefon: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Durata de funcționare estimată

Brainlab asigură o perioadă de cinci ani de service pentru software. În timpul acestei perioade, se
furnizează actualizările de software, precum și asistența pe teren.

Feedback

În ciuda reviziei atente, acest ghid de utilizare poate conține erori. Contactați-ne la adresa
user.guides@brainlab.com dacă aveți sugestii de îmbunătățire a acestui ghid.

Producător

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

INFORMAȚII GENERALE
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1.1.1 Informații juridice

Drepturi de autor

Acest ghid conține informații exclusive, protejate de drepturi de autor. Nicio parte din acest ghid
nu poate fi reprodusă sau tradusă fără acordul expres în scris al Brainlab.

Mărci comerciale Brainlab

Brainlab® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab AG în Germania și/sau în SUA.

Mărci comerciale non-Brainlab

Microsoft® și Windows® sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele
Unite ale Americii și în alte țări.

Informații privind brevetele

Acest produs poate fi protejat de unul sau mai multe brevete sau poate avea cereri de brevet în
așteptare. Consultați https://www.brainlab.com/patent/ pentru mai multe detalii.

Software integrat aparținând terților

• Acest software se bazează parțial pe cercetările efectuate de Independent JPEG Group.
• Acest software conține biblioteca OpenJPEG. Pentru o descriere completă a drepturilor de

autor și a licențelor, consultați: http://www.openjpeg.org.
• Acest software se bazează în parte pe libjpeg-turbo. Licența completă și avizul privind

drepturile de autor sunt disponibile aici: https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/
master/LICENSE.md.

• Acest produs include software-ul Xerces C++ 3.1.1: https://xerces.apache.org/xerces-c/.
• Acest produs include libtiff 4.0.4 beta, Copyright © 1988 – 1997 Sam Leffler și Copyright ©

1991 – 1997 Silicon Graphics. Pentru o descriere completă a drepturilor de autor și a licențelor,
consultați: www.simplesystems.org/libtiff.

Marcajul CE

Marcajul CE indică faptul că produsele Brainlab respectă cerințele esențiale ale
Directivei Consiliului European 93/42/CEE privind dispozitivele medicale
(„DDM”).
Conform principiilor prevăzute în DDM:
• Image Fusion acesta este un produs Clasa IIb.

NOTĂ: Valabilitatea marcajului CE poate fi confirmată numai pentru produsele fabricate de către
Brainlab.
 

Instrucțiuni de eliminare

Eliminați echipamentele electrice și electronice numai în conformitate cu reglementări-
le statutare. Pentru informații cu privire la directiva DEEE (privind deșeurile de echipa-
mente electrice și electronice), vizitați: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Informații juridice
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Vânzări în SUA

Legile federale ale Statelor Unite restricționează vânzarea acestui dispozitiv numai către
medici sau la recomandarea acestora.

INFORMAȚII GENERALE
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1.2 Notificări privind siguranța

Avertismente

Avertismentele sunt indicate prin simboluri de avertizare sub formă de triunghi. Ele conțin
informații esențiale de siguranță, privind posibile vătămări, deces sau alte consecințe
grave asociate cu utilizarea greșită a echipamentului.

Atenționări

Atenționările sunt indicate prin simboluri de atenționare sub formă de cerc. Acestea conțin
informații esențiale de siguranță cu privire la probleme care pot apărea în timpul utilizării
dispozitivului. Aceste probleme includ funcționarea defectuoasă a dispozitivului,
defectarea sau deteriorarea acestuia, ori pagubele materiale.

Note

NOTĂ: Notele sunt formatate în stil cursiv și prezintă sfaturi utile suplimentare.
 

Notificări privind siguranța
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1.3 Domenii de utilizare

Indicații de utilizare

Elementul Image Fusion poate fi utilizat în toate fluxurile de lucru clinice care beneficiază de
înregistrarea concomitentă a datelor imagistice. De exemplu, acesta se aplică sistemelor de
navigare sau terminalelor de date medicale pentru prelucrarea imaginilor sau pentru intervenții
chirurgicale ghidate prin imagini în general, precum și pentru software-ul de planificare a
tratamentului pentru radiochirurgie și radioterapie. Dispozitivul în sine nu are indicații clinice
specifice.

Utilizarea prevăzută a elementului Image Fusion

Elementul Image Fusion reprezintă o aplicație pentru înregistrarea concomitentă a datelor
imagistice din cadrul procedurilor medicale, utilizându-se metodele de înregistrare rigide și
deformabile. Acesta este destinat alinierii structurilor anatomice între seturile de date.

Utilizator preconizat

Elementul Image Fusion este destinat utilizării de către cadrele medicale calificate și de către
asistenții acestora, care lucrează în neurochirurgie, traumatologie sau planificarea radioterapiei.

Zona de utilizare

Elementul Image Fusion a fost creat pentru utilizarea în:
• Mediul de birou spitalicesc sau în alte locații care pun la dispoziție un computer.
• Sala de operații/blocul operator sau încăperile din vecinătatea spațiilor dedicate intervențiilor

chirurgicale.

Revizia plauzibilității

Înainte de a trata pacientul, verificați plauzibilitatea tuturor informațiilor introduse în sistem
și de rezultate din sistem.

Manipularea cu grijă a echipamentului

Numai personalul medical instruit poate manipula componentele sistemului și accesoriile
acestuia.

INFORMAȚII GENERALE
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1.4 Compatibilitate cu dispozitivele medicale

Platforme medicale Brainlab compatibile

Image Fusion este compatibil cu:
• Kick 1.0/2.0
• Curve 1.0
• Curve CM
• Curve 1.1
• Curve 2.0

Compatibilitate cu dispozitivele medicale
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1.4.1 Software-ul Brainlab

Software medical compatibil Brainlab

Doar software-ul medical Brainlab specificat de Brainlab poate fi instalat și utilizat împreună cu
sistemul. Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab pentru clarificări privind
compatibilitatea cu software-ul medical Brainlab.

Alte software-uri Brainlab

Alte software-uri compatibile cu Brainlab pot deveni disponibile după publicarea acestui ghid al
utilizatorului.
Dacă utilizați alte versiuni software decât cele specificate mai sus, contactați departamentul de
asistență clienți al Brainlab pentru clarificări privind compatibilitatea cu dispozitivele Brainlab.

Doar software-ul medical Brainlab specificat de Brainlab poate fi instalat și utilizat
împreună cu sistemul.

INFORMAȚII GENERALE
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1.4.2 Software compatibil care nu aparține Brainlab

Autorizare

Numai angajații autorizați Brainlab pot instala software-ul pe sistemul Brainlab. Nu instalați
și nu ștergeți nicio aplicație software.

Software compatibil care nu aparține Brainlab

Image Fusion este compatibil cu:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Microsoft Windows Server 2008
• Microsoft Windows Server 2012 R2

Pentru informații referitoare la pachetele de servicii, contactați departamentul de asistență clienți
al Brainlab.

Sunt permise doar actualizările esențiale ale sistemului de operare Microsoft Windows. Nu
se recomandă descărcarea sau instalarea actualizărilor în timpul aplicării tratamentului
pentru pacient.

Se recomandă protejarea sistemului cu un software antivirus de ultimă oră. Rețineți că
antivirusul poate afecta performanța sistemului, de ex., scanările în timp real (cunoscute și
sub denumirea de scanare la accesare, protecție în fundal, scut privat, protecție automată)
pot încetini descărcarea și salvarea datelor pentru pacient.

Alte software-uri non-Brainlab

Cu aplicația Image Fusion puteți instala și utiliza numai software-urile specificate de
Brainlab.

