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1 YLEISTÄ TIETOA
1.1 Yhteystiedot

Tuki

Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa tästä käyttöohjeesta tai sinulla on ohjelmiston käyttöä koskevia
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.

Alue Puhelin- ja faksinumero Sähköpostiosoite

Yhdysvallat, Kanada, Keski- ja Ete-
lä-Amerikka

Puhelin: +1 800 597 5911
Faksi: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasilia Puhelin: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

Iso-Britannia Puhelin: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanja Puhelin: +34 900 649 115

Ranska ja ranskankieliset alueet Puhelin: +33 800 676 030

Afrikka, Aasia, Australia, Eurooppa
Puhelin: +49 89 991568 1044
Faksi: +49 89 991568 811

Japani
Puhelin: +81 3 3769 6900
Faksi: +81 3 3769 6901

Odotettu käyttöikä

Brainlab tarjoaa ohjelmistoilleen palveluja viiden vuoden ajan. Tänä aikana sekä
ohjelmistopäivityksiä että huoltopalveluja on saatavilla.

Palaute

Huolellisesta tarkistusprosessista huolimatta tässä käyttöohjeessa voi olla virheitä. Lähetä
palautetta osoitteeseen user.guides@brainlab.com, jos haluat ehdottaa ohjeeseen parannuksia.

Valmistaja

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

YLEISTÄ TIETOA
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1.2 Juridiset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä käyttöohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia omistusoikeudellisia tietoja. Tämän
käyttöohjeen mitään osaa ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.

Integroitu kolmannen osapuolen ohjelmisto

Nämä ohjelmistot perustuvat osittain Independent JPEG Group -ryhmän työhön.
Tämä ohjelmisto perustuu osittain OpenJPEGiin. Täydellinen lisenssi- ja tekijänoikeusilmoitus on
tässä: https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE.
Tämä ohjelmisto perustuu osittain libjpeg-turboon. Täydellinen lisenssi- ja tekijänoikeusilmoitus on
tässä: https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md.
Tämä ohjelmisto perustuu osittain libtiffiin. Täydellinen lisenssi- ja tekijänoikeusilmoitus on tässä:
http://www.libtiff.org/misc.html.
Tämä ohjelmisto perustuu osittain Xerces-C++-ohjelmistoon, joka on käytettävissä Apache-
ohjelmistolisenssin nojalla: https://xerces.apache.org/xerces-c/.

CE-merkintä

• CE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuote täyttää Euroopan neuvoston lääkin-
nällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY (MDD) olennaiset vaatimukset.

• Lääkinnällisistä laitteista annetussa neuvoston direktiivissä määritettyjen sään-
töjen mukaan Anatomical Mapping on luokan IIb tuote.

HUOMAUTUS: CE-merkinnän kelpoisuus voidaan vahvistaa vain Brainlabin valmistamissa
tuotteissa. 

Myynti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen
myynnistä.

Hävitysohjeet

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee hävittää lakisääteisten määräysten mukaan. Katso
lisätietoja sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätystä koskevasta WEEE-direktiivistä
(Waste Electrical and Electronic Equipment): 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Juridiset tiedot
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1.3 Symbolit

Varoitukset

Varoitukset merkitään varoitussymbolilla. Varoitukset sisältävät turvallisuuteen liittyviä
tietoja, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman tai muun
laitteen väärästä käytöstä aiheutuvan vakavan seurauksen.

Huomiot

Huomiot merkitään pyöreällä huomiosymbolilla. Ne sisältävät oleellisia turvallisuuteen
liittyviä tietoja ja ilmoittavat mahdollisista ongelmista laitteen käytössä. Mahdollisia
ongelmia ovat esimerkiksi laitteen virhetoiminnot, laitteen toimintahäiriö sekä laitteelle tai
muulle omaisuudelle aiheutunut vaurio.

Huomautukset

HUOMAUTUS: huomautukset näkyvät kursivoituina ja sisältävät hyödyllisiä vinkkejä. 

YLEISTÄ TIETOA
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1.4 Käyttötarkoitus

Käytön indikaatiot

Anatomical Mapping on osa Elements Object Management 1.0 -ohjelmistoa. Elements Object
Management 1.0 -ohjelmistoa voidaan käyttää kaikissa kliinisissä työnkuluissa, jotka edellyttävät
segmentointiobjektien luontia tai käsittelyä. Itse laitteella ei ole erityisiä kliinisiä indikaatioita.

