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1 GENERELL INFORMASJON
1.1 Kontaktopplysninger

Support

Hvis du ikke finner informasjonen du trenger i denne veiledningen, eller hvis du har spørsmål eller
problemer, kan du ta kontakt med Brainlab support:

Region Telefon og faks E-post

USA, Canada, Sentral- og Sør-
Amerika

Tlf.: +1 800 597 5911
Telefaks: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasil Tlf.: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

Storbritannia Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Tlf.: +34 900 649 115

Frankrike og fransktalende regio-
ner Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asia, Australia, Europa
Tlf.: +49 89 991568 1044
Telefaks: +49 89 991568 811

Japan
Tlf.: +81 3 3769 6900
Telefaks: +81 3 3769 6901

Forventet levetid

Brainlab tilbyr fem års service på programvare. I løpet av denne tiden tilbys
programvareoppdateringer og feltstøtte.

Tilbakemelding

Til tross for grundig gjennomgang kan brukerveiledningen inneholde feil. Ta kontakt på
user.guides@brainlab.com dersom du har forslag til hvordan vi kan forbedre den.

Produsent

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

GENERELL INFORMASJON
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1.2 Juridisk informasjon

Opphavsrett

Denne veiledningen inneholder opphavsrettslig informasjon som er beskyttet av åndsverkloven.
Ingen del av denne veiledningen kan reproduseres eller oversettes uten uttrykkelig skriftlig
tillatelse fra Brainlab.

Integrert tredjeparts programvare

Denne programvaren er delvis basert på arbeidet som er utført av Independent JPEG Group.
Denne programvaren er delvis basert på OpenJPEG. Hele lisensen og opphavsretten finner du
her: https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE.
Denne programvaren er basert på libjpeg-turbo. Hele lisensen og opphavsretten finner du her:
https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md.
Denne programvaren er delvis basert på libtiff. Hele lisensen og opphavsretten finner du her:
http://www.libtiff.org/misc.html.
Denne programvaren er delvis basert på Xerces-C++ som er gjort tilgjengelig under Apache
programvarelisens: https://xerces.apache.org/xerces-c/.

CE-merke

• CE-merket viser at Brainlab-produktene overholder de vesentlige kravene i det
europeiske rådsdirektivet 93/42/EØF, direktivet om medisinsk utstyr ("MDD").

• I henhold til reglene som er etablert av MDD, er Object Manipulation et pro-
dukt i klasse IIb.

MERK: Gyldigheten til CE-merket kan kun bekreftes for produkter som er produsert av Brainlab.
 

Salg i USA

Amerikansk nasjonal lovgivning tillater ikke at dette instrumentet selges eller bestilles av
andre enn leger.

Instrukser for bortskaffing

Elektrisk og elektronisk utstyr skal kun bortskaffes i henhold til forskriftene. For infor-
masjon om WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) henvises du
til: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Juridisk informasjon
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1.3 Symboler

Advarsler

Advarsler indikeres av et trekantet varselsymbol. De inneholder alltid viktig
sikkerhetsinformasjon i forbindelse med mulig skade, død eller andre alvorlige
konsekvenser forbundet med feil bruk av utstyret.

Forsiktighetsregler

Forsiktighetsregler indikeres med et rundt forsiktighetssymbol. De inneholder
sikkerhetskritisk informasjon om mulige problemer med enheten. Slike problemer omfatter
utstyrssvikt, skade på utstyret og skade på eiendom.

Merknader

MERK: Merknader vises i kursiv, og viser til flere nyttige tips.
 

GENERELL INFORMASJON
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1.4 Tiltenkt bruk

Indikasjoner for bruk

Object Manipulation er en del av Elements Object Management 1.0. Elements Object
Management 1.0 kan brukes i alle kliniske arbeidsflyter som krever oppretting eller manipulering
av segmenteringsobjekter. Selve enheten har ikke spesifikke, kliniske indikasjoner.

Tiltenkt brukerprofil

Programmet er beregnet for bruk av medisinsk personell og deres assistenter som arbeider innen
nevrokirurgi og planlegging av strålebehandling.

Tiltenkte bruksomgivelser

Programmet skal brukes:
• I et kontormiljø på et sykehus eller et annet sted der en datamaskin brukes
• I en operasjonssal eller i rom som er egnet for kirurgiske inngrep

Kontroll av riktighet

Før pasientbehandlingen må du gjennomgå riktigheten av all informasjon som går inn i og
ut av systemet.

Tiltenkt bruk
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1.5 Kompatibilitet med medisinske enheter og
programvare

Kompatibel medisinsk programvare fra Brainlab

Bare Brainlab medisinsk programvare spesifisert av Brainlab kan installeres og brukes med
systemet. Ta kontakt med Brainlab support for oppklaring vedrørende kompatibilitet med Brainlab
medisinsk programvare.

Kompatibel programvare fra andre produsenter enn Brainlab

Object Manipulation er kompatibel med:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Windows Server 2008
• Windows Server 2012
• Windows Server 2016

MERK: For informasjon om kompatible servicepakker, kontakt Brainlab support.
 