Software antivirus

Brainlab recomandă protejarea sistemului cu un software antivirus de ultimă oră. Cu toate că se
asigură securitatea și eficacitatea dispozitivului, rețineți că acesta poate afecta în mod negativ
performanța sistemului (de exemplu, încărcarea datelor pacientului). Performanța sistemului
trebuie să fie verificată de către departamentul de asistență clienți al Brainlab după instalarea
software-ului antivirus.

Pentru a evita performanțele necorespunzătoare și repornirile automate, dezactivați
opțiunea de instalare automată a actualizărilor. Nu descărcați sau nu instalați actualizări ale
software-ului antivirus sau ale sistemului de operare Windows în timpul tratamentului unui
pacient.

Dezactivați orice software Windows sau antivirus în timpul tratamentului unui pacient.
Aceasta include dezactivarea opțiunii de detectare a programelor de malware, precum și a
notificărilor, descărcărilor sau instalărilor automate.

Asigurați-vă că software-ul antivirus nu modifică directoarele Brainlab.

Software compatibil care nu aparține Brainlab
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1.5 Instruire și documentare
1.5.1 Instruire

Instruire Brainlab

Pentru a asigura o utilizare sigură și adecvată înainte de folosirea sistemului, toți utilizatorii trebuie
să participe la un program de instruire susținut de către un reprezentant Brainlab.

Suport supervizat

Înainte de utilizarea sistemului pentru procedurile chirurgicale, acolo unde ghidarea asistată
computerizat este considerată esențială, se recomandă să realizați un număr suficient de
proceduri complete în prezența unui reprezentant Brainlab, care să vă ofere îndrumări acolo unde
este necesar.

Responsabilitatea

Acest sistem oferă chirurgului numai asistență și nu substituie sau nu înlocuiește
experiența chirurgului și/sau responsabilitatea acestuia în timpul utilizării.

INFORMAȚII GENERALE
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1.5.2 Documentare

Citirea ghidurilor de utilizare

Ghidurile de utilizare descriu dispozitive medicale complexe și software-urile care trebuie utilizate
cu atenție.
Este important ca toți utilizatorii sistemelor, ai instrumentelor și ai software-urilor:
• să citească cu atenție ghidurile de utilizare înainte de a utiliza echipamentul
• să aibă acces permanent la ghidurile de utilizare

Ghiduri de utilizare disponibile

Ghid de utilizare Cuprins

Ghiduri de utilizare a softwa-
re-urilor

• Prezentare generală a planificării tratamentului și a ghidării
asistate de explorarea imagistică

• Descrierea configurării sistemului din sala de operație
• Instrucțiuni software detaliate

Ghiduri de utilizare a instru-
mentelor Instrucțiuni detaliate cu privire la manipularea instrumentelor

Ghid privind curățarea, de-
zinfectarea și sterilizarea

Detalii referitoare la curățarea, dezinfectarea și sterilizarea instru-
mentelor

Ghiduri de utilizare a siste-
mului Informații detaliate cu privire la configurarea sistemului

Ghid tehnic de utilizare Informații tehnice detaliate cu privire la sistem, inclusiv specificații
și informații privind conformitatea

Documentare
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2 UTILIZAREA IMAGE
FUSION

2.1 Introducere

Informații generale

Image Fusion permite înregistrarea a minim două seturi de imagini în mod concomitent. Puteți
fuziona seturi de imagini cu aceeași metodă sau cu metode diferite (de ex., CT, RMN, PET,
SPECT). Funcția Image Fusion poate fi aplicată în cadrul diferitelor fluxuri de lucru (de ex., când
se utilizează software-ul Cranial sau Spine).
După fuzionarea celor două seturi de imagini, acestea pot fi vizualizate simultan. Tot conținutul
planificat (de ex., obiectele și traiectoriile), definit într-un set de imagini, este vizibil în celălalt set
de imagini fuzionate.
Image Fusion propune o rețea de fuziune bazată pe reguli de asociere predefinite. Pentru mai
multe informații, contactați Brainlab.
Image Fusion utilizează un algoritm de fuzionare a seturilor de imagini selectate. Algoritmul
asociază două seturi de imagini cu structuri anatomice comune, pentru a obține rezultate de
fuziune optime. Cele două seturi de imagini trebuie să fie din aceeași zonă anatomică.
Fuziunea automată de imagini este adecvată majorității combinațiilor de modalități de imagine, cu
unele excepții (de ex., seturile de imagini ecografice). În cazul modalităților incompatibile, este
disponibilă implicit poziția inițială a scanerului (de ex., poziție de referință). Puteți efectua
întotdeauna ajustări manuale.
NOTĂ: Diferite modalități imagistice sunt acceptate în funcție de tipul de fuziune aplicată.
Recomandările privind protocolul de scanare sunt furnizate în capitolele următoare sau sunt
disponibile în Protocoalele de scanare Brainlab.
 

Fuziunea rigidă și corecția

Inexactitățile din cadrul unei fuziuni rigide pot fi cauzate de deformările dintr-unul din seturile de
imagini sau de diferitele poziții ale pacientului în mai multe seturi de imagini. Deformările pot fi
corectate utilizând funcția Cranial Distortion Correction în cadrul fluxurilor de lucru craniene, iar
diferitele poziții ale pacienților pot fi corectate utilizând funcția Spine Curvature Correction
pentru fluxurile de lucru spinale. Astfel, se generează un nou set de imagini, utilizând un algoritm
de înregistrare deformabil (deformare elastică).
Deformarea elastică este prin definiție neuniformă în tot volumul studiat. Aceasta poate însemna
probabil o deformare exactă în zona dvs. de interes, dar o deformare inexactă în alte zone ale
creierului sau ale coloanei.
Se recomandă să verificați cu atenție noul set de imagini generat, pe baza întregului său volum.
Următoarele secțiuni descriu instrumentele de verificare disponibile în aplicație.

Disponibilitatea deformării

Deformarea este opțională și dependentă de licențiere și de configurația sistemului. Pentru mai
multe informații, contactați departamentul de asistență al Brainlab.

UTILIZAREA IMAGE FUSION
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Verificarea seturilor de imagini

Verificați întotdeauna seturile de imagini selectate pentru fuziune. Cu cât calitatea și rezoluția
imaginilor sunt mai bune, cu atât mai bune vor fi rezultatele fuziunii.

Introducere
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2.2 Pornirea Image Fusion

Înainte de a începe

Utilizați Patient Selection pentru a selecta pacientul și datele dorite. Pentru informații
suplimentare, consultați Ghidul de utilizare al software-ului Content Manager/Patient
Selection.

Adăugarea sau ștergerea de date influențează modul în care algoritmul creează rețeaua de
fuziune.

Modificarea imaginii

NOTĂ: Modificarea seturilor de imagini în afara Image Fusion atunci când acestea sunt deja
utilizate poate duce la erori și inexactități.
 

Selectarea și inițierea fluxului de lucru

Figura 1 

Etapă

1. Selectați fluxul de lucru:
De ex., Cranial > Planning.

2.

Selectați Image Fusion din fluxul de lucru de pe ecranul principal al Content Manager.

UTILIZAREA IMAGE FUSION
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2.2.1 Funcții de navigare

Funcții de navigare de bază

În bara de instrumente sunt disponibile următoarele funcții de navigare de bază.

Opțiuni

Afișează ecranul principal al Content Manager.

Readuce ecranul la pasul anterior.
Vi se va solicita să salvați sau să eliminați rezultatele curente ale fuziunii.

Confirmă starea fuziunii și continuă cu pasul următor.
Rezultatele curente sunt salvate pentru procesare ulterioară.