Aiottu käyttäjäprofiili

Sovellus on tarkoitettu neurokirurgian ja sädehoidon suunnittelun parissa työskentelevien
lääketieteen ammattilaisten ja heidän avustajiensa käyttöön.

Aiottu käyttöympäristö

Sovellusta käytetään:
• sairaalan toimistoympäristössä tai muussa paikassa, jossa on tietokone
• leikkaussalissa / leikkaustiloissa tai kirurgisiin toimenpiteisiin soveltuvissa tiloissa.

Oikeellisuuden tarkistaminen

Tarkista kaikkien järjestelmään syötettyjen tietojen ja kaikkien järjestelmän palauttamien
tietojen oikeellisuus ennen hoitotoimenpiteiden aloitusta.

Käyttötarkoitus
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1.5 Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja
ohjelmistojen kanssa

Yhteensopivat Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

Järjestelmän kanssa voidaan asentaa ja käyttää vain Brainlabin määrittämiä Brainlabin
lääkinnällisiä ohjelmistoja. Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen ja pyydä lisätietoja versioiden
yhteensopivuudesta Brainlabin lääkinnällisten ohjelmistojen kanssa.

Yhteensopivat muut kuin Brainlab-ohjelmistot

Anatomical Mapping on yhteensopiva seuraavien kanssa:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Windows Server 2008
• Windows Server 2012
• Windows Server 2016

HUOMAUTUS: lisätietoja yhteensopivista huoltopäivityksistä saat Brainlabin asiakastuesta. 

Vain valtuutetut Brainlab-työntekijät saavat asentaa ohjelmiston Brainlab-järjestelmään. Älä
asenna tai poista mitään ohjelmistosovelluksia.

Muut muiden kuin Brainlabin valmistamat ohjelmistot

Anatomical Mapping -ohjelmiston kanssa voidaan asentaa ja käyttää vain Brainlabin
määrittämiä ohjelmistoja.

YLEISTÄ TIETOA
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1.6 Koulutus ja dokumentaatio

Brainlab-koulutus

Turvallisen ja oikean käytön takaamiseksi kaikkien käyttäjien tulisi osallistua Brainlabin edustajan
pitämään koulutusohjelmaan ennen järjestelmän käyttämistä.

Vastuut

Tämä järjestelmä on tarkoitettu ainoastaan kirurgin apuvälineeksi. Se ei korvaa kirurgin
ammatissaan hankkimaa kokemusta eikä se poista kirurgin vastuuta järjestelmän käytön
aikana. Käyttäjän on aina voitava jatkaa ilman järjestelmän tarjoamaa apua.

Käyttöohjeiden lukeminen

Käyttöohjeessa kuvataan monimutkaisia lääkinnällisiä laitteita ja ohjelmistoja, joita on käytettävä
varoen. On tärkeää, että kaikki järjestelmien, instrumenttien ja ohjelmiston käyttäjät:
• lukevat käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteiston käyttöä
• voivat käyttää käyttöohjeita milloin tahansa.

Saatavilla olevat käyttöohjeet

Käyttöohje Sisältö

Ohjelmiston käyttöohjeet
• Yleiskuva hoidon suunnittelusta ja kuvaohjatusta navigoinnista
• Kuvaus leikkaussalin järjestelmäasetuksista
• Yksityiskohtaiset ohjelmisto-ohjeet

Laitteiston käyttöohjeet Sädehoitoa ja tyypillisesti suureksi monimutkaiseksi instrumentiksi
määritettyä kirurgialaitteistoa koskevat yksityiskohtaiset tiedot

Instrumenttien käyttöohjeet Instrumenttien käsittelyn yksityiskohtaiset ohjeet

Puhdistus-, desinfiointi- ja
sterilointiohjeet

Tietoa instrumenttien puhdistuksesta, desinfioinnista ja steriloin-
nista

Järjestelmän käyttöohje Kattavaa tietoa järjestelmäasetuksista

Tekninen käyttöohje Yksityiskohtaista teknistä tietoa järjestelmästä sisältäen tekniset
tiedot ja yhteensopivuudet

HUOMAUTUS: saatavilla olevat käyttöohjeet vaihtelevat Brainlab-tuotteen mukaan. Jos sinulla on
kysyttävää saamistasi käyttöohjeista, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen. 

