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1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1.1 Kontaktné údaje

Podpora

Ak potrebné informácie nemôžete nájsť v tejto príručke alebo ak máte otázky alebo problémy,
obráťte sa na podporu spoločnosti Brainlab:

Oblasť Telefón a fax E-mail

Spojené štáty, Kanada, Stredná a
Južná 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

VB Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španielsko Tel.: +34 900 649 115

Francúzsko a francúzsky hovoriace
oblasti Tel.: +33 800 676 030

Afrika, Ázia, Austrália, Európa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

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

Očakávaná servisná životnosť

Spoločnosť Brainlab poskytuje na softvér päť rokov servisu. Počas tejto doby sa ponúkajú
aktualizácie softvéru, ako aj podpora na mieste.

Spätná väzba

V tejto používateľskej príručke sa i napriek starostlivej kontrole môžu vyskytnúť chyby. V prípade
návrhov na jej zlepšenie nás kontaktujte na adrese user.guides@brainlab.com.

Výrobca

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

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.1.1 Právne informácie

Autorské práva

Táto príručka obsahuje dôverné informácie chránené autorskými právami. Žiadna časť tejto
príručky sa nesmie reprodukovať ani prekladať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti
Brainlab.

Ochranné známky spoločnosti Brainlab

Brainlab® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo USA.

Ochranné známky iné ako ochranné známky spoločnosti Brainlab

Microsoft® a Windows® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v
Spojených štátoch a iných krajinách.

Patentové informácie

Tento produkt môže byť predmetom jedného alebo viacerých patentov alebo čakajúcich
patentových prihlášok. Ďalšie informácie nájdete na adrese https://www.brainlab.com/patent/.

Integrovaný softvér tretej strany

• Tento softvér je čiastočne založený na práci Independent JPEG Group.
• Tento softvér obsahuje knižnicu OpenJPEG. Podrobný opis autorských práv a licencie nájdete

na stránke: http://www.openjpeg.org.
• Tento softvér je čiastočne založený na libjpeg-turbo. Úplnú licenciu a oznámenie o autorských

právach nájdete tu: https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md.
• Tento produkt zahŕňa softvér Xerces C++ 3.1.1: https://xerces.apache.org/xerces-c/.
• Tento produkt zahŕňa libtiff 4.0.4 beta, Copyright © 1988 - 1997 Sam Leffler a Copyright © 1991

- 1997 Silicon Graphics. Podrobný opis autorských práv a licencie nájdete na stránke:
www.simplesystems.org/libtiff.

Značka CE

Značka CE označuje, že produkt spoločnosti Brainlab spĺňa základné požiadav-
ky európskej smernice Rady č. 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach
(„MDD“).
Podľa pravidiel ustanovených v MDD:
• Image Fusion je produktom triedy IIb.

POZNÁMKA: Platnosť značky CE je možné potvrdiť len pre produkty vyrobené spoločnosťou
Brainlab. 

Pokyny týkajúce sa likvidácie

Elektrické a elektronické zariadenia likvidujte len v súlade so zákonnými predpismi. In-
formácie týkajúce sa smernice o OEEZ (odpad z elektrických a elektronických zariade-
ní) nájdete na lokalite: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Právne informácie
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Predaj v USA

Podľa federálnych zákonov USA je predaj tejto pomôcky viazaný na lekársky predpis.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.2 Bezpečnostné upozornenia

Varovania

Varovanie
Varovania sú označené trojuholníkovými výstražnými symbolmi. Obsahujú dôležité
bezpečnostné informácie o riziku úrazu, smrti alebo iných vážnych dôsledkoch spojených
s nesprávnym používaním zariadenia.

Upozornenia

Upozornenia sú označené okrúhlymi výstražnými symbolmi. Obsahujú dôležité
bezpečnostné informácie o možných problémoch s pomôckou. Medzi také problémy patria
nesprávne funkcie pomôcky, poruchy pomôcky, poškodenia pomôcky alebo poškodenia
majetku.

Poznámky

POZNÁMKA: Poznámky sú uvedené vo formáte kurzívy a označujú ďalšie užitočné tipy. 

Bezpečnostné upozornenia
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1.3 Určené použitie

Indikácie

Element Image Fusion sa môže používať pri klinických pracovných tokoch, ktoré využívajú
výhody spoločnej registrácie obrazových údajov. Týka sa to napríklad navigačných systémov
alebo informačných terminálov zdravotníckych údajov určených na spracovanie obrazu alebo
chirurgické zákroky vykonávané na základe obrazov vo všeobecnosti, ako aj pre softvér na
plánovanie liečby pre rádiochirurgiu a rádioterapiu. Samotná pomôcka nemá špecifické klinické
indikácie.

Určené použitie pre Image Fusion

Element Image Fusion je aplikácia na spoločnú registráciu obrazových údajov v rámci lekárskych
postupov použitím rigidných a deformovateľných spôsobov registrácie. Je určená na zarovnanie
anatomických štruktúr medzi množinami údajov.

Určený používateľ

Aplikácia Image Fusion je určená na použitie zdravotníckymi odborníkmi a ich asistentmi, ktorí
pracujú v oblasti neurochirurgie, traumatológie a plánovania rádioterapie.

Miesto použitia

Element Image Fusion je určený na použitie:
• v kancelárskom prostredí v nemocniciach alebo na akomkoľvek inom mieste s počítačom,
• v operačnej sále/priestoroch alebo v miestnostiach vhodných na chirurgické zákroky.

Overenie hodnovernosti

Varovanie
Pred liečbou pacienta overte hodnovernosť všetkých informačných vstupov do systému a
výstupov zo systému.

Starostlivá manipulácia s hardvérom

Varovanie
S komponentmi systému a doplnkovým inštrumentáriom môžu pracovať iba vyškolení
zdravotnícki pracovníci.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.4 Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami

Kompatibilné zdravotnícke platformy Brainlab

Image Fusion je kompatibilný s:
• Kick 1.0/2.0
• Curve 1.0
• Curve CM
• Curve 1.1
• Curve 2.0

Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami
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1.4.1 Softvér Brainlab

Kompatibilný lekársky softvér Brainlab

So systémom je možné inštalovať a používať iba lekársky softvér Brainlab špecifikovaný
spoločnosťou Brainlab. Objasnenie týkajúce sa kompatibility s lekárskym softvérom Brainlab vám
poskytne podpora spoločnosti Brainlab.

Iný softvér Brainlab

Po vydaní tejto používateľskej príručky môže byť k dispozícii iný kompatibilný softvér Brainlab.
Ak používate iné ako vyššie uvedené verzie softvéru, obráťte sa na podporu spoločnosti Brainlab
kvôli objasneniu kompatibility s pomôckami Brainlab.

Varovanie
So systémom je možné inštalovať a používať iba lekársky softvér Brainlab špecifikovaný
spoločnosťou Brainlab.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.4.2 Kompatibilný softvér od inej spoločnosti ako Brainlab

Autorizácia

V systéme Brainlab môžu inštalovať softvér iba autorizovaní zamestnanci spoločnosti
Brainlab. Neinštalujte ani neodstraňujte žiadne softvérové aplikácie.

Kompatibilný softvér od inej spoločnosti ako Brainlab

Image Fusion je kompatibilný s:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Microsoft Windows Server 2008
• Microsoft Windows Server 2012 R2

Informácie týkajúce sa kompatibilných servisných balíkov vám poskytne podpora spoločnosti
Brainlab.

Varovanie
Povolené sú len kritické aktualizácie operačného systému Microsoft Windows. Počas
liečby pacienta sa neodporúča preberať ani inštalovať aktualizácie.

Varovanie
Odporúča sa ochrana systému pomocou najnovšieho antivírusového softvéru. Uvedomte
si, že toto môže negatívne ovplyvniť výkon systému, napr. skenovania v reálnom čase
(známe aj ako skenovanie po prístupe, ochrana na pozadí, rezidentný štít, automatická
ochrana) môžu spomaliť preberanie a ukladanie údajov pacienta.