Afișează lista perechilor de fuzionat și pagina de selectare a datelor.

În cadrul procesului de selectare a datelor, puteți adăuga sau șterge date.

Afișează alertele disponibile asociate cu datele.

Opțiuni de vizualizare de bază

Selectați un buton de vizualizare, faceți clic și mențineți mouse-ul pe o secțiune sau apăsați cu
degetul atunci când utilizați un monitor cu ecran tactil și respectați descrierea de mai jos.

Buton Funcție Descriere

Deplasarea unei
secțiuni într-o fe-
reastră

Glisează secțiunea în locația dorită.

Derularea prin
toate secțiunile
dintr-o fereastră

Glisează în sus sau în jos pentru vizualizarea tuturor secțiu-
nilor.
NOTĂ: De asemenea, se poate derula în sus sau în jos cu
ajutorul rotiței mouse-ului.
 

Mărirea sau
micșorarea unei
secțiuni

• Glisează în sus (micșorare) sau în jos (mărire).
• Atunci când se utilizează un ecran tactil, apăsați cu două

degete pe imagine și apropiați (micșorare) sau depărtați
(mărire) degetele.

Funcții de navigare
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Buton Funcție Descriere

Reglarea lumino-
zității și a contra-
stului unei
secțiuni

• Glisează în jos/sus pentru creșterea/reducerea lumino-
zității.

• Glisează spre dreapta/stânga pentru creșterea/reducerea
nivelului de contrast.

NOTĂ: De asemenea, puteți să rotiți o imagine pentru vizualizare 3D făcând clic dreapta (sau
apăsând cu degetul) în interiorul ferestrei și glisând pentru a roti imaginea.
 

Ajustarea imaginii

Buton Funcție

Adjust: Permite mutarea și rotirea manuală a imaginilor.

Fine Adjust: Asigură un interval de ajustare mai mic care permite o mutare și o
rotire mai complexă.

Opțiuni de fuziune

Buton Funcție

Efectuează o fuziune a selecției curente.
NOTĂ: După verificarea și aprobarea fuziunii, vi se va soli-
cita să aprobați celelalte perechi de fuzionat din setul de
imagini.
 

Resetează fuziunea existentă în cele două seturi de imagi-
ni separate.

Afișează perechea de fuzionat anterioară/următoare.

UTILIZAREA IMAGE FUSION
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2.3 Image Fusion pentru proceduri craniene
2.3.1 Introducere

Informații generale

La inițierea unui flux de lucru cranian puteți alege între:
• Image Fusion
• Cranial Distortion Correction

Imaginile sunt fuzionate pe baza structurilor anatomice comune vizibile în ambele seturi de
imagini.
Scopul este verificarea calității rezultatelor fuziunii și, în cazul în care aceasta este bună,
aprobarea fuziunii. Salvați fuziunea selectând Done.

Înainte de aprobare și salvare, verificați întotdeauna rezultatele în întregul set de imagini.

NOTĂ: Fuziunea se bazează pe structurile anatomice comune și este influențată de variațiile de
luminozitate din cadrul secțiunilor de imagine.
 

Dispunere pe ecranul procedurii craniene

①

④

③②

Figura 2 

Nr. Explicație

① Reconstrucții axiale, coronale și sagitale ca previzualizare a rezultatului curent.

② Selector pentru modurile de vizualizare axial, coronal și sagital.

③ Regiunea de interes (ROI) utilizată pentru fuziunea rigidă este afișată ca o linie punctată
în fereastra principală și în reconstrucțiile ACS ①.

④ Perechea fuzionată curentă este afișată ca o suprapunere, care poate fi previzualizată și
în reconstrucțiile ACS ①.

Image Fusion pentru proceduri craniene
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Linkuri conexe

2.3.2 Cum să ajustați regiunea de interes la pagina 57

Modul de utilizare a aplicației Image Fusion pentru proceduri craniene

① ⑤

③

④

②

Figura 3 

Etapă

1. Selectați și comutați între perechile de fuzionat ⑤ pentru examinare.
Fuziunea rigidă pornește în mod automat.

2.

Funcția Spy Glass ① este activată în mod implicit.
Examinați fuziunea utilizând funcția Blending/Spy Glass.

3. Selectați orientarea de vizualizare axial, coronal și sagital ②.

4.
Selectați Scroll și derulați secțiunile de imagine utilizând butoanele cu
săgeți ④.
NOTĂ: De asemenea, puteți utiliza rotița mouse-ului pentru a derula.
 

5.

Examinați și acceptați rezultatul fuziunii ③ dacă acesta este satisfăcător.

UTILIZAREA IMAGE FUSION
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Etapă

6.

Starea rezultatului fuziunii este afișată după acceptarea acestuia.

7.

Selectați Done după ce terminați.
Rezultatele fuziunii sunt salvate pentru procesare ulterioară.

Linkuri conexe

2.5 Examinarea și verificarea rezultatelor fuziunii la pagina 44

Image Fusion pentru proceduri craniene
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2.3.2 Cranial Distortion Correction

Informații generale

Unele modalități imagistice sunt predispuse la deformări geometrice provocate, de exemplu, de
imperfecțiunile sistemului și de caracterul neliniar al gradientului sistemului de imagistică. În
consecință, inexactitățile din cadrul rezultatelor de fuziune pot exista după o fuziune automată,
după ajustarea manuală sau după aplicarea fuziunii regiunilor de interes.
Pentru a obține o asociere mai bună între imagini, puteți selecta funcția Cranial Distortion
Correction.
Funcția Cranial Distortion Correction creează un set de imagini corectate prin deformarea
acestora pentru o mai bună asociere cu setul de imagini de referință definit. Apoi, scopul este
verificarea setului de imagini corectate și a conținutului potențial prezent în setul de imagini și,
dacă rezultatul este satisfăcător, aprobarea fuziunii.
NOTĂ: Fuziunea se bazează pe structurile anatomice comune și este influențată de variațiile de
luminozitate din cadrul secțiunilor de imagine și de calitatea scanării.
 

NOTĂ: Seturile de imagini corectate utilizând funcția Cranial Distortion Correction nu sunt
recomandate pentru înregistrarea pacienților.
 

Recomandări

Pentru a asigura rezultate optime, datele imagistice pentru Cranial Distortion Correction trebuie
să respecte următoarele recomandări:
• Perechile de imagini trebuie să acopere un volum de intersectare al pacientului
• Minim 10 secțiuni
• O distanță între secțiuni mai mică de 4 mm (se recomandă o grosime a secțiunilor mai mică de

4 mm și o achiziție fără spații)
• Informații DICOM complete (și anume, antet DICOM complet care indică, de ex., parametrii de

achiziție)
• O calitate bună pentru imaginile brute (de ex., rezoluție ridicată, contrast ridicat, artefacte

minime)

Modalități de imagine compatibile

Următoarele modalități imagistice sunt acceptate pentru corecția deformărilor, dacă sunt asociate
după cum urmează:
• CT-RMN
• RMN-RMN
• RMN-DTI

Modalități de imagine incompatibile

Figura 4 
Următoarele modalități speciale și tipuri de secvențe nu sunt acceptate:
• Seturile de imagini deformate anterior

UTILIZAREA IMAGE FUSION
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• Imaginile RGB
• Hărțile FA și ADC
• Hărțile de fază și viteză
• Hărțile pentru perfuzii
• Imaginile spectroscopice
• Scanările cu calibrare gradientă
• Scanările FLAWS (cu suprimare de fluid și substanță albă)
• Diferențe de imagini și proiecții (proiecții de intensitate minime/maxime)
• Seturile de imagini care conțin obiecte gravate

Conținut acceptat

Următorul conținut este acceptat și corectat pe baza deformării unui set de imagini:
• Obiecte Voxel
• Puncte de reper
• Traiectorii
• Fascicule de fibre (de exemplu, tracturi de fibre DTI)

Modul de inițiere a funcției Cranial Distortion Correction

Etapă

Selectați Cranial Distortion Correction din ecranul principal al Content Manager.