Koulutus ja dokumentaatio
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2 ANATOMICAL MAPPING 
-TOIMINNON
KÄYTTÄMINEN

2.1 Aloittaminen

Yleistä tietoa

Anatomical Mapping luo automaattisesti segmentointiobjekteja käytettävissä olevista
lääkinnällisistä kuvatiedoista. Luodut objektit voidaan tarkistaa ja niitä voidaan hienosäätää
edelleen.

Anatomical Mapping -toiminnon käynnistäminen

Kuva 1 

Toimenpiteet

1. Valitse Content Managerissa potilaan tietojoukko.

2.

Valitse Anatomical Mapping.

ANATOMICAL MAPPING -TOIMINNON KÄYTTÄMINEN
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Toimenpiteet

3. Kun siirryt Anatomical Mapping -toimintoon, se käsittelee saatavilla olevat kuvat auto-
maattisesti kudosten luokittelua ja anatomisten rakenteiden segmentointia varten.

4. Kun automaattinen käsittely on valmis, potilaskuvat näytetään värillisin kerroksin, joilla
osoitetaan kudostyypit. Voit tarkastella näitä kuvia yksityiskohtaisesti kuvantarkastelupai-
nikkeilla.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

2.3 Kuvanäytön ja asettelun muokkaaminen s. 16

Kuvan valitseminen automaattiseen segmentointiin

Toimenpiteet

1. Valitsemalla Data voit näyttää kuvavalikoiman.

2. Valitse käytettävä kuvajoukko ja valitse Home.

3. Jos olet tyytyväinen kudoksiin, valitse Next, jotta voit jatkaa objektien tarkasteluun.

Segmentointialgoritmi vaikuttaa suoraan kuvajoukkoon. Tietojoukkojen laatu ja etenkin
kuvaresoluutio sekä leikkeiden etäisyys, kuvantamiskontrasti, kuvausala sekä mahdolliset
artefaktit siis vaikuttavat siihen. Näissä suhteissa parempi kuvanlaatu vaikuttaa yleensä
myönteisesti tuloksena syntyvän rekisteröinnin laatuun.

Aloittaminen
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2.2 Objektien tarkastelu

Yleistä tietoa

Anatomical Mapping antaa mahdollisuuden tarkastella kaikkia automaattisesti luotuja objekteja.
HUOMAUTUS: Home-ikkunassa näytetään värikoodattu luettelo kuvajoukon sisältämistä
objekteista. 

Objektin tarkasteleminen

①

Kuva 2 

Toimenpiteet

1. Voit näyttää / piilottaa objektin valitsemalla silmäkuvakkeen objektin nimen vieressä.

2. Voit tarkastella objektiluetteloa, joka on valittu näytettäväksi / piilotettavaksi kuvajoukossa
valitsemalla joko avoimen tai suljetun silmäkuvakkeen ①.

3. Voit tarkastella objektia napsauttamalla sitä objektiluettelossa. Näytöllä keskitytään kysei-
seen objektiin ja se korostetaan objektiluettelossa näkyvällä värillä.

4. Tarkasta objekti huolellisesti.

5. Kun objektia on tarkasteltu, tarkastelutila muuttuu viivoitetusta ympyrästä
(tarkastelematon objekti) kuittausmerkiksi (tarkasteltu objekti).
HUOMAUTUS: tarkastelemattomia objekteja ei tallenneta sovelluksesta
poistuttaessa. 

Jos segmentoituja objekteja on tarkoitus käyttää myöhemmissä hoitovaiheissa, käyttäjän
on tarkastettava ne huolellisesti niiden aiotun käyttötarkoituksen suhteen ennen
sovelluksesta poistumista.

ANATOMICAL MAPPING -TOIMINNON KÄYTTÄMINEN
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Ominaisuuksien tarkasteleminen ja objektin valinta

①

Kuva 3 

Toimenpiteet

1. Valitse Data ja sen jälkeen haluttu kuvajoukko.

2. Valitsemalla Objects ① voit näyttää kyseisen kuvajoukon sisältämän objektiluettelon.
HUOMAUTUS: esitetään kunkin objektin ominaisuudet (l. tilavuus, Name, Type, Role se-
kä valinnainen Comment). 

3. Valitse objekti tarkastelua ja/tai hienosäätöä varten.

4.