Iný softvér od inej spoločnosti ako Brainlab

Varovanie
S aplikáciou Image Fusion je možné inštalovať a používať iba softvér špecifikovaný
spoločnosťou Brainlab.

Antivírusový softvér

Spoločnosť Brainlab odporúča ochranu systému pomocou najnovšieho antivírusového softvéru.
Hoci sa tým zaistí bezpečnosť a účinnosť pomôcky, majte na pamäti, že to môže mať negatívny
dopad na výkon systému (napr. načítanie údajov pacienta). Po inštalácii antivírusového softvéru
musia výkon systému overiť pracovníci podpory spoločnosti Brainlab.

Varovanie
Aby ste predišli strate výkonu a automatickým reštartovaniam, vypnite inštalácie
automatických aktualizácií. Počas liečby pacienta nepreberajte ani neinštalujte aktualizácie
antivírusového softvéru ani systému Windows.

Varovanie
Počas liečby pacienta vypnite akýkoľvek softvér systému Windows alebo softvér súvisiaci
s antivírusovou ochranou. Zahŕňa to vypnutie zisťovania malvéru, ako aj automatických
oznámení, sťahovaní alebo inštalácií.

Varovanie
Uistite sa, že antivírusový softvér nijakým spôsobom nemení adresáre Brainlab.

Kompatibilný softvér od inej spoločnosti ako Brainlab
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1.5 Školenie a dokumentácia
1.5.1 Školenie

Školenie Brainlab

V záujme bezpečného a správneho používania by mali všetci používatelia pred použitím systému
absolvovať školiaci program pod vedením zástupcu spoločnosti Brainlab.

Podpora pod dohľadom

Pred použitím systému na chirurgické zákroky, pri ktorých sa za kritickú považuje počítačová
navigácia, vykonajte dostatočný počet kompletných zákrokov v prítomnosti zástupcu spoločnosti
Brainlab, ktorý vás v prípade potreby môže usmerniť.

Zodpovednosť

Varovanie
Tento systém poskytuje chirurgovi len pomoc a počas používania nenahrádza ani
nezastupuje skúsenosti ani zodpovednosť chirurga.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.5.2 Dokumentácia

Čítanie používateľských príručiek

V používateľských príručkách sú opísané zložité zdravotnícke pomôcky a softvér, ktoré sa musia
používať opatrne.
Je dôležité, aby si všetci používatelia systémov, nástrojov a softvéru:
• pred manipuláciou so zariadením pozorne prečítali používateľské príručky,
• mali vždy prístup k používateľským príručkám.

Dostupné používateľské príručky

Používateľská príručka Obsah

Príručky používateľa softvé-
ru

• Prehľad plánovania liečby a obrazom navádzanej navigácie
• Opis nastavenia systému operačnej sále
• Podrobný návod k softvéru

Príručky používateľa nástro-
jov Podrobný návod na zaobchádzanie s nástrojmi

Návod na čistenie, dezinfek-
ciu a sterilizáciu Podrobné informácie o čistení, dezinfekcii a sterilizácii nástrojov

Príručky používateľa systé-
mu Komplexné informácie o nastavení systému

Technická používateľská prí-
ručka

Podrobné technické informácie o systéme vrátane špecifikácií a
zhody

Dokumentácia
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2 POUŽÍVANIE APLIKÁCIE
IMAGE FUSION

2.1 Úvod

Všeobecné informácie

Image Fusion vám umožňuje spoločne zaregistrovať minimálne dve množiny obrazov. Môžete
zlúčiť rovnaké alebo odlišné modality (napr. CT, MR, PET, SPECT). Image Fusion môžete
uplatniť v rámci rôznych pracovných tokov (napr. pri použití softvéru Cranial alebo Spine).
Po zlúčení dvoch množín obrazov sa tieto množiny môžu prehliadať súčasne. Všetok
naplánovaný obsah (napr. objekty a trajektórie) definovaný v jednej množine obrazov je viditeľný v
akejkoľvek inej zlúčenej množine obrazov.
Image Fusion navrhuje sieť syntézy na základe preddefinovaných pravidiel párovania. Ďalšie
informácie vám poskytne spoločnosť Brainlab.
Image Fusion používa algoritmus na zlúčenie zvolených množín obrazov. Algoritmus spája dve
množiny obrazov spolu so spoločnými anatomickými štruktúrami tak, aby sa dosiahli optimálne
výsledky syntézy. Tieto dve množiny obrazov musia mať tú istú spoločnú anatomickú oblasť.
Automatická syntéza obrazov je vhodná pre väčšinu kombinácií obrazových modalít, existujú však
určité výnimky (napr. ultrazvukové množiny obrazov). V prípade nepodporovaných modalít je
predvolene k dispozícii pôvodná poloha skenera (napr. referenčný rámček). Možné sú manuálne
úpravy.
POZNÁMKA: V závislosti od typu použitej syntézy sú podporované rôzne zobrazovacie modality.
Odporúčania, ktoré sa týkajú protokolu skenovania, sú uvedené v nasledujúcich kapitolách a
nájdete ich aj v protokoloch skenovania Brainlab. 

Rigidná syntéza a korekcia

Nepresnosti rigidnej syntézy môžu byť spôsobené skreslením v rámci jednej z množín obrazov
alebo rôznymi polohami pacienta v niekoľkých množinách obrazov. Skreslenie v rámci kraniálnych
pracovných tokov môžete korigovať pomocou funkcie Cranial Distortion Correction a rôzne
polohy pacienta pri pracovných tokoch týkajúcich sa chrbtice môžete korigovať pomocou funkcie
Spine Curvature Correction. Tým sa vytvorí nová množina obrazov s použitím algoritmu
deformovateľnej registrácie (elastická deformácia).
Elastická deformácia zo svojej podstaty nie je rovnomerná v rámci celého objemu. Môže to
potenciálne znamenať presnú deformáciu vo vašej oblasti záujmu, ale nepresnú deformáciu v inej
časti mozgu alebo chrbtice.
Mali by ste starostlivo overiť vytvorenú novú množinu obrazov, so zohľadnením jej celého
obrazového objemu. Nástroje na overenie, ktoré sú v aplikácii k dispozícii, sú opísané v
nasledujúcich častiach.

Dostupnosť deformácie

Deformácia je voliteľná a závislá od licencie a systémovej konfigurácie. Ďalšie informácie vám
poskytne podpora spoločnosti Brainlab.

POUŽÍVANIE APLIKÁCIE IMAGE FUSION
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Kontrolovanie množín obrazov

Množiny obrazov vybraté na syntézu vždy skontrolujte. Čím lepšia je obrazová kvalita a rozlíšenie,
tým lepší je výsledok syntézy.

Úvod
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2.2 Spustenie aplikácie Image Fusion

Skôr ako začnete

Pomocou softvéru Patient Selection vyberte pacienta a požadované údaje. Ďalšie informácie
nájdete v Príručke používateľa softvéru Content Manager/Patient Selection.

Varovanie
Pridaním alebo odstránením údajov sa ovplyvní spôsob, ako algoritmus vytvára sieť
syntézy.

Úprava obrazov

POZNÁMKA: Upravenie množín obrazov mimo aplikácie Image Fusion už počas používania
môže spôsobiť poškodenie alebo nepresnosti. 

Výber a spustenie pracovného toku

Obrázok 1  

Krok

1. Vyberte svoj pracovný tok:
Napr. Cranial > Planning.

2.

POUŽÍVANIE APLIKÁCIE IMAGE FUSION
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Krok
Zvoľte Image Fusion z pracovného toku na hlavnej obrazovke softvéru Content Mana-
ger.

Spustenie aplikácie Image Fusion

18 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Image Fusion Ver. 3.0



2.2.1 Navigačné funkcie

Základné navigačné funkcie

Na paneli s nástrojmi sú dostupné nasledujúce základné navigačné funkcie.

Možnosti

Zobrazenie hlavnej obrazovky softvéru Content Manager.

Návrat na predchádzajúci krok.
Zobrazí sa výzva, aby ste uložili alebo zahodili aktuálne výsledky syntézy.

