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1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
1.1 Kontaktní údaje

Podpora

Pokud nemůžete potřebné informace najít v této příručce nebo pokud máte nějaké otázky či
problémy, spojte se s technickou podporou společnosti Brainlab:

Oblast Telefon a fax E-mail

USA, Kanada, Střední a Jižní Ame-
rika

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

us.support@brainlab.com

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

Spojené království Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španělsko Tel.: +34 900 649 115

Francie a francouzsky mluvící re-
giony Tel.: +33 800 676 030

Afrika, Asie, Austrálie, Evropa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

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

Očekávaná servisní životnost

Společnost Brainlab poskytuje pro program servis po dobu pěti let. Během této doby budou
nabízeny programové aktualizace i terénní podpora.

Zpětná vazba

I přes pečlivou kontrolu může tato uživatelská příručka obsahovat chyby. Pokud máte nějaké
návrhy, jak bychom ji mohli vylepšit, spojte se s námi přes e-mailovou adresu
user.guides@brainlab.com.

Výrobce

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

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.2 Právní informace

Autorská práva

Tato příručka obsahuje informace, které jsou duševním vlastnictvím chráněným autorskými právy.
Žádná část této příručky se bez výslovného písemného souhlasu společnosti Brainlab nesmí
reprodukovat ani překládat.

Integrovaný software třetí strany

Tento program je z části založen na práci společnosti Independent JPEG Group.
Tento program je z části založen na knihovně OpenJPEG. Plnou licenci a oznámení o autorských
právech lze nalézt zde: https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE.
Tento program je z části založen na knihovně libjpeg-turbo. Plnou licenci a oznámení o autorských
právech lze nalézt zde: https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md.
Tento program je z části založen na knihovně libtiff. Plnou licenci a oznámení o autorských
právech lze nalézt zde: http://www.libtiff.org/misc.html.
Tento program se částečně zakládá na nástroji Xerces-C++, který je dostupný v rámci softwarové
licence Apache: https://xerces.apache.org/xerces-c/.

Označení CE

• Označení CE znamená, že produkt společnosti Brainlab splňuje základní po-
žadavky směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EEC (Medical Device
Directive, MDD).

• Dle ustanovení MDD je Anatomical Mapping výrobkem třídy IIb.

POZNÁMKA: platnost štítku CE lze potvrdit pouze pro produkty vyrobené společností Brainlab.
 

Prodej v USA

Podle federálních zákonů USA se může tento produkt prodat pouze lékařům nebo na
objednávku lékaře.

Pokyny pro likvidaci

Elektrická a elektronická zařízení likvidujte výhradně v souladu s místními předpisy. Ví-
ce informací o směrnici WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, neboli od-
pad z elektrických a elektronických zařízení) najdete na: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Právní informace
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1.3 Symboly

Varování

Varování je označeno symbolem varovného trojúhelníku. Tyto pasáže obsahují důležité
bezpečnostní informace týkající se případného úrazu, smrti či jiných vážných důsledků
spojených s nesprávným používáním zařízení.

Upozornění

Upozornění je označeno kruhovým výstražným symbolem. Tyto pasáže obsahují důležité
bezpečnostní informace týkající se případných závažných problémů se zařízením. K
takovým problémům může patřit nesprávná funkce přístroje, jeho selhání a poškození
samotného přístroje či majetku.

Poznámky

POZNÁMKA: poznámky jsou psány kurzívou a obsahují doplňující užitečné podněty.
 

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.4 Zamýšlené použití

Indikace použití

Anatomical Mapping je součástí produktu Elements Object Management 1.0. Elements Object
Management 1.0 lze použít ve všech klinických pracovních postupech, které vyžadují vytváření
nebo manipulaci se segmentovanými objekty. Produkt samotný nemá žádné konkrétní klinické
indikace.

Zamýšlený profil uživatele

Aplikace je určena k použití lékařskými profesionály a jejich asistenty, kteří pracují v oblasti
neurochirurgie a plánování radioterapie.

Prostředí zamýšleného použití

Aplikace se bude používat:
• V prostředí nemocniční kanceláře nebo na jakémkoliv místě s počítačem
• Na operačních sálech nebo v místnostech vhodných k operačním zákrokům

Kontrola věrohodnosti

Před léčbou pacienta zkontrolujte věrohodnost veškerých vstupních i výstupních informací
systému.