Valitse haluttu kuvan asettelu ja sen jälkeen Done.

Kaikilla Elements-kohteilla ei voida arvioida arvoa, joka määritetään Role-kohdassa, ja
niissä luotetaan vain Type-kohdassa määritettyyn arvoon. Tutustu objektia luonnin jälkeen
käyttävän Element-ohjelmiston käyttöohjeeseen ja varmista, että käytössä ovat oikeat
ominaisuudet.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

2.4 Objektin muodon hienosäätäminen s. 18

Objektien tarkastelu
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Ylimääräisten objektien lisääminen kuvajoukkoon

Jos tämän potilaan kuvajoukko sisältää aiempia määritettyjä objekteja, voit lisätä ne Anatomical
Mapping -toimintoa varten.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos Elements Segmentation on
lisensoitu. 

①

Toimenpiteet

1. Valitsemalla ensin Data ja sen jälkeen Additional Objects ① näet luettelon käytettävissä
olevista objekteista.

2. Valitse lisäobjektit sisältävä kuvajoukko Object Basis -kohdasta. Kyseisessä kuvajoukos-
sa käytettävissä olevat objektit näytetään.

3. Jotkin objektit ovat käytettävissä vain hakutoiminnon avulla. Voit toimia yhdellä seuraavis-
ta tavoista:
• Kirjoita lisättävän objektin nimi hakukenttään (luettelo suodatetaan toisiaan vastaavien

objektien näyttämiseksi) tai
• Kirjoita * ja välilyönti. Sen jälkeen näytetään luettelo kaikista käytettävissä olevista ob-

jekteista.

4.

Valitsemalla + voit lisätä objektin näkymiin.

ANATOMICAL MAPPING -TOIMINNON KÄYTTÄMINEN
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2.3 Kuvanäytön ja asettelun muokkaaminen

Yleistä tietoa

Kuvanäyttöä ja -asettelua voidaan muokata, jotta saadaan aikaan mukautettu näkymä kuvasta ja
sen objekteista.

Peruskatseluvaihtoehdot

Valitse katselupainike, napsauta ja pidä hiirtä leikkeen päällä tai paina sormella käyttäessäsi
kosketusnäyttöä ja seuraa alla esitettyjä ohjeita.

Painike Käyttö Kuvaus

Siirrä leikettä ikku-
nassa Vedä leike haluttuun asemaan.

Selaa kaikkia ikku-
nan leikkeitä

Näet kaikki leikkeet vetämällä ylös tai alas.
HUOMAUTUS: voit liikkua ylös tai alas myös hiiren vieritys-
painikkeella. 

Lähennä tai loitonna
leikettä

• Loitonna vetämällä ylös ja lähennä vetämällä alas.
• Käytettäessä kosketusnäyttöä paina kuvaa kahdella sor-

mella ja loitonna leikettä lähentämällä sormia ja lähennä
leikettä loitontamalla sormia.

Säädä leikkeen kirk-
kautta ja kontrastia

• Lisää/vähennä kirkkautta vetämällä alas/ylös.
• Lisää/vähennä kontrastia vetämällä oikealle/vasemmalle.

HUOMAUTUS: voit myös kiertää kuvaa 3D-näkymässä napsauttamalla hiiren oikeaa painiketta
(tai painamalla sormella) näkymän sisällä ja vetämällä kuvaa. 

Aiheeseen liittyviä linkkejä

2.1.1 Anatomical Mapping -toiminnon käynnistäminen s. 11

Kuvan asettelu

Napsauttamalla Data ja valitsemalla painikkeen LAYOUTS-kohdasta voit muuttaa kuvaleikkeiden
näyttötapaa. 

Painike Käyttö

Slice Review
• Kolmiulotteisella näkymällä varustettu 3 x 3 -ristikko vasemmas-

sa yläkulmassa
• Leikejakso

Kuvanäytön ja asettelun muokkaaminen
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Painike Käyttö

ACS
• Kolmiulotteinen näkymä vasemmassa yläkulmassa
• Aksiaalinen, koronaalinen ja sagittaalinen näkymä

Single
• Yksittäinen leike

ANATOMICAL MAPPING -TOIMINNON KÄYTTÄMINEN
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2.4 Objektin muodon hienosäätäminen

Yleistä tietoa

Kun olet valinnut tarkasteltavan objektin, voit säätää sen muodon oikeaksi.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

2.2.1 Ominaisuuksien tarkasteleminen ja objektin valinta s. 14

SmartShaper-työkalun käyttö

Toimenpiteet

1. Valitse objekti luettelosta.

2. Keskitä ja zoomaa kohdealue Zoom-, Scroll- ja Pan-toiminnoilla.

3.