Potvrdenie stavu syntézy a prechod na ďalší krok.
Aktuálne výsledky sa uložia na ďalšie spracovanie.

Zobrazenie zoznamu párov syntézy a stránky výberu údajov.

Umožňuje pridanie alebo odstránenie údajov z procesu výberu údajov.

Zobrazenie dostupných upozornení pripojených k údajom.

Základné možnosti zobrazenia

Vyberte tlačidlo zobrazenia, kliknite a podržte myš na reze alebo položte prst pri použití
dotykového monitora, a postupujte podľa nasledujúceho opisu.

Tlačidlo Funkcia Opis

Posun rezu v
rámci okna Potiahnite rez na požadované miesto.

Posúvanie po
všetkých rezoch
v rámci okna

Ťahaním nahor alebo nadol si môžete prehliadať všetky re-
zy.
POZNÁMKA: Môžete sa tiež posúvať nahor alebo nadol
použitím kolieska myši. 

Priblíženie alebo
oddialenie rezu

• Potiahnite nahor (oddialenie) alebo nadol (priblíženie).
• Ak používate dotykovú obrazovku, položte dva prsty na

obraz a potiahnite smerom k sebe (oddialenie) alebo sme-
rom od seba (priblíženie).

POUŽÍVANIE APLIKÁCIE IMAGE FUSION
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Tlačidlo Funkcia Opis

Úprava jasu a
kontrastu rezu

• Ťahaním nadol/nahor zvýšte/znížte jas.
• Ťahaním doprava/doľava zvýšte/znížte úroveň kontrastu.

POZNÁMKA: V 3D zobrazení môžete obraz otočiť aj tak, že v zobrazení kliknete pravým tlačidlom
myši (alebo položíte prst) a ťahaním otočíte obraz. 

Upravenie obrazu

Tlačidlo Funkcia

Adjust: Umožňuje manuálne posúvanie a otáčanie obrazov.

Fine Adjust: Poskytuje menší rozsah upravenia, ktorý umožňuje zložitejší posun
a otáčanie.

Možnosti syntézy

Tlačidlo Funkcia

Vykonanie syntézy na aktuálnom výbere.
POZNÁMKA: Po skontrolovaní a schválení syntézy sa zo-
brazí výzva, aby ste schválili ostatné páry syntézy v mno-
žine obrazov. 

Zresetovanie existujúcej syntézy do jej dvoch samostat-
ných množín obrazov.

Zobrazenie predchádzajúceho/nasledujúceho páru synté-
zy.

Navigačné funkcie
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2.3 Image Fusion pre kraniálne procedúry
2.3.1 Úvod

Všeobecné informácie

Pri spustení kraniálneho pracovného toku si môžete vybrať medzi:
• Image Fusion
• Cranial Distortion Correction

Obrazy sa zlúčia na základe spoločných anatomických štruktúr viditeľných na oboch množinách
obrazov.
Cieľom je skontrolovať kvalitu výsledkov syntézy a ak sú uspokojivé, schváliť syntézu. Syntézu
uložíte výberom položky Done.

Varovanie
Výsledky pred schválením a uložením vždy overte na celej množine obrazov.
POZNÁMKA: Syntéza je založená na spoločných anatomických štruktúrach a je ovplyvnená
zmenami jasu v rámci obrazových rezov. 

Usporiadanie kraniálnej obrazovky

①

④

③②

Obrázok 2  

Č. Vysvetlenie

① Axiálne, koronárne a sagitálne rekonštrukcie ako ukážka aktuálneho výsledku.

② Volič axiálneho, koronárneho a sagitálneho zobrazenia.

③ Oblasť záujmu (ROI), použitá na rigidnú syntézu, je zobrazená ako bodkovaná čiara v
hlavnom zobrazení a ACS rekonštrukciách ①.

④ Aktuálny zlúčený pár je zobrazený ako prekrytie, ktorého ukážku je možné zobraziť aj v
ACS rekonštrukciách ①.

POUŽÍVANIE APLIKÁCIE IMAGE FUSION
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Súvisiace odkazy

2.3.2 Ako sa upravuje ROI na str. 60

Ako sa používa Image Fusion pre kraniálne procedúry

① ⑤

③

④

②

Obrázok 3  

Krok

1. Na kontrolu vyberajte a prepínajte medzi pármi syntézy ⑤.
Automaticky sa spustí rigidná syntéza.

2.

Predvolene je funkcia Spy Glass ① aktivovaná.
Syntézu skontrolujte pomocou funkcie Blending/Spy Glass.

3. Voľte medzi orientáciami axiálneho, koronárneho a sagitálneho zobrazenia ②.

4.
Vyberte Scroll a posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so
šípkami ④.
POZNÁMKA: Na posúvanie môžete použiť aj koliesko myši. 

5.

Image Fusion pre kraniálne procedúry

22 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Image Fusion Ver. 3.0



Krok

Skontrolujte výsledok syntézy ③ a ak je uspokojivý, prijmite ho.

6.

Po prijatí výsledku syntézy sa zobrazí jeho stav.

7.

Po dokončení zvoľte Done.
Výsledky syntézy sa uložia na ďalšie spracovanie.

Súvisiace odkazy

2.5 Kontrolovanie a overenie výsledkov syntézy na str. 46

POUŽÍVANIE APLIKÁCIE IMAGE FUSION
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2.3.2 Cranial Distortion Correction

Všeobecné informácie

Určité zobrazovacie modality sú náchylné na geometrické skreslenia vyplývajúce napr. z
nedokonalostí systému a nelinearít gradientu zobrazovacieho systému. Preto sa môžu po
automatickej syntéze, manuálnom upravení alebo použití syntézy oblasti záujmu vyskytovať vo
výsledkoch rigidnej syntézy nepresnosti.
Na dosiahnutie lepšej zhody medzi obrazmi môžete zvoliť funkciu Cranial Distortion Correction.
Cranial Distortion Correction vytvára skorigovanú množinu obrazov jej zdeformovaním, aby sa
lepšie zhodovala s definovanou referenčnou množinou obrazov. Cieľom je potom skontrolovať
skorigovanú množinu obrazov a potenciálny obsah, ktorý bol prítomný v množine obrazov, a ak sú
uspokojivé, schváliť výsledok.
POZNÁMKA: Syntéza je založená na spoločných anatomických štruktúrach a je ovplyvnená
zmenami jasu v obrazových rezoch a kvalitou skenovania. 

POZNÁMKA: Množiny obrazov skorigované pomocou funkcie Cranial Distortion Correction sa
neodporúčajú na registráciu pacientov. 

Odporúčania

Aby sa dosiahli najlepšie výsledky, obrazové údaje pre funkciu Cranial Distortion Correction by
mali zodpovedať týmto odporúčaniam:
• Obrazové páry by mali pokrývať pretínajúci sa objem pacienta
• Minimálne 10 rezov
• Vzdialenosť medzi rezmi menšia ako 4 mm (odporúča sa hrúbka rezu menšia ako 4 mm a

snímanie bez medzier)
• Úplné informácie DICOM (t. j. kompletná hlavička DICOM, indikujúca napr. parametre

snímania)
• Dobrá kvalita nespracovaného obrazu (napr. vysoké rozlíšenie, vysoký kontrast, minimálne

artefakty)

Podporované obrazové modality

Nasledujúce zobrazovacie modality sú podporované na korekciu skreslenia, ak sú spárované
nasledovne:
• CT-MR
• MR-MR
• MR-DTI

Nepodporované obrazové modality

Obrázok 4  

Nasledujúce špeciálne modality a typy sekvencií nie sú podporované:

Cranial Distortion Correction
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• Predtým deformované množiny obrazov
• RGB obrazy
• FA a ADC mapy
• Mapy fázy a rýchlosti
• Mapy perfúzie
• Spektroskopické obrazy
• Skeny gradientovej kalibrácie
• Skeny FLAWS (fluid and white matter suppression - potlačenie tekutín a bielej hmoty)
• Subtrakčné obrazy a projekcie (Projekcie s minimálnou/maximálnou intenzitou)
• Množiny obrazov obsahujúce vypálené objekty

Podporovaný obsah

Nasledujúci obsah je podporovaný a skorigovaný na základe deformácie množiny obrazov:
• Voxelové objekty
• Označené body
• Trajektórie
• Zväzky vláken (napr. zväzky vláken DTI)

Ako sa spúšťa Cranial Distortion Correction

Krok

Zvoľte Cranial Distortion Correction na hlavnej obrazovke softvéru Content Manager.