Zamýšlené použití
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1.5 Kompatibilita se zdravotnickými prostředky a
softwarem

Kompatibilní lékařský software společnosti Brainlab

S tímto systémem se smí instalovat a používat pouze lékařský software Brainlab specifikovaný
společností Brainlab. Ohledně objasnění kompatibility s lékařským softwarem Brainlab se spojte
s pracovníky technické podpory společnosti Brainlab.

Kompatibilní software od jiných společností než Brainlab

Anatomical Mapping je kompatibilní se systémy:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Windows Server 2008
• Windows Server 2012
• Windows Server 2016

POZNÁMKA: informace o kompatibilitě servisních balíčků vám poskytne podpora společnosti
Brainlab.
 

Programy mohou na systém Brainlab instalovat pouze oprávnění zaměstnanci společnosti
Brainlab. Neinstalujte ani neodstraňujte žádné softwarové aplikace.

Další software od jiných společností

Společně s programem Anatomical Mapping se smí instalovat a používat pouze software
specifikovaný společností Brainlab.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.6 Školení a dokumentace

Školení Brainlab

V zájmu zajištění bezpečného a správného používání systému se před jeho použitím musí všichni
uživatelé zúčastnit školení vedeného zástupcem společnosti Brainlab.

Odpovědnost

Tento systém chirurgovi pouze pomáhá a nemůže nahradit jeho zkušenosti ani ho zbavit
odpovědnosti za to, jak systém používá. Uživatel musí mít vždy možnost postupovat bez
pomoci tohoto systému.

Čtení uživatelských příruček

Uživatelské příručky popisují složité zdravotnické prostředky a chirurgický navigační program,
které se musí používat s velkou opatrností. Je důležité, aby všichni uživatelé systémů, nástrojů a
programu:
• před používáním zařízení pozorně přečetli uživatelské příručky,
• měli uživatelské příručky neustále k dispozici.

Dostupné uživatelské příručky

Uživatelská příručka Obsah

Uživatelské příručky k pro-
gramu

• Přehled plánování léčby a obrazem řízené navigace
• Popis nastavení systému na operačním sále
• Podrobné pokyny k používání programu

Příručky k obsluze hardwa-
ru

Podrobné informace týkající se radioterapeutického a chirurgické-
ho vybavení, typicky definovaného jako velké komplexní nástroje

Příručky k použití nástrojů Podrobné pokyny k zacházení s nástroji

Příručka k čištění, dezinfek-
ci a sterilizaci Podrobnosti o čištění, dezinfikování a sterilizaci nástrojů

Příručky k obsluze systému Komplexní informace o nastavení systému

Technická příručka Podrobné technické informace o systému včetně specifikací a
souladu s normami

POZNÁMKA: dostupnost uživatelských příruček se liší podle produktů společnosti Brainlab. Máte-
li nějaké dotazy týkající se uživatelských příruček, které jste obdrželi, obraťte se prosím na
podporu společnosti Brainlab.
 

Školení a dokumentace
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2 POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU
ANATOMICAL MAPPING

2.1 Začínáme

Všeobecné informace

Anatomical Mapping vytváří automaticky segmentované objekty z dostupných dat lékařských
snímků. Generované objekty mohou být kontrolovány a dále vylepšovány.

Jak se spouští Anatomical Mapping

Obrázek 1 

Krok

1. V programu Content Manager vyberte datový soubor pacienta.

2.

Vyberte položku Anatomical Mapping.

3. Anatomical Mapping po spuštění automaticky zpracuje snímky za účelem klasifikace
tkání a segmentování anatomických struktur.

4. Jakmile je automatický proces dokončen, jsou pacientovi snímky zobrazeny s barevnými
překryvy označující typy tkání. Tyto snímky můžete podrobně zkoumat s použitím tlačítek
pro zobrazení snímků.

POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU ANATOMICAL MAPPING
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Související odkazy

2.3 Úprava zobrazení a rozvržení snímků na straně 16

Jak se vybírá snímek pro auto-segmentaci

Krok

1. Vyberte položku Data, aby se zobrazil výběr snímků.

2. Vyberte sadu snímků, kterou chcete použít, a vyberte položku Home.

3. Pokud jste s tkáněmi spokojeni, vyberte Next a pokračujte kontrolou objektů.

Segmentační algoritmus pracuje přímo s daty snímku. Je proto ovlivněn kvalitou datových
sad, zejména rozlišením snímku a vzdáleností řezu, kontrastem zobrazení, zorným polem a
možnými artefakty. Lepší kvalita snímku bude mít obecně v tomto ohledu pozitivní dopad
na kvalitu výsledného záznamu.