Valitse SmartShaper.

4. Säädä tarvittaessa sivellinkokoa.

5. Siirrä SmartShaperia ääriviivan kohdalla.
HUOMAUTUS: muutettava ääriviivan osa korostetaan. 

6. Voit säätää objektin muotoa taivuttamalla, pullistamalla tai vetämällä ääriviivoja.

7. Selaa seuraavaan leikkeeseen. Toista vaiheita 4–6, kunnes objekti on luotu kaikissa tar-
vittavissa leikkeissä.

8. Tarkista objekti kaikissa kaksiulotteisissa leikkeissä.

SmartShaper-algoritmi muokkaa objektia paikallisessa kolmiulotteisessa ympäristössä
muokatun ääriviivan ympärillä. Näin ollen kaikki muutokset eivät ehkä ole näkyvissä
näytettävissä leikkeissä. Käyttäjän on tarkistettava SmartShaperin avulla muokattavat
objektit kaikissa 2D-leikkeissä ennen sovelluksesta poistumista.

Brush-työkalun käyttäminen

Brush-työkalua voidaan käyttää piirtämiseen ainoastaan Single-leikenäkymäasettelussa, ja se on
inaktivoitu muissa asetteluissa.

Toimenpiteet

1. Valitse objekti luettelosta.

2. Keskitä ja lähennä yksittäisen leikkeen näkymässä kohdealueelle Zoom-, Scroll- ja Pan-
toimintojen avulla.

3.

Valitse Brush.

4. Säädä tarvittaessa sivellinkokoa.

Objektin muodon hienosäätäminen
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Toimenpiteet

5. Siveltimen avulla voit laajentaa objektin ääriviivoja haluttuun kokoon.

6. Jos segmentoidun alueen reunat eivät eronneet ympäröivästä alueesta oi-
kein, määritä rajat tarkemmin käyttämällä Erase-työkalua.
HUOMAUTUS: hiiren oikeaa painiketta voidaan käyttää pyyhintään, kun
Brush on aktiivinen. 

7. Selaa seuraavaan leikkeeseen. Toista vaiheita 4–6, kunnes objekti on luotu kaikissa tar-
vittavissa leikkeissä.

8. Tarkista objekti kaikissa kaksiulotteisissa leikkeissä.

Hienosäädön kumoaminen

Kumoa Käyttö

Valitsemalla Undo voit kumota viimeksi tehdyn muutoksen tai useita muutok-
sia.

ANATOMICAL MAPPING -TOIMINNON KÄYTTÄMINEN
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2.5 Käytettävissä olevat objektit

Yleistä tietoa

Seuraavat objektit ovat käytettävissä segmentointiin. Tämän käyttöohjeen julkaisun jälkeen
saataville saattaa tulla muita objekteja. Jos sinulla on kysyttävää uusimmista objekteista, ota
yhteys Brainlabin asiakastukeen.
HUOMAUTUS: käytettävissä olevat objektit riippuvat lisenssistä (alla olevan luettelon mukaan).
Koska automaattinen segmentointi on mallipohjaista, Brainlabin asiakastuessa voidaan määrittää
sovelluksen käynnistyksen yhteydessä luotavat objektit. 

Käytettävissä olevat objektit
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Elements Segmentation

Kraniaalinen (MR) Pää ja niska (TT) Tyvitumakkeet (MR)

• Brainstem (Aivorunko)
• Optic Nerve (Näköher-

mo)
• Chiasm (Näköhermoris-

ti)
• Optic Tract (Näköjuos-

tevana)
• Eyes (Silmät)
• Lens (Linssi)
• Whole Brain (Aivot)
• Cochlea (Simpukka)
• Hippocampus (Aivotur-