Cranial Distortion Correction
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Modul de utilizare a funcției Cranial Distortion Correction

③

⑤

①

④

②

⑥
Figura 5 

Etapă

1. Selectați perechea de fuzionat ③ pentru examinare sau calculare.

2.

Funcția Spy Glass ⑥ este activată în mod implicit.
Examinați datele utilizând funcția Blending/Spy Glass și, dacă este nece-
sar, utilizați funcția Adjust.

3. Selectați funcția Calculate pentru a iniția fuziunea.
În funcție de imaginile introduse, este posibil să vi se solicite:
• Să selectați setul de imagini de corectat
• Să transferați corecția calculată pentru un set de imagini spre o rețea de

seturi de imagini suplimentare

4. Selectați orientarea de vizualizare axial, coronal și sagital ①.

5.
Selectați Scroll și derulați secțiunile de imagine utilizând butoanele cu
săgeți ④.
NOTĂ: De asemenea, puteți utiliza rotița mouse-ului pentru a derula.
 

6.
Examinați și verificați corecția deformării comutând între funcțiile Blen-
ding/Spy Glass.
Comutați la Original ⑤ pentru a compara corecția cu imaginea originală. 

UTILIZAREA IMAGE FUSION
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Etapă

7.

Examinați și acceptați rezultatul fuziunii ② dacă acesta este satisfăcător.

8.

Starea rezultatului fuziunii este afișată după acceptarea acestuia.

9.

Selectați Done după ce terminați.
Setul de imagini corectate este salvat pentru procesare ulterioară.

NOTĂ: Rezultatele Cranial Distortion Correction sunt salvate ca un set de imagini DICOM nou
care conține prefixul [Corrected]. Seturile de imagini originale sunt înlocuite cu datele corectate și
sunt stocate local.
 

Evaluați impactul efectuării modificărilor în Cranial Distortion Correction asupra obiectelor
preexistente și a altor elemente din conținutul de planificare (de ex., puncte, traiectorii sau
fascicule de fibre). Verificați întotdeauna forma și poziția conținutului de planificare în
DICOM Viewer sau în aplicația utilizată pentru crearea conținutului.

Linkuri conexe

2.5 Examinarea și verificarea rezultatelor fuziunii la pagina 44
2.3.3 Selectarea seturilor de imagini de corectat la pagina 27
2.3.6 Cluster Deformation la pagina 33

Cranial Distortion Correction
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2.3.3 Selectarea seturilor de imagini de corectat

Selectarea seturilor de imagini de corectat

Figura 6 
În cazul în care funcția Cranial Distortion Correction nu poate determina în mod automat setul
de imagini care trebuie corectat, acest set de imagini poate fi selectat în mod manual. În acest
caz, Brainlab recomandă selectarea setului de imagini care prezintă cel mai mare grad de
deformare.

Buton Explicație

Inițiați algoritmul Cranial Distortion Correction.

Închideți fereastra și reveniți la datele sursă originale.

Nu utilizați funcția Cranial Distortion Correction în timpul intervenției chirurgicale sau cu
seturile de imagini care prezintă deformări locale puternice (de ex., un craniu deschis unde
a avut loc o mișcare a creierului).
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Modul de selectare a imaginilor de corectat

Figura 7 

Etapă

1. Evidențiați setul de imagini.

2. Apăsați butonul Proceed.
Calcularea este inițiată.

Selectarea seturilor de imagini de corectat
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2.3.4 Exemplu de Cranial Distortion Correction

Exemplu de Cranial Distortion Correction

① ②

Figura 8 
După finalizarea algoritmului Cranial Distortion Correction, setul de imagini rezultat este marcat
cu FUSED ①, iar noul set de imagini este etichetat cu [Corrected] ②. Datele DTI sunt tratate
întotdeauna ca pachet.
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2.3.5 Contrast Clearance Analysis

Informații generale

Contrast Clearance Analysis* vizualizează acumularea unui agent de contrast comparativ cu
rata de eliminare a acestuia. Metoda funcționează prin achiziționarea a două serii IRM – una la 5
minute și cealaltă la aproximativ 75 de minute de la injectarea unei doze standard de agent de
contrast – și prin scăderea primei serii din a doua, rezultatul fiind o hartă de înaltă rezoluție codată
prin culori. Utilizați Image Fusion pentru a fuziona și compara cele două seturi de imagini IRM.
* Dezvoltat în cadrul Centrului Medical Sheba utilizându-se tehnologie furnizată de Brainlab.

Exemplu

Figura 9 

Culoare Explicație

Roșu Acumularea de agent de contrast (eliminare lentă)

Albastru Eliminare agent de contrast (eliminare rapidă)

Cerințe

Funcția de calcul Contrast Clearance Analysis necesită două volume IRM 3D. Pentru acestea:
• Ambele secvențe trebuie achiziționat utilizând protocolul de scanare echivalent
• Prima secvență trebuie preluată la aproximativ 5 minute de la injectarea agentului de contrast

(utilizând, de exemplu, Gd/Gadoliniu)
• A doua secvență trebuie preluată la aproximativ 60 – 105 minute de la injectarea agentului de

contrast

Contrast Clearance Analysis
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Cum inițiați aplicația Contrast Clearance Analysis

Etapă

Selectați Contrast Clearance Analysis din ecranul principal al Content Manager.

Cum utilizați aplicația Contrast Clearance Analysis

②

①

③
Figura 10 

Etapă

1. Selectați primul și al doilea volum IRM (și anume, prima și ultima achiziție de imagini
după injectarea agentului de contrast).

2. Selectați funcția Calculate pentru a iniția calculul Contrast Clearance
Analysis.
O fuziune rigidă a ambelor secvențe RMN este efectuată în mod automat
înainte de calcul.

3. Selectați orientarea de vizualizare axial, coronal și sagital ①.
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Etapă

4.
Selectați Scroll și derulați secțiunile de imagine utilizând butoanele cu
săgeți ②.
NOTĂ: De asemenea, puteți utiliza rotița mouse-ului pentru a derula.
 

5. Examinați acumularea/eliminarea agentului de contrast.

6.

Funcția Spy Glass ③ este activată în mod implicit.
Examinați fuziunea utilizând funcția Blending/Spy Glass.

7.

Examinați și acceptați rezultatul fuziunii ② dacă acesta este satisfăcător.

8.

Selectați Done după ce terminați.
Rezultatele fuziunii sunt salvate pentru procesare ulterioară.

NOTĂ: Seturile de imagini rezultate sunt salvate ca un set de imagini DICOM RGB nou, fuzionat
cu primul set de imagini RMN (primul, după injectarea agentului de contrast). Al doilea (ultimul)
set de imagini RMN este eliminat automat din selecția curentă de date după calculare.
 

Linkuri conexe

2.3.5 Contrast Clearance Analysis la pagina 30
2.5 Examinarea și verificarea rezultatelor fuziunii la pagina 44

Contrast Clearance Analysis
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2.3.6 Cluster Deformation

Informații generale

Funcția Cluster Deformation oferă posibilitatea de a transfera corecția calculată pentru un set de
imagini spre o rețea de seturi de imagini suplimentare, fuzionate rigid cu acest set.
NOTĂ: Distanțele, volumele și unghiurile sunt modificate în mod corespunzător în cazul în care
datele sunt corectate împreună cu setul de imagini mamă.
 