Začínáme
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2.2 Kontrola objektů

Všeobecné informace

Anatomical Mapping umožňuje přezkoumání všech objektů, které byly vytvořeny automaticky.
POZNÁMKA: okno Home zobrazuje barevně rozlišený seznam objektů obsažených v sadě
snímků.
 

Jak překontrolovat objekt

①

Obrázek 2 

Krok

1. Objekt můžete zobrazit/skrýt výběrem ikony oka vedle názvu objektu.

2. Chcete-li zkontrolovat seznam objektů vybraných pro zobrazení/skrytí v sadě snímků, vy-
berte ikonu otevřeného nebo zavřeného oka ①.

3. Pro zkontrolování objektu na něj klikněte v seznamu objektů. Objekt se umístí do středu
zobrazení a zvýrazní se v barvě použité v seznamu objektů.

4. Objekt pečlivě prozkoumejte.

5. Po dokončení kontroly se stav kontroly změní z přerušované kružnice (do-
sud nezkontrolovaný objekt) na zatržítko (zkontrolovaný objekt).
POZNÁMKA: nezkontrolované objekty nejsou uloženy při opouštění aplika-
ce.
 

Pokud jsou segmentované objekty určeny k použití v následných krocích léčby, musí je
uživatel pečlivě zkontrolovat s ohledem na jejich zamýšlené použití před opuštěním
aplikace.

POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU ANATOMICAL MAPPING
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Jak překontrolovat vlastnosti a vybrat objekt

①

Obrázek 3 

Krok

1. Vyberte položku Data a pak požadovanou sadu snímků.

2. Vyberte položku Objects ①, aby se zobrazil seznam objektů obsažených v této sadě
snímků.
POZNÁMKA: zobrazí se vlastnosti jednotlivých objektů (tj. objem, Name, Type, Role a
volitelně Comment).
 

3. Vyberte objekt ke kontrole nebo vyhlazení.

4.

Vyberte požadované rozvržení snímků a pak položku Done.

Některé moduly Elements nemohou posoudit hodnotu nastavenou v položce Role a
spoléhají výlučně na hodnotu nastavenou v položce Type. S použitím uživatelské příručky
k programu Element, který používá objekt po vytvoření, se ujistěte, že jsou nastaveny
správné vlastnosti.

Související odkazy

2.4 Vyhlazení tvaru objektu na straně 18

Kontrola objektů
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Jak přidávat další objekty k sadě snímků

Pokud sada snímků pro tohoto pacienta obsahuje již existující definované objekty, můžete je
přidat pro Anatomical Mapping.
POZNÁMKA: tato funkce je k dispozici, pouze pokud je licencován modul Elements
Segmentation.
 

①

Krok

1. Vyberte položku Data a pak položku Additional Objects ①, aby se zobrazil seznam do-
stupných objektů.

2. Vyberte sadu snímků obsahující další objekty pod položkou Object Basis. Zobrazí se ob-
jekty dostupné v této sadě snímků.

3. Některé objekty jsou dostupné pouze při použití vyhledávací funkce. Můžete postupovat
tak, že:
• napíšete název objektu, který chcete vložit do vyhledávacího pole (seznam se filtruje,

aby zobrazoval odpovídající objekty),
• napíšete * a zadáte mezeru. Pak se zobrazí seznam všech dostupných objektů.

4.

Pokud chcete do zobrazení přidat objekt, vyberte +.

POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU ANATOMICAL MAPPING
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2.3 Úprava zobrazení a rozvržení snímků

Všeobecné informace

Zobrazení a rozvržení snímků lze změnit tak, aby obsahovalo upravený pohled na snímek a jeho
objekty.

Možnosti základního zobrazení

Vyberte tlačítko pro zobrazení, klikněte a podržte tlačítko myši na řezu, nebo pokud používáte
monitor s dotykovou obrazovkou, stiskněte řez prstem a postupujte podle popisu níže.

Tlačítko Funkce Popis

Posouvání řezu
v okně Přetáhněte řez do požadovaného umístění.

Procházení všemi
řezy v okně

Přetažením nahoru nebo dolů zobrazíte všechny řezy.
POZNÁMKA: k posouvání nahoru nebo dolů také můžete
použít kolečko myši.
 