POUŽÍVANIE APLIKÁCIE IMAGE FUSION
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Ako sa používa Cranial Distortion Correction

③

⑤

①

④

②

⑥
Obrázok 5  

Krok

1. Vyberte pár syntézy ③ na kontrolu alebo výpočet.

2.

Predvolene je funkcia Spy Glass ⑥ aktivovaná.
Skontrolujte údaje pomocou Blending/Spy Glass a v prípade potreby pou-
žite Adjust.

3. Vyberte Calculate na spustenie syntézy.
V závislosti od vstupných obrazov sa môže zobraziť výzva:
• Aby ste vybrali množinu obrazov na korekciu
• Aby ste preniesli korekciu vypočítanú pre jednu množinu obrazov do

siete ďalších množín obrazov

4. Voľte medzi orientáciami axiálneho, koronárneho a sagitálneho zobrazenia ①.

5.
Vyberte Scroll a posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so
šípkami ④.
POZNÁMKA: Na posúvanie môžete použiť aj koliesko myši. 

Cranial Distortion Correction
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Krok

6.
Skontrolujte a overte korekciu skreslenia prepínaním medzi Blending/Spy
Glass.
Prepnite Original ⑤ na porovnanie korekcie s pôvodným obrazom. 

7.

Skontrolujte výsledok syntézy ② a ak je uspokojivý, prijmite ho.

8.

Po prijatí výsledku syntézy sa zobrazí jeho stav.

9.

Po dokončení zvoľte Done.
Skorigovaná množina obrazov sa uloží na ďalšie spracovanie.

POZNÁMKA: Výsledky Cranial Distortion Correction sa uložia ako nová množina obrazov
DICOM, obsahujúca predponu [Corrected]. Pôvodné množiny obrazov sa nahradia
skorigovanými údajmi a uložia lokálne. 

Varovanie
Zvážte dopad vykonania úprav v rámci Cranial Distortion Correction na existujúce objekty
a iný plánovací obsah (napr. body, trajektórie alebo zväzky vláken). Vždy overte tvar a
polohu plánovacieho obsahu v rámci DICOM Viewer alebo Element použitého na
vytvorenie obsahu.

Súvisiace odkazy

2.5 Kontrolovanie a overenie výsledkov syntézy na str. 46
2.3.3 Výber množín obrazov na korekciu na str. 28
2.3.6 Cluster Deformation na str. 34
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2.3.3 Výber množín obrazov na korekciu

Výber množín obrazov na korekciu

Obrázok 6  

Ak Cranial Distortion Correction nedokáže automaticky určiť, ktorú množinu obrazov je
potrebné skorigovať, môžete túto množinu obrazov vybrať manuálne. V tomto prípade spoločnosť
Brainlab odporúča výber množiny obrazov, na ktorých sa prejavuje väčšie skreslenie.

Tlačidlo Vysvetlenie

Spustenie algoritmu Cranial Distortion Correction.

Zatvorenie dialógového okna a návrat k pôvodným zdrojovým údajom.

Varovanie
Cranial Distortion Correction nepoužívajte počas chirurgického zákroku alebo s množinami
obrazov obsahujúcimi silné lokálne deformácie (napr. otvorená lebka ukazujúca posun
mozgu).

Výber množín obrazov na korekciu
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Ako sa vyberajú obrazy na korekciu

Obrázok 7  

Krok

1. Zvýraznite množinu obrazov.

2. Stlačte Proceed.
Spustí sa výpočet.
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2.3.4 Príklad Cranial Distortion Correction

Príklad Cranial Distortion Correction

① ②

Obrázok 8  

Po dokončení algoritmu Cranial Distortion Correction sa výsledná množina obrazov označí
FUSED ① a nová množina obrazov sa označí ako [Corrected] ②. S údajmi DTI sa vždy
zaobchádza ako so zväzkom.

Príklad Cranial Distortion Correction
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2.3.5 Contrast Clearance Analysis

Všeobecné informácie

Contrast Clearance Analysis* vizualizuje hromadenie kontrastnej látky v porovnaní s rýchlosťou
jej klírensu. Táto metóda je založená na nasnímaní dvoch sérií MRI - jednej po 5 minútach a
druhej po približne 75 minútach po vstreknutí štandardnej dávky kontrastnej látky - a odčítaním
prvej série od druhej, čím vznikne farebne kódovaná mapa s vysokým rozlíšením. Image Fusion
použite na zlúčenie a porovnanie týchto dvoch množín obrazov MRI.
* Vyvinuté v zdravotníckom centre Sheba s technológiou poskytnutou spoločnosťou Brainlab.

Príklad

Obrázok 9  

Farba Vysvetlenie

Červená Hromadenie kontrastnej látky (pomalý klírens)

Modrá Klírens kontrastnej látky (rýchly klírens)

Požiadavky

Výpočet Contrast Clearance Analysis vyžaduje dva 3D MRI objemy. Platí pre ne, že:
• Obidve sekvencie sa musia nasnímať s použitím ekvivalentného protokolu skenovania
• Prvá sekvencia sa musí nasnímať približne 5 minút po vstreknutí kontrastnej látky (s použitím

napr. Gd/Gadolinium)
• Druhá sekvencia sa musí nasnímať 60 - 105 minút po vstreknutí kontrastnej látky

POUŽÍVANIE APLIKÁCIE IMAGE FUSION
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Ako sa spúšťa Contrast Clearance Analysis

Krok

Zvoľte Contrast Clearance Analysis na hlavnej obrazovke softvéru Content Manager.

Ako sa používa Contrast Clearance Analysis

②

①

③
Obrázok 10  

Krok

1. Vyberte prvý a druhý MRI objem (t. j. skoré a neskoré nasnímanie obrazov po vstreknutí
kontrastnej látky).

2.
Vyberte Calculate na spustenie výpočtu Contrast Clearance Analysis.
Pred výpočtom sa automaticky vykoná rigidná syntéza oboch sekvencií
MR.

3. Voľte medzi orientáciami axiálneho, koronárneho a sagitálneho zobrazenia ①.

Contrast Clearance Analysis
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Krok

4.
Vyberte Scroll a posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so
šípkami ②.
POZNÁMKA: Na posúvanie môžete použiť aj koliesko myši. 

5. Skontrolujte hromadenie/klírens kontrastnej látky.

6.

Predvolene je funkcia Spy Glass ③ aktivovaná.
Syntézu skontrolujte pomocou funkcie Blending/Spy Glass.

7.

Skontrolujte výsledok syntézy ② a ak je uspokojivý, prijmite ho.

8.

Po dokončení zvoľte Done.
Výsledky syntézy sa uložia na ďalšie spracovanie.

POZNÁMKA: Výsledné množiny obrazov sa uložia ako nová RGB množina obrazov DICOM,
zlúčená do prvej množiny obrazov MR (nasnímanej krátko po vstreknutí kontrastnej látky). Druhá
(neskoršia) množina obrazov MR sa po výpočte automaticky odstráni z aktuálneho výberu údajov. 

Súvisiace odkazy

2.3.5 Contrast Clearance Analysis na str. 31
2.5 Kontrolovanie a overenie výsledkov syntézy na str. 46
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2.3.6 Cluster Deformation

Všeobecné informácie

Cluster Deformation vám poskytuje možnosť preniesť korekciu vypočítanú pre jednu množinu
obrazov do siete ďalších množín obrazov, rigidne zlúčených do tejto množiny.
POZNÁMKA: Ak sa údaje skorigujú spoločne s ich rodičovskou množinou obrazov, vzdialenosti,
objemy a uhly sa upravia zodpovedajúcim spôsobom. 