Exemplu de fereastră

Figura 11 

Opțiuni

Calcularea corecției pentru setul de imagini din stânga și transferul corecției spre toate seturile
de imagini din grupul de mai sus.

Corectarea exclusivă a setului de imagini și spargerea fuziunilor existente pentru seturile de ima-
gini din dreapta.

Corecțiile grupate sunt valabile doar dacă deformările sunt echivalente în toate seturile de
imagini. Acest scenariu apare, cel mai probabil, dacă seturile de imagini fuzionate rigid au
fost achiziționate în cadrul unei singure sesiuni IRM.
NOTĂ: Corecția este calculată doar pentru un set de imagini și este transferată seturilor asociate.
Nu se calculează corecții individuale pentru fiecare set de imagini.
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2.4 Image Fusion pentru proceduri spinale
2.4.1 Introducere

Informații generale

La inițierea unui flux de lucru spinal puteți alege între:
• Image Fusion
• Spine Curvature Correction

Imaginile sunt fuzionate pe baza structurilor anatomice comune ambelor seturi de imagini.
Scopul este verificarea calității rezultatelor fuziunii și, în cazul în care aceasta este bună,
aprobarea fuziunii. Salvați fuziunea selectând Done.

Înainte de aprobare și salvare, verificați întotdeauna rezultatele fuziunii în întregul set de
imagini.
NOTĂ: Fuziunea nu se declanșează în mod automat în cadrul unui flux de lucru spinal. Trebuie să
inițiați manual o fuziune.
 

NOTĂ: Fuziunea se bazează pe structurile anatomice comune și este influențată de variațiile de
luminozitate din cadrul secțiunilor de imagine.
 

Dispunere pe ecranul procedurii spinale

④

③②

①

Figura 12 

Nr. Explicație

① Reconstrucții axiale, coronale și sagitale ca previzualizare a rezultatului curent.

② Selector pentru modurile de vizualizare axial, coronal și sagital.

③ Regiunea de interes (ROI) este afișată ca o linie punctată în fereastra principală și în re-
construcțiile ACS ①.

Image Fusion pentru proceduri spinale
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Nr. Explicație

④ Perechea fuzionată curentă este afișată ca o suprapunere, care poate fi previzualizată și
în reconstrucțiile ACS ①.

Linkuri conexe

2.6.2 Ajustarea regiunii de interes la pagina 57

Modul de utilizare a aplicației Image Fusion pentru proceduri spinale

③②①

⑤⑥ ④
Figura 13 

Etapă

1. Selectați și comutați între perechile de fuzionat ⑤ pentru examinare.

2.

Selectați ROI (regiune de interes).

3.
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Etapă
Redimensionați ② sau repoziționați ③ în zona dorită și conturați-o glisând colțurile feres-
trei.

4. Selectați orientarea de vizualizare axial, coronal și sagital ①.

5. Funcția Adjust este activată în mod implicit. Aliniați manual imaginile utili-
zând instrumentele de mutare și rotire înainte de calculare.
NOTĂ: Luați în considerare o vertebră centrală de la intersectarea ambelor
volume de imagini în momentul ajustării, pentru a obține o asociere aproxi-
mativă.
 

6.

Selectați Fusion pentru a fuziona seturile de imagini.

7.

Funcția Spy Glass este activată în mod implicit.
Examinați fuziunea utilizând funcția Blending/Spy Glass.

8.
Selectați Scroll și derulați secțiunile de imagine utilizând butoanele cu
săgeți ④.
NOTĂ: De asemenea, puteți utiliza rotița mouse-ului pentru a derula.
 

9.

Examinați și acceptați rezultatul fuziunii dacă acesta este satisfăcător.

10.

Starea rezultatului fuziunii este afișată după acceptarea acestuia.

11.

Selectați Done după ce terminați.
Rezultatul fuziunii este salvat pentru procesare ulterioară.

Linkuri conexe

2.5 Examinarea și verificarea rezultatelor fuziunii la pagina 44

Image Fusion pentru proceduri spinale
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2.4.2 Spine Curvature Correction

Informații generale

Poziția unui pacient se poate modifica în diferitele achiziții de imagini. În consecință, inexactitățile
din cadrul rezultatelor de fuziune pot exista după o fuziune automată, după ajustarea manuală
sau după aplicarea fuziunii regiunilor de interes. Pentru a obține o asociere mai bună între
imagini, puteți selecta funcția Spine Curvature Correction.
Funcția Spine Curvature Correction creează un set de imagini deformate care se potrivesc mai
bine setului de imagini original.
Apoi, scopul este verificarea setului de imagini corectate și a conținutului potențial prezent în setul
de imagini și, dacă rezultatul este satisfăcător, aprobarea fuziunii.
NOTĂ: Fuziunea se bazează pe structurile anatomice comune și este influențată de variațiile de
luminozitate din cadrul secțiunilor de imagine și de calitatea scanării.
 

NOTĂ: Seturile de imagini corectate utilizând funcția Spine Curvature Correction nu sunt
recomandate pentru înregistrarea pacienților.
 

Recomandări

Pentru a asigura rezultate optime, datele imagistice pentru Spine Curvature Correction trebuie
să respecte următoarele cerințe:
• Minim 10 secțiuni
• O distanță între secțiuni mai mică de 3 mm (se recomandă o grosime a secțiunilor mai mică de

3 mm și o achiziție fără spații)
• Informații DICOM complete (și anume, antet DICOM complet care indică, de ex., parametrii de

achiziție)
• Dacă datele IRM trebuie corectate, acestea trebuie achiziționate ca secvență axială 3D sau 2D

cu o pondere T1 (de asemenea, se recomandă o pondere T2 sau achiziția cu suprimarea
grăsimi)

• O calitate bună pentru imaginile brute (de ex., rezoluție ridicată, contrast ridicat, artefacte
minime)

Conținut acceptat

Următorul conținut este acceptat și este corectat împreună cu un set de imagini:
• Obiecte Voxel
• Puncte de reper
• Traiectorii
• Fascicule de fibre (și anume, tracturi de fibre DTI)

Modalități de imagine

Figura 14 
Pentru deformare, se acceptă modalitățile comune de imagistică, precum CT și IRM, cu diferite
submodalități.
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Următoarele modalități speciale și tipuri de secvențe nu sunt acceptate:
• Seturile de imagini deformate anterior
• Imaginile RGB
• Hărțile FA și ADC
• Hărțile de fază și viteză
• Hărțile pentru perfuzii
• Imaginile spectroscopice
• Scanările cu calibrare gradientă
• Scanările FLAWS (cu suprimare de fluid și substanță albă)
• Diferențe de imagini și proiecții (proiecții de intensitate minime/maxime)
• Seturile de imagini care conțin obiecte gravate

Modul de inițiere a funcției Spine Curvature Correction

Etapă

Selectați Spine Curvature Correction din ecranul principal al Content
Manager.

Modul de utilizare a funcției Spine Curvature Correction

②① ③ ④
Figura 15 

Etapă

1. Selectați și comutați între perechile de fuzionat ③ pentru examinare și calculare.

Spine Curvature Correction
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Etapă

2. Funcția Adjust este activată în mod implicit.
Aliniați manual imaginile utilizând instrumentele de mutare ① și rotire ②
înainte de calculare.
NOTĂ: Luați în considerare o vertebră centrală de la intersectarea ambelor
volume de imagini în momentul ajustării, pentru a obține o asociere aproxi-
mativă.
 

3. Selectați funcția Calculate pentru a iniția fuziunea.
În funcție de imaginile introduse, este posibil să vi se solicite:
• Să selectați setul de imagini de corectat
• Să transferați corecția calculată pentru un set de imagini spre o rețea de

seturi de imagini suplimentare

4.