Přiblížení nebo od-
dálení řezu

• Přetahujte nahoru (oddálení) nebo dolů (přiblížení).
• Pokud používáte dotykovou obrazovku, přitiskněte dva

prsty na snímek a pak je stáhněte (oddálení) nebo roztáh-
něte (přiblížení).

Úprava jasu a kon-
trastu řezu

• Tažením dolů/nahoru zvýšíte/snížíte jas.
• Tažením doprava/doleva zvýšíte/snížíte úroveň kontrastu.

POZNÁMKA: snímek ve 3D zobrazení můžete také otočit kliknutím pravým tlačítkem (nebo
přitisknutím prstu) dovnitř zobrazení a tažením.
 

Rozvržení snímků

Vyberte položku Data a výběrem tlačítka pod položkou LAYOUTS změňte způsob zobrazení řezů
snímků. 

Tlačítko Funkce

Slice Review
• Mřížka 3 x 3 s 3D zobrazením v levém horním rohu
• Sekvence řezů

ACS
• 3D zobrazení v levém horním rohu
• Axiální, koronální a sagitální zobrazení

Úprava zobrazení a rozvržení snímků
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Tlačítko Funkce

Single
• Jeden řez

Související odkazy

2.1.1 Jak se spouští Anatomical Mapping na straně 11

POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU ANATOMICAL MAPPING
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2.4 Vyhlazení tvaru objektu

Všeobecné informace

Jakmile vyberete objekt ke kontrole, můžete upravit jeho tvar pro přesnost.

Jak používat SmartShaper

Krok

1. Vyberte v seznamu objekt.

2. Vycentrujte a přibližte oblast zájmu pomocí funkcí Zoom, Scroll a Pan.

3.

Vyberte nástroj SmartShaper.

4. Pokud je to nutné, upravte velikost štětce.

5. Pohybujte nástrojem SmartShaper přes konturu.
POZNÁMKA: část kontury, která se změní, bude zvýrazněná.
 

6. Ohnutím, vyklenutím nebo přetažením kontur upravte tvar objektu.

7. Přejděte na další řez. Opakujte kroky 4-6, dokud nebude objekt vytvořen ve všech
příslušných řezech.

8. Ověřte objekt ve všech 2D řezech.

Algoritmus nástroje SmartShaper upraví objekt v místním trojrozměrném okolí kolem
upravené kontury. Z toho vyplývá, že nemusí být na zobrazených řezech viditelné všechny
změny. Uživatel musí ověřit všechny dvojrozměrné řezy, které byly upraveny pomocí
SmartShaper, před tím, než opustí aplikaci.

Jak používat funkci Brush

Nástroj Brush je k dispozici pouze pro kreslení v rozvržení zobrazení řezu Single a v ostatních
rozvrženích je neaktivní.

Krok

1. Vyberte v seznamu objekt.

2. V zobrazení jednoho řezu vycentrujte a přibližte oblast zájmu pomocí funkcí Zoom,
Scroll a Pan.

3.

Vyberte nástroj Brush.

4. Pokud je to nutné, upravte velikost štětce.

5. Tahem štětce rozšiřte ohraničení objektu na požadovanou velikost.

Vyhlazení tvaru objektu
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Krok

6. Nebudou-li okraje segmentované oblasti řádně odlišeny od okolní oblasti,
použijte k přesnějšímu definování okrajů nástroj Erase.
POZNÁMKA: když je nástroj Brush aktivní, lze k mazání použít pravé tla-
čítko myši.
 

7. Přejděte na další řez. Opakujte kroky 4-6, dokud nebude objekt vytvořen ve všech
příslušných řezech.

8. Ověřte objekt ve všech 2D řezech.

Vrácení vyhlazení zpět

Vrátit zpět Funkce

Vyberte Undo, pokud chcete vrátit zpět poslední změnu nebo více změn.

Související odkazy

2.2.1 Jak překontrolovat vlastnosti a vybrat objekt na straně 14
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2.5 Dostupné objekty

Všeobecné informace

Následující objekty jsou k dispozici pro segmentaci. Další objekty mohou být k dispozici po vydání
této příručky. Máte-li ke nějaké dotazy týkající se nejnovějších objektů, obraťte se na podporu
společnosti Brainlab.
POZNÁMKA: dostupné objekty závisí na licenci (tak, jak je uvedeno níže). Vzhledem k tomu, že
auto-segmentace je založena na šablonách, může podpora společnosti Brainlab určit, které
objekty budou generovány při spuštění aplikace.
 