so)
• Cerebellum (Pikkuaivot)
• Temporal Lobe (Ohimo-

lohko)
• Cerebrum (Isoaivot)
• White Matter (Valkea ai-

ne)
• Gray Matter (Harmaa

aine)
• Hypothalamus (Hypota-

lamus)
• Putamen (Aivokuoruk-

ka)
• Corpus Callosum (Aivo-

kurkiainen)
• Pineal Gland (Käpyrau-

hanen)
• CSF (Aivo-selkäydin-

neste)
• Caudatus (Häntätuma-

ke)
• Ventricles (Kammiot)
• Geniculate Body (Pol-

vekenysty)
• Globus Pallidus (Linssi-

tumakkeen pallo)
• Pituitary Gland (Aivoli-

säke)
• Capsula Externa (Ulko-

kotelo)
• Capsula Interna (Sisä-

kotelo)
• Amygdala (Mantelitu-

make)
• Thalamus (Talamus)
• Vessels (Verisuonet)
• Central Sulcus (Keski-

mmäinen aivouurre)

• Brainstem (Aivorunko)
• Whole Brain (Aivot)
• Manubrium (Rintalasta)
• Cricoid Cartilage (Rengas-

rusto)
• Cochlea (Simpukka)
• Eye (Silmä)
• Lens (Linssi)
• Lymph Level (Imunestetaso)
• Lymph Node (Imusolmuke)
• Lymph Level 1A (Imunesteta-

so 1A)
• Lymph Level 1B (Imunesteta-

so 1A)
• Lymph Level 2 (Imunestetaso

2)
• Lymph Level 3 (Imunestetaso

2)
• Lymph Level 4 (Imunestetaso

2)
• Lymph Level 5 (Imunestetaso

2)
• Lymph Level 6 (Imunestetaso

2)
• Lymph Node RCL (Imusol-

muke RCL)
• Lymph Node RP (Imusolmu-

ke RP)
• Lymph Node RST (Imusol-

muke RST)
• Parotid Gland (Korvasylkirau-

hanen)
• Sternocleidomastoid Muscle

(Päänkiertäjälihas)
• Mandible (Alaleukaluu)

• Putamen (Aivokuorukka)
• Caudatus (Häntätumake)
• Globus Pallidus (Linssitumak-

keen pallo)
• Globus Pallidus External (Linssi-

tumakkeen pallon ulkoinen osa)
• Globus Pallidus Internal (Linssi-

tumakkeen pallon sisäinen osa)
• Thalamus (Talamus)
• Capsula Interna (Sisäkotelo)
• Capsula Externa (Ulkokotelo)
• Subthalamic Nucleus (Subtalaa-

minen tumake)
• Substantia Nigra (Mustatumake)
• Nucleus Ruber (Punatumake)
• Substantia Nigra Compacta

(Mustatumake pars compacta)
• Substantia Nigra Reticulata

(Mustatumake pars reticulata)
• Ventral Tegmental Area (Vent-

raalinen tegmentaalinen alue)
• Zona Incerta
• Ventral Intermediate Nucleus

(Ventraalinen intermediaalinen
tumake)

• Ventricles (Kammiot)
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Elements Segmentation, jatkuu

Torakaalinen (TT) Selkäranka (TT) Lantio (TT)

• Aorta (Aortta)
• Heart (Sydän)
• Kidney (Munuainen)
• Lung (Keuhko)
• Liver (Maksa)
• Esophagus (Ruokatorvi)
• Ribs (Kylkiluut)
• Clavicle (Solisluu)
• Sternum (Rintalasta)
• Trachea (Henkitorvi)

• Spinal Canal (Selkäydinka-
nava)

• Spinal Cord (Selkäydin)
• Spine (Selkäranka)
• All Single Vertebra (Kaikki

yksittäiset nikamat)

• Prostate (Eturauhanen)
• Bladder (Virtsarakko)
• Rectum (Peräsuoli)
• Hip Joint (Lonkkanivel)
• Seminal Vesicle (Rakkula-

rauhanen)
• Penile Bulb (Bulbus penis)

Segmentoitujen objektien laatu

Segmentoitujen objektien laatu riippuu käytettävistä kuvatiedoista. Brainlab suosittelee seuraavaa:
• Yli 100 leikettä
• Alle 1 mm:n resoluutio tason sisällä
• Ei kovin pieni kuvausala
• Korkea kontrasti–kudos -suhde (esim. eri kudosluokkien hyvä visualisointi)
• Korkea signaali–kohina -suhde (l. ei kohinaa kuvissa)
• Saatavilla on eri alimodaliteetteja (T1, T2, FLAIR)

Käytettävissä olevat objektit
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