Funcția Spy Glass este activată în mod implicit.
Examinați fuziunea utilizând funcția Blending/Spy Glass.

5.
Selectați Scroll și derulați secțiunile de imagine utilizând butoanele cu
săgeți ④.
NOTĂ: De asemenea, puteți utiliza rotița mouse-ului pentru a derula.
 

6. Examinați și verificați corecția comutând între funcțiile Blending/Spy
Glass.
Comutați la Original pentru a compara corecția curbării cu imaginea origi-
nală.

7.

Examinați și acceptați rezultatul fuziunii dacă acesta este satisfăcător.

8.

Starea rezultatului fuziunii este afișată după acceptarea acestuia.

9.

Selectați Done după ce terminați.
Setul de imagini corectate este salvat pentru procesare ulterioară.

NOTĂ: Rezultatele Spine Curvature Correction sunt salvate ca un set de imagini DICOM nou
care conține prefixul [Corrected]. Seturile de imagini originale sunt înlocuite cu datele corectate și
sunt stocate local.
 

Evaluați impactul efectuării modificărilor în Spine Curvature Correction asupra obiectelor
preexistente și a altor elemente din conținutul de planificare (de ex., puncte, traiectorii sau
fascicule de fibre). Verificați întotdeauna forma și poziția conținutului de planificare în
DICOM Viewer sau în aplicația Element utilizată pentru crearea conținutului.
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Linkuri conexe

2.4.3 Selectarea seturilor de imagini de corectat la pagina 41
2.4.4 Cluster Deformation la pagina 43
2.5 Examinarea și verificarea rezultatelor fuziunii la pagina 44

Spine Curvature Correction
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2.4.3 Selectarea seturilor de imagini de corectat

Selectarea seturilor de imagini de corectat

Figura 16 

Buton Explicație

Inițiați algoritmul Spine Curvature Correction.

Închideți fereastra și reveniți la datele sursă originale.
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Exemplu de corecție a curburii

① ②

Figura 17 
După finalizarea algoritmului Spine Curvature Correction, setul de imagini rezultat este marcat
cu FUSED ①, iar noul set de imagini este etichetat cu [Corrected] ②.

Selectarea seturilor de imagini de corectat
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2.4.4 Cluster Deformation

Informații generale

Funcția Cluster Deformation oferă posibilitatea de a transfera corecția calculată pentru un set de
imagini spre o rețea de seturi de imagini suplimentare, fuzionate rigid cu acest set.
NOTĂ: Distanțele, volumele și unghiurile sunt modificate în mod corespunzător în cazul în care
datele sunt corectate împreună cu setul de imagini mamă.
 

Cluster Deformation pentru proceduri spinale

Figura 18 

Opțiuni

Calcularea corecției pentru setul de imagini din stânga și transferul corecției spre toate seturile
de imagini din grupul de mai sus.

Corectarea exclusivă a setului de imagini și spargerea fuziunilor existente pentru seturile de ima-
gini din dreapta.

Corecția grupată este valabilă doar dacă poziția pacientului este aceeași în toate seturile de
imagini.
NOTĂ: Corecția este calculată doar pentru un set de imagini și este transferată seturilor asociate.
Nu se calculează corecții individuale pentru fiecare set de imagini.
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2.5 Examinarea și verificarea rezultatelor fuziunii
2.5.1 Introducere

Informații generale

Funcțiile de verificare disponibile în Image Fusion sunt:
• Spy Glass
• Mixarea
• Comutarea între Original și seturile de imagini corectate
• Windowing

Examinarea și verificarea rezultatelor fuziunii
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2.5.2 Spy Glass

Informații generale

Utilizați funcția Spy Glass pentru a verifica acuratețea fuziunii de imagini pentru întregul set de
imagini mutând-o în poziția de interes pe secțiunea de imagine.
Aceasta vă permite să vizualizați structurile din două seturi de imagini în același timp (de ex.,
forma sau dimensiunea unei tumori).

Utilizarea Spy Glass pentru fuziunile rigide

① ②
Figura 19 

Etapă

1.

Selectați Spy Glass din bara de instrumente.

2. Spy Glass suprapune al doilea set de imagini într-un cadru peste setul de date primar.
Poziționați fereastra ① oriunde peste imaginea subiacentă.

3. Redimensionați-o sau repoziționați-o în zona dorită și conturați-o glisând colțurile feres-
trei.

4. Derulați secțiunile de imagine utilizând butoanele cu săgeți ②.
NOTĂ: Derulați utilizând rotița mouse-ului sau glisând în sus și în jos în fereastră dacă
funcția Scroll este activă.
 

5. Zoom asupra regiunii de interes.
NOTĂ: De asemenea, puteți utiliza tasta CTRL și rotița mouse-ului pentru a mări/micșora.
 

6.
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Etapă
Examinați și acceptați rezultatul fuziunii dacă acesta este satisfăcător.

7.

Selectați Done după ce terminați.
Rezultatul fuziunii este salvat pentru procesare ulterioară.

Spy Glass
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2.5.3 Spy Glass în modul de corecție

Informații generale

Utilizați funcția Spy Glass pentru a verifica vizual acuratețea deformării, mutând-o în poziția de
interes pe secțiunea de imagine.
Aceasta vă permite să vizualizați structurile din două seturi de imagini în același timp (de ex.,
forma sau dimensiunea unei tumori).

Grila pentru deformare cu coduri de culoare

Atunci când selectați Spy Glass în modul Cranial Distortion Correction sau Spine Curvature
Correction, se afișează implicit o grilă pentru deformare cu coduri de culoare. Liniile grilei indică
direcția de corecție, în timp ce celulele colorate marchează zonele de modificare a imaginii.
Codurile de culoare sunt definite de gradul de transformare non-rigidă a unui anumit voxel.
NOTĂ: Puteți porni/opri grila de coduri de culori mutând Spy Glass sau menținând apăsată tasta
Shift.
 

Deformare exemplu

Figura 20 
Așa cum este prezentat în exemplul de mai sus, deformările imaginilor DTI (secvențe EPI) sunt
corectate pe direcția A-P în extremitățile creierului (imaginea din partea stângă). Rezultatul
funcției Spine Curvature Correction constă în deformarea (compresia sau extinderea) discurilor
intervertebrale (imaginea din partea dreaptă).
Zonele de culoare roșie indică zonele de modificare a imaginii față de datele sursă originale.
Zonele neumbrite nu sunt deformate, însă este posibil să se fi deplasat, așa cum o indică linii
grilei.
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Utilizarea Spy Glass în modul de corecție

① ③②
Figura 21 

Etapă

1.

Selectați Spy Glass din bara de instrumente.

2. Spy Glass suprapune al doilea set de imagini într-un cadru peste setul de date primar.
Fereastra ① poate fi poziționată oriunde peste imaginea subiacentă.

3. Redimensionați-o sau repoziționați-o în zona dorită și conturați-o glisând colțurile feres-
trei.

4. Derulați secțiunile de imagine utilizând butoanele cu săgeți ③.
NOTĂ: Derulați utilizând rotița mouse-ului sau glisând în sus și în jos în fereastră dacă
funcția Scroll este activă.
 

5. Zoom asupra regiunii de interes.
NOTĂ: De asemenea, puteți utiliza tasta CTRL și rotița mouse-ului pentru a mări/micșora.
 

6. Analizați zona de deformare comutând și comparând setul de imagini Ori-
ginal ② cu cel corectat.
NOTĂ: Imaginea originală rămâne vizibilă atât timp cât butonul este
apăsat, iar imaginea corectată este afișată la eliberarea butonului.
 