Dostupné objekty
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Elements Segmentation

Cranial (Lebka (MR)) Head and Neck (Hlava a krk
(CT))

Basal Ganglia (Bazální ganglia
(MR))

• Brainstem (Mozkový
kmen)

• Optic Nerve (Oční nerv)
• Chiasm (Chiazma)
• Optic Tract (Zraková

dráha)
• Eyes (Oči)
• Lens (Čočka)
• Whole Brain (Celý mo-

zek)
• Cochlea (Kochlea)
• Hippocampus (Hipo-

kampus)
• Cerebellum (Mozeček)
• Temporal Lobe (Tempo-

rální lalok)
• Cerebrum (Velký mo-

zek)
• White Matter (Bílá kůra

mozková)
• Gray Matter (Šedá kůra

mozková)
• Hypothalamus (Hypota-

lamus)
• Putamen
• Corpus Callosum
• Pineal Gland (Epifýza)
• CSF (mozkomíšní mok)
• Caudatus
• Ventricles (Komory)
• Geniculate Body (Kolín-

kové těleso)
• Globus Pallidus
• Pituitary Gland (Hypofý-

za)
• Capsula Externa
• Capsula Interna
• Amygdala
• Thalamus
• Vessel (Céva)
• Central Sulcus (Centrál-

ní brázda)

• Brainstem (Mozkový kmen)
• Whole Brain (Celý mozek)
• Manubrium
• Cricoid Cartilage (Chrupavka

prstencová)
• Cochlea (Kochlea)
• Eye (Oko)
• Lens (Čočka)
• Lymph Level (Úroveň lymfy)
• Lymph Node (Lymfatická uzli-

na)
• Lymph Level 1A (Lymfa - úro-

veň 1A)
• Lymph Level 1B (Lymfa - úro-

veň 1B)
• Lymph Level 2 (Lymfa - úro-

veň 2)
• Lymph Level 3 (Lymfa - úro-

veň 3)
• Lymph Level 4 (Lymfa - úro-

veň 4)
• Lymph Level 5 (Lymfa - úro-

veň 5)
• Lymph Level 6 (Lymfa - úro-

veň 6)
• Lymph Node RCL (Retrokla-

vikulární lymfatický uzlina)
• Lymph Node RP (Retrofaryn-

geální lymfatický uzlina)
• Lymph Node RST (Retrosty-

loidní lymfatický uzlina)
• Parotid Gland (Příušní žláza)
• Sternocleidomastoid Muscle

(Kývač hlavy)
• Mandible (Dolní čelist)

• Putamen
• Caudatus
• Globus Pallidus
• Globus Pallidus External (Vnější

globus pallidus)
• Globus Pallidus Internal (Vnitřní

globus pallidus)
• Thalamus
• Capsula Interna
• Capsula Externa
• Subthalamic Nucleus (Subtala-

micné jádro)
• Substantia Nigra
• Nucleus Ruber
• Substantia Nigra Compacta
• Substantia Nigra Reticulata
• Ventral Tegmental Area (Ventrál-

ní tegmentální oblast)
• Zona Incerta
• Ventral Intermediate Nucleus

(Nucleus ventralis intermedius)
• Ventricles (Komory)
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Elements Segmentation - pokračování

Thoracic (CT) Spine (CT) Pelvic (CT)

• Aorta
• Heart (Srdce)
• Kidney (Ledvina)
• Lung (Plíce)
• Liver (Játra)
• Esophagus (Jícen)
• Ribs (Žebra)
• Clavicle (Klíční kost)
• Sternum (Hrudní kost)
• Trachea

• Spinal Canal (Páteřní kanál)
• Spinal Cord (Mícha)
• Spine (Páteř)
• All Single Vertebra (Všechny

jednotlivé obratle)

• Prostate (Prostata)
• Bladder (Měchýř)
• Rectum (Rektum)
• Hip Joint (Kyčelní kloub)
• Seminal Vesicle (Semenný

váček)
• Penile Bulb (Bulbus penis)

Kvalita segmentovaných objektů

Kvalita segmentovaných objektů závisí na použitých datech snímků. Brainlab doporučuje
následující:
• Více než 100 řezů
• Rozlišení v rovině menší než 1 mm
• Ne příliš malé zorné pole
• Vysoký poměr kontrastu ke tkáni (tj. dobrá vizualizace různých tříd tkání)
• Vysoký poměr signálu k šumu (tj. ne snímky se šumem)
• K dispozici jsou různé submodality (T1, T2, FLAIR)

Dostupné objekty
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