Príklad dialógového okna

Obrázok 11  

Možnosti

Vypočítajte korekciu pre ľavú množinu obrazov a korekciu preneste do všetkých množín obrazov
vo vyššie uvedenej skupine.

Skorigujte len ľavú množinu obrazov a rozdeľte existujúce syntézy na množiny obrazov vpravo.

Varovanie
Korekcie na báze klasterov sú platné len v prípade, ak sú skreslenia ekvivalentné vo
všetkých množinách obrazov. Tento scenár najpravdepodobnejšie nastane v prípade, ak
boli rigidne zlúčené množiny obrazov nasnímané v rámci jednej relácie MRI.
POZNÁMKA: Korekcia sa vypočíta len pre jednu množinu obrazov a prenesie sa do pripojených
množín. Nevypočíta sa samostatná korekcia pre každú množinu obrazov. 

Cluster Deformation
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2.4 Image Fusion pre spinálne procedúry
2.4.1 Úvod

Všeobecné informácie

Pri spustení pracovného toku týkajúceho sa chrbtice si môžete vybrať medzi:
• Image Fusion
• Spine Curvature Correction

Obrazy sa zlúčia na základe anatomických štruktúr spoločných obom množinám obrazov.
Cieľom je skontrolovať kvalitu výsledkov syntézy a ak sú uspokojivé, schváliť syntézu. Syntézu
uložíte výberom položky Done.

Varovanie
Výsledky syntézy pred schválením a uložením vždy overte na celej množine obrazov.
POZNÁMKA: Syntéza sa v pracovnom toku týkajúcom sa chrbtice nespustí automaticky. Syntézu
je potrebné spustiť manuálne. 

POZNÁMKA: Syntéza je založená na spoločných anatomických štruktúrach a je ovplyvnená
zmenami jasu v rámci obrazových rezov. 

Usporiadanie obrazovky chrbtice

④

③②

①

Obrázok 12  

Č. Vysvetlenie

① Axiálne, koronárne a sagitálne rekonštrukcie ako ukážka aktuálneho výsledku.

② Volič axiálneho, koronárneho a sagitálneho zobrazenia.

③ Oblasť záujmu (ROI) je zobrazená ako bodkovaná čiara v hlavnom zobrazení a ACS re-
konštrukciách ①.
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Č. Vysvetlenie

④ Aktuálny zlúčený pár je zobrazený ako prekrytie, ktorého ukážku je možné zobraziť aj v
ACS rekonštrukciách ①.

Súvisiace odkazy

2.6.2 Upravenie ROI (Oblasť záujmu) na str. 60

Ako sa používa Image Fusion pre spinálne procedúry

③②①

⑤⑥ ④
Obrázok 13  

Krok

1. Na kontrolu vyberajte a prepínajte medzi pármi syntézy ⑤.

2.

Vyberte ROI (oblasť záujmu).

Image Fusion pre spinálne procedúry
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Krok

3.

Zmeňte veľkosť ② alebo premiestnite ③ do požadovanej oblasti a vytvarujte potiahnutím
rohov okna.

4. Voľte medzi orientáciami axiálneho, koronárneho a sagitálneho zobrazenia ①.

5. Predvolene je funkcia Adjust aktivovaná. Pred výpočtom manuálne zarov-
najte obrazy pomocou nástrojov na posúvanie a otáčanie.
POZNÁMKA: Pri upravovaní na dosiahnutie hrubej zhody berte do úvahy
stredný stavec v rámci prieniku oboch obrazových objemov. 

6.

Vyberte Fusion na zlúčenie množín obrazov.

7.

Predvolene je funkcia Spy Glass aktivovaná.
Syntézu skontrolujte pomocou funkcie Blending/Spy Glass.

8.
Vyberte Scroll a posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so
šípkami ④.
POZNÁMKA: Na posúvanie môžete použiť aj koliesko myši. 

9.

Skontrolujte výsledok syntézy a ak je uspokojivý, prijmite ho.

10.

Po prijatí výsledku syntézy sa zobrazí jeho stav.
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Krok

11.

Po dokončení zvoľte Done.
Výsledok syntézy sa uloží na ďalšie spracovanie.

Súvisiace odkazy

2.5 Kontrolovanie a overenie výsledkov syntézy na str. 46

Image Fusion pre spinálne procedúry
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2.4.2 Spine Curvature Correction

Všeobecné informácie

Medzi rôznymi snímaniami obrazov sa poloha pacienta môže zmeniť. Preto sa môžu po
automatickej syntéze, manuálnom upravení alebo použití syntézy oblasti záujmu vyskytovať vo
výsledkoch rigidnej syntézy nepresnosti. Na dosiahnutie lepšej zhody medzi obrazmi môžete
zvoliť funkciu Spine Curvature Correction.
Spine Curvature Correction vytvára deformovanú množinu obrazov, ktorá lepšie zodpovedá
pôvodnej množine obrazov.
Cieľom je potom skontrolovať skorigovanú množinu obrazov a potenciálny obsah, ktorý bol
prítomný v množine obrazov, a ak sú uspokojivé, schváliť výsledok.
POZNÁMKA: Syntéza je založená na spoločných anatomických štruktúrach a je ovplyvnená
zmenami jasu v obrazových rezoch a kvalitou skenovania. 

POZNÁMKA: Množiny obrazov skorigované pomocou funkcie Spine Curvature Correction sa
neodporúčajú na registráciu pacientov. 

Odporúčania

Aby sa dosiahli najlepšie výsledky, obrazové údaje pre funkciu Spine Curvature Correction by
mali zodpovedať týmto požiadavkám:
• Minimálne 10 rezov
• Vzdialenosť medzi rezmi menšia ako 3 mm (odporúča sa hrúbka rezu menšia ako 3 mm a

snímanie bez medzier)
• Úplné informácie DICOM (t. j. kompletná hlavička DICOM, indikujúca napr. parametre

snímania)
• Ak je potrebná korekcia údajov MRI, mali by sa nasnímať formou 3D alebo 2D axiálnej

sekvencie s T1-vážením (odporúča sa aj snímanie s T2-vážením alebo potlačením tuku)
• Dobrá kvalita nespracovaného obrazu (napr. vysoké rozlíšenie, vysoký kontrast, minimálne

artefakty)

Podporovaný obsah

Nasledujúci obsah je podporovaný a skorigovaný spolu s množinou obrazov:
• Voxelové objekty
• Označené body
• Trajektórie
• Zväzky vláken (t. j. zväzky vláken DTI)

Obrazové modality

Obrázok 14  

POUŽÍVANIE APLIKÁCIE IMAGE FUSION
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Pre deformáciu sú podporované bežné zobrazovacie modality, ako CT a MRI s niekoľkými
submodalitami.
Nasledujúce špeciálne modality a typy sekvencií nie sú podporované:
• Predtým deformované množiny obrazov
• RGB obrazy
• FA a ADC mapy
• Mapy fázy a rýchlosti
• Mapy perfúzie
• Spektroskopické obrazy
• Skeny gradientovej kalibrácie
• Skeny FLAWS (fluid and white matter suppression - potlačenie tekutín a bielej hmoty)
• Subtrakčné obrazy a projekcie (Projekcie s minimálnou/maximálnou intenzitou)
• Množiny obrazov obsahujúce vypálené objekty

Ako sa spúšťa Spine Curvature Correction

Krok

Zvoľte Spine Curvature Correction na hlavnej obrazovke softvéru Con-
tent Manager.

Ako sa používa Spine Curvature Correction

②① ③ ④
Obrázok 15  

Krok

1. Na kontrolu alebo výpočet vyberajte a prepínajte medzi pármi syntézy ③.

Spine Curvature Correction
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Krok

2. Predvolene je funkcia Adjust aktivovaná.
Pred výpočtom manuálne zarovnajte obrazy pomocou nástrojov na posú-
vanie ① a otáčanie ②.
POZNÁMKA: Pri upravovaní na dosiahnutie hrubej zhody berte do úvahy
stredný stavec v rámci prieniku oboch obrazových objemov. 