7.

Examinați și acceptați rezultatul fuziunii dacă acesta este satisfăcător.

Spy Glass în modul de corecție
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Etapă

8.

Selectați Done după ce terminați.
Setul de imagini corectate este salvat pentru procesare ulterioară.
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2.5.4 Mixarea pentru fuziunile rigide

Informații generale

Funcția Blending permite diferențierea seturilor de imagini, afișând un set cu albastru și altul cu
portocaliu, evidențiind zonele critice de interes.
Albastru și portocaliu sunt culori complementare. Dacă cele două seturi de imagini afișează
aceleași informații, suprapunerea se afișează ca imagine alb-negru. Acolo unde acestea sunt
diferite, rezultatul este albastru sau portocaliu.

Exemplu de mixare

Imaginile care sunt afișate în poziția din extrema stângă și dreaptă indică o imagine estompată,
iar mixarea este stabilită în mijloc, evaluând în mod simultan intensitatea oricărei imagini sau a
ambelor imagini în funcție de poziția glisorului.

① ② ③ ⑤④

Figura 22 

Nr. Componentă

① Imagine RMN (estompată)

② Imagine RMN (afișată în albastru)

③ Imagine complexă mixată

④ Imagine CT (afișată în portocaliu)

⑤ Imagine CT (estompată)

Mixarea pentru fuziunile rigide
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Cum utilizați funcția de mixare

① ②
Figura 23 

Etapă

1.
Selectați Blending și mutați glisorul ① la stânga sau la dreapta peste zona
de vizualizare utilizând mouse-ul (sau degetul pentru ecranele tactile) pen-
tru a regla imaginea mixată.

2. Derulați secțiunile de imagine utilizând butoanele cu săgeți ②.
NOTĂ: Derulați utilizând rotița mouse-ului sau glisând în sus și în jos în fereastră dacă
funcția Scroll este activă.
 

3. Zoom asupra regiunii de interes.
NOTĂ: De asemenea, puteți utiliza tasta CTRL și rotița mouse-ului pentru a mări/micșora.
 

4.

Examinați și acceptați rezultatul fuziunii dacă acesta este satisfăcător.

5.

Selectați Done după ce terminați.
Rezultatul fuziunii este salvat pentru procesare ulterioară.
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2.5.5 Mixarea în modul de corecție

Informații generale

Funcția Blending din aplicația Cranial Distortion Correction sau Spine Curvature Correction
urmează același principiu ca o fuziune Original, cu cele două seturi de imagini afișate utilizând
culorile albastru și portocaliu.
Atunci când selectați Blending în modul Cranial Distortion Correction sau Spine Curvature
Correction, se afișează implicit o grilă pentru deformare. Liniile grilei indică direcția de corecție, în
timp ce liniile colorate marchează zonele de modificare a imaginii.
NOTĂ: Puteți porni/opri grila de deformare mutând glisorul de mixare sau menținând apăsată
tasta Shift.
 

Linkuri conexe

2.5.4 Mixarea pentru fuziunile rigide la pagina 50

Utilizarea funcției de mixare cu modul de corecție

① ② ③
Figura 24 

Etapă

1.
Selectați Blending și mutați glisorul ① la stânga sau la dreapta peste zona
de vizualizare utilizând mouse-ul (sau degetul pentru ecranele tactile) pen-
tru a regla imaginea mixată.

2. Derulați secțiunile de imagine utilizând butoanele cu săgeți ③.
NOTĂ: Derulați utilizând rotița mouse-ului sau glisând în sus și în jos în fereastră dacă
funcția Scroll este activă.
 

Mixarea în modul de corecție
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Etapă

3. Analizați zona de deformare comutând și comparând setul de imagini Ori-
ginal ② cu cel corectat.
NOTĂ: Imaginea originală rămâne vizibilă atât timp cât butonul este
apăsat, iar imaginea corectată este afișată la eliberarea butonului.
 

4.

Examinați și acceptați rezultatul fuziunii dacă acesta este satisfăcător.

5.

Selectați Done după ce terminați.
Setul de imagini corectate este salvat pentru procesare ulterioară.
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2.5.6 Windowing

Informații generale

Funcția Windowing permite reglarea luminozității și a contrastului pentru fiecare set din perechea
fuzionată curentă.

Funcții de configurare a ferestrelor

Funcție Mod de ajustare

Luminozitate Glisați mouse-ul (sau degetul pentru ecranele tactile) în sus sau în jos pe
ecran.

Contrast Glisați mouse-ul (sau degetul pentru ecranele tactile) spre stânga sau spre
dreapta pe ecran.

Cum utilizați funcția Windowing

① ②
Figura 25 

Etapă

Selectați Windowing ②, iar apoi alegeți setul de imagini ①.

Windowing
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2.6 Ajustarea manuală a rezultatelor fuziunii
2.6.1 Ajustarea imaginilor

Informații generale

Dacă rezultatele fuziunii automate nu sunt optime, puteți efectua ajustări manuale.
Alinierea manuală a setului de imagini stabilește un punct de pornire care susține algoritmul de
înregistrare și care îmbunătățește rezultatele fuziunii.

Modul de ajustare a fuziunilor automate

① ②

③④
Figura 26 

Etapă

1.

Selectați Adjust sau Fine Adjust din bara de instrumente.

2. Mutați imaginea trăgând de comanda de mutare ① până când imaginea portocalie ④ es-
te poziționată adecvat.

3. Rotiți imaginea trăgând de maneta curbată ② până când imaginea portocalie ④ este po-
ziționată adecvat.

4. Derulați secțiunile de imagine utilizând butoanele cu săgeți ③.
NOTĂ: De asemenea, puteți utiliza rotița mouse-ului pentru a derula.
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Etapă

5. Utilizați tasta CTRL și rotița mouse-ului pentru mărire sau micșorare.

6.

• Selectați Fusion pentru a efectua o fuziune automată; sau
• Selectați Calculate în modul de corecție pentru a crea un set de imagini

corectate după ajustarea perechii fuzionate curente.

7.

Examinați și acceptați rezultatul fuziunii dacă acesta este satisfăcător.

8.

Selectați Done după ce terminați.
Rezultatul este salvat pentru procesare ulterioară.

Modul de efectuare a unei fuziuni manuale

Etapă

1.

Selectați Adjust sau Fine Adjust din bara de instrumente.

2. Mutați imaginea trăgând de simbolul săgeții ① până când imaginea portocalie ④ este po-
ziționată adecvat.

3. Rotiți imaginea trăgând de maneta curbată ② până când imaginea portocalie ④ este po-
ziționată adecvat.

4. Derulați secțiunile de imagine utilizând butoanele cu săgeți ③.
NOTĂ: De asemenea, puteți utiliza rotița mouse-ului pentru a derula.
 

5.

Examinați și acceptați rezultatul fuziunii dacă acesta este satisfăcător. Rezultatul ajustat
manual poate fi salvat ca fuziune pentru perechea curentă.

6.

Selectați Done după ce terminați.

Ajustarea manuală a rezultatelor fuziunii
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2.6.2 Ajustarea regiunii de interes

Informații generale

Utilizați funcțiile de ajustare pentru a ajusta zona de fuziune astfel încât să puteți include toate
structurile relevante pentru tratament.
Efectuarea fuziunii de imagini într-o regiune de interes ROI definită manual restricționează
algoritmul de fuziune la zona ROI. Aceasta permite o acuratețe mai mare a fuziunii într-un spațiu
limitat.
NOTĂ: Procesul ROI afișează câte un set de imagini pe rând.
 

NOTĂ: Această funcție este disponibilă doar pentru fuzionarea imaginilor rigide. Ajustarea
manuală a ROI nu influențează rezultatele deformării.
 

Cum să ajustați regiunea de interes

①

② ③ ④ ⑤

Figura 27 

Etapă

1.

Selectați ROI din bara de instrumente.

2. Ajustați cadrul ① utilizând comenzile de redimensionare ③, mutare ④ și rotire ⑤, astfel
încât să înconjoare zona utilizată ca referință pentru fuziune.
NOTĂ: Pentru a îmbunătăți rezultatele fuziunii, asigurați-vă că există suficiente informații
anatomice acoperite de regiunea de interes.
 

NOTĂ: Poziția regiunii de interes se actualizează în ferestrele ACS ②.
 

Regiunea de interes pentru fuziune este salvată doar pentru perechile fuzionate aprobate
atunci când terminați activitatea de fuziune a imaginilor. Pentru a evita interpretarea
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eronată a rezultatelor și pentru a salva datele pentru utilizarea ulterioară, aprobați și salvați
fuziunea.

Cum inițiați o fuziune

Etapă

După finalizarea unei ajustări manuale a unei ROI, selectați opțiunea Fu-
sion.

NOTĂ: Trebuie să selectați Fusion pentru a aplica algoritmul de fuziune a regiunii de interes ROI
nou definite.
 

Cum resetați o fuziune

Etapă

Dacă aveți imagini fuzionate și doriți să reveniți la imaginile achiziționate cu
sistemul de coordonate inițiale ale scanerului, selectați Reset.
NOTĂ: Utilizarea butonului Reset vă permite să reveniți la alinierea inițială
a seturilor de imagini. Dacă s-a definit o ROI pentru efectuarea unei fuziu-
ni, acțiunea Reset va șterge regiunea de interes definită manual.
 

Ajustarea regiunii de interes
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2.7 Modificarea perechilor fuzionate

Informații generale

Funcția Image Fusion construiește o rețea de perechi fuzionate pe baza proprietăților imaginilor
(de ex., timp de achiziție, modalitate imagistică, rezoluție spațială etc.).
Activarea meniului Data, secțiunea Fusion Pairs permite afișarea unei prezentări generale a
perechii curente examinate și a celorlalte perechi disponibile.
În meniul Fusion Pairs sunt disponibile două funcționalități diferite:
• Modificarea manuală a asocierii utilizând funcția Edit
• Modificarea orientării de afișare a anumitor seturi de imagini utilizând funcția Align

Cum să selectați perechile

Figura 28 

Etapă

1. Selectați fereastra Fusion Pairs din bara de instrumente pentru a modifica perechea de
fuzionat care trebuie selectată.

2. Pentru a selecta o altă pereche, selectați perechea de imagini preferată.
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2.7.1 Exemplu de asociere pentru fuziune

Exemplu de asociere pentru fuziune

①
②

Figura 29 

Nr. Componente

① Pereche de imagini selectată

② Starea aprobării (de ex., FUSED)

Modul de personalizare a perechilor fuzionate

①

Figura 30 

Exemplu de asociere pentru fuziune
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Puteți modifica asocierea seturilor de imagini utilizând funcția Edit.

Etapă

1.

Selectați funcția Data și deschideți meniul vertical Fusion Pairs ①.

2.

Selectați funcția Edit pentru a accesa funcționalitatea Manual Pairing și
selectați imaginile care vor fi fuzionate.

3. Selectați două seturi de imagini de fuzionat.

4.
Selectați Use this Pair.
NOTĂ: Selectați Cancel pentru a reveni la meniul anterior.
 

5. Închideți meniul Data și reveniți la ecranul principal.

6.

Selectați funcția Calculate/Fusion pentru a fuziona seturile de imagini.
NOTĂ: Opțiunile variază în funcție de modul aplicației utilizate.
 

7.

Selectați Done după ce terminați.

NOTĂ: Fiecare modificare a asocierii seturilor de imagini generează modificări în rețeaua de
fuzionare inițială. Atunci când sunt disponibile date noi, acesta sunt adăugate la rețeaua de
fuzionare inițială, iar algoritmul de fuziune rulează din nou. Utilizatorul trebuie să verifice
rezultatele.
 

Pentru mai multe informații tehnice despre perechile implicite de fuzionare, contactați
departamentul de asistență clienți al Brainlab.

Dacă există conflicte între perechea de fuzionat definită manual și alte perechi fuzionate
sau dacă actualizați selecția setului de imagini, software-ul rezolvă automat conflictul și
suprascrie sau soluționează fuziunea existentă. Trebuie să verificați din nou fuziunea.
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Cum definiți aliniamentul

Puteți modifica perechea fuzionată de referință utilizând funcția Align. Aceasta permite definirea
celei mai bune orientări pentru vizualizare.

①

Figura 31 
Pentru a modifica orientarea imaginii sau pentru a defini aliniamentul setului de imagini selectat,
efectuați următoarele:

Etapă

1.

Selectați Align ① din meniu.

2.

Alegeți setul de imagini pe care doriți să îl definiți pentru aliniere.

3.

Selectați Confirm.
Fereastra se aliniază automat.

Exemplu de asociere pentru fuziune
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2.8 Finalizarea și închiderea aplicației Image Fusion

Examinare în curs

Figura 32 
Toate rezultatele fuziunii trebuie să fie acceptate sau examinate înainte de închiderea software-
ului sau de utilizarea acestora în cadrul altor aplicații. Fereastra de dialog Review Pending se
deschide dacă încercați să continuați fără aprobarea sau refuzarea unui rezultat.

Opțiuni

Revenire și aprobarea rezultatele în curs.

Continuare fără aprobarea fuziunii.

Aprobarea fuziunii

NOTĂ: Fuziunile trebuie aprobate pentru a putea fi utilizate pentru alte aplicații.
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Rezultatele deformării

①

Figura 33 
După aprobarea fuziunii, un set de imagini corectate ① este salvat, iar originalul este apoi
eliminat din SELECTED DATA. Setul original poate fi selectat în continuare din depozitul de
pacienți, dacă este necesar.

Selectați întotdeauna „DTI Study” complet pentru a deforma datele DTI. Dacă setul de
imagini corectate este B0 (ca parte a unei achiziții de date DTI), întregul set de date DTI
(harta FA, ADC) este de asemenea, deformat.

Gestionarea datelor DTI

• Selectați întotdeauna un studiu DTI din selecția de date din partea stângă în loc să selectați
separat B0, FA sau ADC.

• Un studiu DTI valabil este tratat ca un pachet în cadrul aplicației Image Fusion, denumit „DTI
Bundle”.

• Toate pachetele DTI sunt tratate la fel. De exemplu, patru seturi noi de imagini sunt create (B0,
FA, FA colorat, ADC) dacă este corectat un pachet.

Salvarea datelor la închidere

Finalizați întotdeauna activitatea curentă înainte de a închide software-ul. Închideți
întotdeauna software-ul înainte de a opri sistemul. Datele nu sunt salvate automat dacă
închideți sistemul fără închiderea adecvată a software-ului.

Finalizarea și închiderea aplicației Image Fusion
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Cum închideți Image Fusion

Etapă

1.
Finalizați activitatea curentă selectând Done.
Image Fusion salvează rezultatele pentru vizualizare ulterioară în sistemul
DICOM.

2.

Selectați Home din meniul de funcții pentru a minimiza aplicația.

3.
Selectați Exit din ecranul principal al Content Manager.
NOTĂ: Content Manager se închide, iar fuziunea aprobată este salvată.
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Finalizarea și închiderea aplicației Image Fusion
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