3. Vyberte Calculate na spustenie syntézy.
V závislosti od vstupných obrazov sa môže zobraziť výzva:
• Aby ste vybrali množinu obrazov na korekciu
• Aby ste preniesli korekciu vypočítanú pre jednu množinu obrazov do

siete ďalších množín obrazov

4.

Predvolene je funkcia Spy Glass aktivovaná.
Syntézu skontrolujte pomocou funkcie Blending/Spy Glass.

5.
Vyberte Scroll a posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so
šípkami ④.
POZNÁMKA: Na posúvanie môžete použiť aj koliesko myši. 

6.
Skontrolujte a overte korekciu prepínaním medzi Blending/Spy Glass.
Prepnite Original na porovnanie korekcie zakrivenia s pôvodným obra-
zom.

7.

Skontrolujte výsledok syntézy a ak je uspokojivý, prijmite ho.

8.

Po prijatí výsledku syntézy sa zobrazí jeho stav.

9.

Po dokončení zvoľte Done.
Skorigovaná množina obrazov sa uloží na ďalšie spracovanie.

POZNÁMKA: Výsledky Spine Curvature Correction sa uložia ako nová množina obrazov
DICOM, obsahujúca predponu [Corrected]. Pôvodné množiny obrazov sa nahradia
skorigovanými údajmi a uložia lokálne. 

Varovanie
Zvážte dopad vykonania úprav v rámci Spine Curvature Correction na existujúce objekty a
iný plánovací obsah (napr. body, trajektórie alebo zväzky vláken). Vždy overte tvar a polohu
plánovacieho obsahu v rámci DICOM Viewer alebo Element použitého na vytvorenie
obsahu.
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Súvisiace odkazy

2.4.3 Výber množín obrazov na korekciu na str. 43
2.4.4 Cluster Deformation na str. 45
2.5 Kontrolovanie a overenie výsledkov syntézy na str. 46

Spine Curvature Correction
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2.4.3 Výber množín obrazov na korekciu

Výber množín obrazov na korekciu

Obrázok 16  

Tlačidlo Vysvetlenie

Spustenie algoritmu Spine Curvature Correction.

Zatvorenie dialógového okna a návrat k pôvodným zdrojovým údajom.
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Príklad korekcie zakrivenia

① ②

Obrázok 17  

Po dokončení algoritmu Spine Curvature Correction sa výsledná množina obrazov označí
FUSED ① a nová množina obrazov sa označí ako [Corrected] ②.

Výber množín obrazov na korekciu
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2.4.4 Cluster Deformation

Všeobecné informácie

Cluster Deformation vám poskytuje možnosť preniesť korekciu vypočítanú pre jednu množinu
obrazov do siete ďalších množín obrazov, rigidne zlúčených do tejto množiny.
POZNÁMKA: Ak sa údaje skorigujú spoločne s ich rodičovskou množinou obrazov, vzdialenosti,
objemy a uhly sa upravia zodpovedajúcim spôsobom. 

Cluster Deformation pre chrbticu

Obrázok 18  

Možnosti

Vypočítajte korekciu pre ľavú množinu obrazov a korekciu preneste do všetkých množín obrazov
vo vyššie uvedenej skupine.

Skorigujte len ľavú množinu obrazov a rozdeľte existujúce syntézy na množiny obrazov vpravo.

Varovanie
Korekcia na báze klasterov je platná len keď je poloha pacienta rovnaká vo všetkých
množinách obrazov.
POZNÁMKA: Korekcia sa vypočíta len pre jednu množinu obrazov a prenesie sa do pripojených
množín. Nevypočíta sa samostatná korekcia pre každú množinu obrazov. 
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2.5 Kontrolovanie a overenie výsledkov syntézy
2.5.1 Úvod

Všeobecné informácie

Funkcie overenia dostupné v rámci Image Fusion sú:
• Spy Glass
• Blending
• Prepínanie medzi Original aj skorigovanými množinami obrazov
• Windowing

Kontrolovanie a overenie výsledkov syntézy

46 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Image Fusion Ver. 3.0



2.5.2 Spy Glass

Všeobecné informácie

Spy Glass používajte na vizuálne overenie presnosti syntézy obrazov pre celú množinu obrazov
jeho posunutím na miesto záujmu na obrazovom reze.
Umožňuje vám to zobraziť štruktúry v dvoch množinách obrazov súčasne (napr. tvar alebo
veľkosť nádoru).

Ako sa používa Spy Glass pre rigidné syntézy

① ②
Obrázok 19  

Krok

1.

Vyberte Spy Glass na paneli s nástrojmi.

2. Spy Glass umiestni druhú množinu obrazov v ráme na prvú množinu obrazov.
Umiestnite okno ① kdekoľvek na podkladový obraz.

3. Zmeňte veľkosť alebo premiestnite do požadovanej oblasti a upravte jeho tvar potiahnu-
tím rohov okna.

4. Posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so šípkami ②.
POZNÁMKA: Posúvajte sa pomocou kolieska myši alebo ťahaním nahor a nadol v zobra-
zení, ak je funkcia Scroll aktívna. 

5. Použite funkciu Zoom na svoju oblasť záujmu.
POZNÁMKA: Na priblíženie alebo oddialenie môžete použiť aj CTRL a koliesko myši. 
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Krok

6.

Skontrolujte výsledok syntézy a ak je uspokojivý, prijmite ho.

7.

Po dokončení zvoľte Done.
Výsledok syntézy sa uloží na ďalšie spracovanie.

Spy Glass
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2.5.3 Spy Glass v režime korekcie

Všeobecné informácie

Spy Glass používajte na vizuálne overenie presnosti deformácie jeho posunutím do oblasti
záujmu na obrazovom reze.
Umožňuje vám to zobraziť štruktúry v dvoch množinách obrazov súčasne (napr. tvar alebo
veľkosť nádoru).

Farebne kódovaná mriežka deformácie

Keď vyberiete Spy Glass v rámci Cranial Distortion Correction alebo Spine Curvature
Correction, predvolene sa zobrazí farebne kódovaná mriežka deformácie. Čiary mriežky indikujú
smer korekcie, zatiaľ čo farebné bunky označujú oblasti úpravy obrazu. Farebné kódovanie je
určené stupňom nerigidnej transformácie konkrétneho voxelu.
POZNÁMKA: Farebne kódovanú mriežku môžete zapnúť/vypnúť posunutím Spy Glass alebo
podržaním stlačeného klávesu Shift. 

Príklad deformácie

Obrázok 20  

Ako je zobrazené v príklade vyššie, skreslenia obrazov DTI (sekvencie EPI) sa skorigujú v smere
A-P v najokrajovejších častiach mozgu (obraz vľavo). Spine Curvature Correction vedie k
deformácii (stlačeniu alebo rozšíreniu) medzistavcových platničiek (obraz vpravo).
Červené oblasti indikujú oblasti úpravy obrazu z pôvodných zdrojových údajov. Nepodfarbené
oblasti nie sú deformované, ale mohli sa posunúť, ako indikujú čiary mriežky.
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Ako sa používa Spy Glass v režime korekcie

① ③②
Obrázok 21  

Krok

1.

Vyberte Spy Glass na paneli s nástrojmi.

2. Spy Glass umiestni druhú množinu obrazov v ráme na prvú množinu obrazov.
Okno ① sa môže umiestniť kdekoľvek na podkladový obraz.

3. Zmeňte veľkosť alebo premiestnite do požadovanej oblasti a upravte tvar potiahnutím ro-
hov okna.

4. Posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so šípkami ③.
POZNÁMKA: Posúvajte sa pomocou kolieska myši alebo ťahaním nahor a nadol v zobra-
zení, ak je funkcia Scroll aktívna. 

5. Použite funkciu Zoom na svoju oblasť záujmu.
POZNÁMKA: Na priblíženie alebo oddialenie môžete použiť aj CTRL a koliesko myši. 

6. Analyzujte oblasť deformácie prepínaním a porovnávaním množiny obra-
zov Original ② so skorigovanou množinou obrazov.
POZNÁMKA: Pôvodný obraz zostane viditeľný kým je tlačidlo stlačené a
skorigovaný obraz sa zobrazí, keď sa tlačidlo uvoľní. 

7.

Spy Glass v režime korekcie
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Krok

Skontrolujte výsledok a ak je uspokojivý, prijmite ho.

8.

Po dokončení zvoľte Done.
Skorigovaná množina obrazov sa uloží na ďalšie spracovanie.
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2.5.4 Blending pre rigidné syntézy

Všeobecné informácie

Blending rozlišuje medzi množinami obrazov zobrazením jednej v modrej a druhej v jantárovej
farbe, pričom zvýrazní kritické oblasti záujmu.
Modrá a jantárová sú doplnkové farby. Ak dve množiny obrazov zobrazujú tie isté informácie,
prekrytie sa zobrazí ako obraz v odtieňoch sivej. Kde sa odlišujú, je výsledok modrý alebo
jantárový.

Príklad funkcie Blending

Na obrazoch, ktoré sú zobrazené úplne vľavo a vpravo, je zobrazený obraz v odtieňoch sivej a
miešanie (blending) je vytvorené v strede súčasným vážením intenzity buď jedného alebo oboch
obrazov podľa polohy jazdca.

① ② ③ ⑤④

Obrázok 22  

Č. Komponent

① Obraz MR (zobrazený ako obraz v odtieňoch sivej)

② Obraz MR (zobrazený modrou farbou)

③ Zmiešaný zložený obraz

④ Obraz CT (zobrazený jantárovou farbou)

⑤ Obraz CT (zobrazený ako obraz v odtieňoch sivej)

Blending pre rigidné syntézy
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Ako sa používa funkcia Blending

① ②
Obrázok 23  

Krok

1.
Vyberte Blending a posunutím jazdca ① doľava alebo doprava cez oblasť
zobrazenia pomocou myši (alebo prsta pri dotykovej obrazovke) upravte
zmiešaný obraz.

2. Posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so šípkami ②.
POZNÁMKA: Posúvajte sa pomocou kolieska myši alebo ťahaním nahor a nadol v zobra-
zení, ak je funkcia Scroll aktívna. 

3. Použite funkciu Zoom na svoju oblasť záujmu.
POZNÁMKA: Na priblíženie alebo oddialenie môžete použiť aj CTRL a koliesko myši. 

4.

Skontrolujte výsledok syntézy a ak je uspokojivý, prijmite ho.

5.

Po dokončení zvoľte Done.
Výsledok syntézy sa uloží na ďalšie spracovanie.
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2.5.5 Blending v režime korekcie

Všeobecné informácie

Funkcia Blending v rámci Cranial Distortion Correction alebo Spine Curvature Correction
pracuje na rovnakom princípe ako pri syntéze Original, s dvoma množinami obrazov zobrazenými
s použitím modrej a jantárovej farby.
Keď vyberiete Blending v rámci Cranial Distortion Correction alebo Spine Curvature
Correction, predvolene sa zobrazí mriežka deformácie. Čiary mriežky indikujú smer korekcie,
zatiaľ čo farebné čiary označujú oblasti úpravy obrazu.
POZNÁMKA: Mriežku deformácie môžete zapnúť/vypnúť posunutím jazdca zmiešania alebo
podržaním stlačeného klávesu Shift. 

Súvisiace odkazy

2.5.4 Blending pre rigidné syntézy na str. 52

Ako sa používa Blending s korekciou

① ② ③
Obrázok 24  

Krok

1.
Vyberte Blending a posunutím jazdca ① doľava alebo doprava cez oblasť
zobrazenia pomocou myši (alebo prsta pri dotykovej obrazovke) upravte
zmiešaný obraz.

2. Posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so šípkami ③.
POZNÁMKA: Posúvajte sa pomocou kolieska myši alebo ťahaním nahor a nadol v zobra-
zení, ak je funkcia Scroll aktívna. 

Blending v režime korekcie
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Krok

3. Analyzujte oblasť deformácie prepínaním a porovnávaním množiny obra-
zov Original ② so skorigovanou množinou obrazov.
POZNÁMKA: Pôvodný obraz zostane viditeľný kým je tlačidlo stlačené a
skorigovaný obraz sa zobrazí, keď sa tlačidlo uvoľní. 

4.

Skontrolujte výsledok a ak je uspokojivý, prijmite ho.

5.

Po dokončení zvoľte Done.
Skorigovaná množina obrazov sa uloží na ďalšie spracovanie.
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2.5.6 Windowing

Všeobecné informácie

Windowing umožňuje upraviť jas a kontrast pre každú množinu vášho aktuálneho páru syntézy.

Funkcie upravenia obrazového vyváženia Windowing

Funkcia Ako sa upravuje

Jas Potiahnite myšou (alebo prstom pri dotykovej obrazovke) nahor alebo nadol po
obrazovke.

Kontrast Potiahnite myšou (alebo prstom pri dotykovej obrazovke) doľava alebo dopra-
va po obrazovke.

Ako sa používa funkcia Windowing

① ②
Obrázok 25  

Krok

Vyberte Windowing ②, potom zvoľte množinu obrazov ①.

Windowing
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2.6 Manuálne upravenie výsledkov syntézy
2.6.1 Upravenie obrazov

Všeobecné informácie

Ak sú výsledky automatickej syntézy neuspokojivé, môžete vykonať manuálne úpravy.
Manuálne zarovnanie množiny obrazov nastaví východiskový bod na pomoc algoritmu registrácie
a zlepšenie výsledkov syntézy.

Ako sa vykonávajú úpravy automatických syntéz

① ②

③④
Obrázok 26  

Krok

1.

Vyberte Adjust alebo Fine Adjust na paneli s nástrojmi.

2. Posúvajte obraz ťahaním ovládača posunutia ①, až kým sa jantárový obraz ④ neumiest-
ni do správnej polohy.

3. Otáčajte obraz ťahaním zakrivenej rukoväte ②, až kým sa jantárový obraz ④ neumiestni
do správnej polohy.

4. Posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so šípkami ③.
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Krok
POZNÁMKA: Na posúvanie môžete použiť aj koliesko myši. 

5. Na priblíženie alebo oddialenie použite CTRL a koliesko myši.

6.

• Vyberte Fusion na spustenie automatickej syntézy alebo;
• Vyberte Calculate v režime korekcie na vytvorenie skorigovanej množi-

ny obrazov po upravení aktuálneho páru syntézy.

7.

Skontrolujte výsledok syntézy a ak je uspokojivý, prijmite ho.

8.

Po dokončení zvoľte Done.
Výsledok sa uloží na ďalšie spracovanie.

Ako sa vykonáva manuálna syntéza

Krok

1.

Vyberte Adjust alebo Fine Adjust na paneli s nástrojmi.

2. Posúvajte obraz ťahaním symbolu šípky ①, až kým sa jantárový obraz ④ neumiestni do
správnej polohy.

3. Otáčajte obraz ťahaním zakrivenej rukoväte ②, až kým sa jantárový obraz ④ neumiestni
do správnej polohy.

4. Posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so šípkami ③.
POZNÁMKA: Na posúvanie môžete použiť aj koliesko myši. 

5.

Skontrolujte výsledok syntézy a ak je uspokojivý, prijmite ho. Manuálne upravený výsle-
dok by sa mohol uložiť ako syntéza pre aktuálny pár.

Manuálne upravenie výsledkov syntézy
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Krok

6.

Po dokončení zvoľte Done.
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2.6.2 Upravenie ROI (Oblasť záujmu)

Všeobecné informácie

Funkcie upravenia používajte na upravenie oblasti syntézy tak, aby zahŕňala všetky štruktúry
relevantné pre liečbu.
Vykonávanie syntézy obrazov na manuálne definovanej ROI (oblasti záujmu) obmedzuje
algoritmus syntézy na oblasť ROI. Umožňuje to vyššiu presnosť syntézy v obmedzenej
priestorovej oblasti.
POZNÁMKA: Proces ROI zobrazuje vždy len jednu množinu obrazov. 

POZNÁMKA: Táto funkcia je k dispozícii len pre rigidnú syntézu obrazov. Manuálne upravenie
ROI nemá vplyv na výsledok deformácie. 

Ako sa upravuje ROI

①

② ③ ④ ⑤

Obrázok 27  

Krok

1.

Vyberte ROI na paneli s nástrojmi.

2. Upravte rám ① pomocou ovládacích prvkov na zmenu veľkosti ③, posunutie ④ a otoče-
nie ⑤ tak, aby ohraničoval oblasť, ktorú chcete použiť ako referenciu syntézy.
POZNÁMKA: Aby ste zlepšili výsledky syntézy, dbajte na to, aby oblasť záujmu pokrývala
dostatočné anatomické informácie. 

POZNÁMKA: Poloha oblasti záujmu sa aktualizuje v ACS zobrazeniach ②.
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Varovanie
ROI syntézy sa uloží len pre schválené páry syntézy pri opúšťaní úlohy syntézy obrazov.
Schváľte a uložte výsledok, aby ste sa vyhli nesprávnej interpretácii výsledkov a aby bol
uložený na neskoršie použitie.

Ako sa spúšťa syntéza

Krok

Po dokončení manuálneho upravenia ROI vyberte Fusion.

POZNÁMKA: Je potrebné vybrať Fusion, aby sa algoritmus syntézy aplikoval na novo definovanú
ROI. 

Ako sa resetuje syntéza

Krok

Ak ste zlúčili obrazy a chcete obrazy vrátiť späť na počiatočný súradnicový
systém skenera, vyberte Reset.
POZNÁMKA: Používanie funkcie Reset vám umožňuje obnoviť počiatočné
zarovnanie množín obrazov. Ak bola na vykonanie syntézy definovaná ob-
lasť ROI, akcia Reset odstráni aj manuálne definovanú oblasť záujmu. 
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2.7 Zmena párov syntézy

Všeobecné informácie

Image Fusion vytvára sieť párov syntézy na základe vlastností obrazu (napr. čas snímania,
zobrazovacia modalita, priestorové rozlíšenie atď.).
Aktivácia ponuky Data, časti Fusion Pairs, vám poskytne prehľad aktuálneho kontrolovaného
páru a iných dostupných párov.
V rámci ponuky Fusion Pairs sú k dispozícii dve rôzne funkčnosti:
• Manuálna zmena párovania s použitím funkcie Edit
• Zmena orientácie zobrazenia určitých množín obrazov s použitím funkcie Align

Ako sa vyberajú páry

Obrázok 28  

Krok

1. Vyberte dialógové okno Fusion Pairs na paneli s nástrojmi, aby ste mohli zmeniť výber
páru syntézy.

2. Ak chcete vybrať iný pár, zvýraznite svoj preferovaný obrazový pár.

Zmena párov syntézy

62 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Image Fusion Ver. 3.0



2.7.1 Príklad párovania syntézy

Príklad párovania syntézy

①
②

Obrázok 29  

Č. Komponenty

① Vybratý obrazový pár

② Stav schválenia (napr. FUSED)

Ako sa prispôsobuje párovanie syntézy

①

Obrázok 30  
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Párovanie množín obrazov môžete zmeniť s použitím funkcie Edit.

Krok

1.

Vyberte Data a otvorte rozbaľovaciu ponuku Fusion Pairs ①.

2.

Vyberte Edit pre prístup k funkčnosti Manual Pairing a vyberte obrazy,
ktoré chcete zlúčiť.

3. Vyberte dve množiny obrazov na zlúčenie.

4.
Vyberte Use this Pair.
POZNÁMKA: Výberom Cancel sa vrátite do predchádzajúcej ponuky. 

5. Zatvorte ponuku Data a vráťte sa na hlavnú obrazovku.

6.

Vyberte Calculate/Fusion na zlúčenie množiny obrazov.
POZNÁMKA: Možnosti sa líšia v závislosti od režimu aplikácie, ktorý pou-
žívate. 

7.

Po dokončení zvoľte Done.

POZNÁMKA: Každé upravenie párovania množiny obrazov spôsobuje upravenia počiatočnej siete
syntézy. Keď sú k dispozícii nové údaje, pridajú sa k existujúcej sieti syntézy a znovu sa spustí
algoritmus syntézy. Používateľ musí overiť výsledky. 

Ďalšie technické informácie o predvolených pároch syntézy vám poskytne podpora spoločnosti
Brainlab.

Varovanie
Ak je manuálne definovaný pár syntézy v rozpore s inými pármi syntézy, alebo ak sa
aktualizuje výber množiny obrazov, softvér automaticky vyrieši rozpor a prípadne prepíše
alebo vyrieši existujúcu syntézu. Syntézu je potrebné znovu skontrolovať.

Príklad párovania syntézy
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Ako sa definuje zarovnanie

Referenčný pár syntézy môžete zmeniť s použitím funkcie Align. Umožňuje vám to určiť najlepšiu
orientáciu na zobrazenie.

①

Obrázok 31  

Ak chcete zmeniť orientáciu obrazu alebo definovať zarovnanie vybratej množiny obrazov,
vykonajte nasledovné:

Krok

1.

Z ponuky vyberte Align ①.

2.

Zvoľte množinu obrazov určenú na definovanie zarovnania.

3.

Vyberte Confirm.
Zobrazenie sa zarovná automaticky.
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2.8 Dokončenie a zatvorenie Image Fusion

Kontrola čakajúcich

Obrázok 32  

Všetky výsledky syntézy sa musia prijať alebo skontrolovať predtým, než budete môcť zatvoriť
softvér alebo ich používať s inými aplikáciami. Ak sa pokúsite pokračovať bez prijatia alebo
odmietnutia výsledku, otvorí sa dialógové okno Review Pending.

Možnosti

Vráťte sa späť a schváľte čakajúce výsledky.

Pokračujte bez schválenia syntézy.

Schválenia syntézy

POZNÁMKA: Syntézy sa musia schváliť, aby sa mohli používať v iných aplikáciách. 
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Výsledky deformácie

①

Obrázok 33  

Po schválení syntézy sa skorigovaná množina obrazov ① uloží a originál sa potom odstráni zo
SELECTED DATA. Originál sa v prípade potreby stále môže vybrať z odkladacieho priestoru
pacienta.

Varovanie
Na deformáciu údajov DTI vždy vyberte kompletnú „DTI Study“. Ak je skorigovaná množina
obrazov B0 (ako súčasť snímania údajov DTI), celá množina údajov DTI (FA, ADC mapa) je
tiež zdeformovaná.

Zaobchádzanie s údajmi DTI

• Vždy vyberte štúdiu DTI z výberu údajov na ľavej strane namiesto samostatného výberu B0, FA
alebo ADC.

• S platnou štúdiou DTI sa zaobchádza ako sa zväzkom v rámci Image Fusion, s názvom „DTI
Bundle“.

• So všetkými zväzkami DTI sa zaobchádza rovnako. Napríklad ak sa zväzok koriguje, vytvoria
sa štyri nové množiny obrazov (B0, FA, farebné FA, ADC).

Uloženie údajov pri vypnutí

Pred zatvorením softvéru vždy dokončite aktuálnu úlohu. Pred vypnutím systému vždy
zatvorte softvér. Ak sa systém vypne bez správneho zatvorenia softvéru, údaje sa
automaticky neuložia.
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Ako zatvoriť aplikáciu Image Fusion

Krok

1.

Dokončite aktuálnu úlohu výberom Done.
Image Fusion uloží výsledky na neskoršie zobrazenie v systéme DICOM.

2.

Z ponuky funkcií vyberte Home na minimalizáciu aplikácie.

3.
Vyberte Exit na hlavnej obrazovke softvéru Content Manager.
POZNÁMKA: Content Manager sa zatvorí s schválená syntéza sa uloží. 

Dokončenie a zatvorenie Image Fusion
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