Kun autoriserte Brainlab-ansatte kan installere programvare på Brainlab-systemet. Unngå å
installere eller fjerne programvareapplikasjoner.

Annen programvare som ikke leveres av Brainlab

Bare programvare som er spesifisert av Brainlab, kan installeres og brukes med Object
Manipulation.

GENERELL INFORMASJON
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1.6 Opplæring og dokumentasjon

Opplæring fra Brainlab

For å sikre trygg og hensiktsmessig bruk skal alle brukere delta i et opplæringsprogram, holdt av
en representant for Brainlab, før de bruker systemet.

Ansvar

Dette systemet er kun et hjelpemiddel for kirurgen og erstatter ikke kirurgens erfaring og/
eller ansvar ved bruk. Det må alltid være mulig for brukeren å fortsette uten hjelp av
systemet.

Lese brukerveiledninger

Brukerveiledningene beskriver komplekse medisinske enheter og kirurgisk
navigasjonsprogramvare som må brukes med forsiktighet. Det er viktig at alle som bruker
systemene, instrumentene og programvaren:
• leser brukerveiledningene før utstyret tas i bruk
• har tilgang til brukerveiledningene til enhver tid

Tilgjengelige brukerveiledninger

Brukerveiledning Innhold

Brukerveiledninger for pro-
gramvaren

• Oversikt over behandlingsplanlegging og bildeveiledet naviga-
sjon

• Beskrivelse av OR-systemoppsett
• Detaljerte programvareinstruksjoner

Brukerveiledning for ma-
skinvare

Detaljert informasjon om strålebehandling og kirurgisk maskinvare,
vanligvis definert som store, komplekse instrumenter

Brukerveiledninger for in-
strumentet Detaljerte instruksjoner om håndtering av instrumentet

Rengjørings-, desinfise-
rings- og steriliseringsvei-
ledning

Detaljer om rengjøring, desinfisering og sterilisering av instrumen-
ter

Brukerveiledning for system Omfattende informasjon om systemoppsett

Teknisk brukerveiledning Detaljert teknisk informasjon om systemet, inkludert spesifikasjo-
ner og krav til overholdelse

MERK: Hvilke brukerveiledninger som er tilgjengelige, avhenger av Brainlab-produktet. Ta kontakt
med Brainlab support hvis du har spørsmål vedrørende brukerveiledningene du mottok.
 

Opplæring og dokumentasjon
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2 SLIK BRUKER DU
OBJEKTMANIPULERING

2.1 Slik kommer du i gang

Generell informasjon

Med Object Manipulation kan du gjennomgå og modifisere objekter. Programmet har funksjoner
du kan bruke til å opprette et nytt objekt, kopiere et eksisterende objekt eller finjustere
objektformen.

Slik starter du objektmanipulering

①

Figur 1 

Trinn

1. Velg pasientdatasett i Content Manager.

2. Velg Object Manipulation.
MERK: Vinduet Home viser en fargekodet liste over objekter som finnes i
bildesettet.
 

3. Du kan vise/skjule et objekt ved å velge øyeikonet ved siden av objektnavnet.

4. Velg enten det åpnede eller lukkede øyeikonet ① for å gjennomgå listen over objekter
som er valgt for visning/skjuling i bildesettet.

SLIK BRUKER DU OBJEKTMANIPULERING
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Slik gjennomgår du egenskaper og velger et objekt

①

Figur 2 

Trinn

1. Velg Data, og velg deretter ønsket bildesett.

2. Velg Objects ① for å vise en liste over objekter som finnes i dette bildesettet.
MERK: Egenskapene for hvert objekt vises (dvs. volum, Name, Type, Role og en frivillig
Comment).
 

3. Velg et objekt for gjennomgang og/eller manipulering.

4.

Velg ønsket bildelayout og velg deretter Done.

Hvis de segmenterte objektene er beregnet til bruk i etterfølgende behandlingstrinn, må de
gjennomgås nøye av brukeren med hensyn til den beregnede bruken før programmet
avsluttes.

Brukeren må være oppmerksom på at segmenteringsalgoritmen virker direkte på
bildedataene. Den påvirkes derfor av kvaliteten på datasettene, spesielt gjennom
bildeoppløsning og snittavstand, bildekontrast, synsfelt og mulige artefakter. En bedre
bildekvalitet med hensyn til disse vil generelt ha en positiv innvirkning på kvaliteten til den
resulterende registreringen.

Slik kommer du i gang
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Koblinger til relaterte emner

2.2 Modifisere bildevisning og -layout på side 14
2.3 Finjustere objektformen på side 16
2.4 Objektoperasjoner på side 18

Slik legger du til ekstra objekter i et bildesett

Hvis et bildesett for denne pasienten allerede har eksisterende definerte objekter, kan du legge
disse til for Object Manipulation.
MERK: Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis du har lisens for Elements Segmentation.
 

①

Trinn

1. Velg Data og deretter Additional Objects ① for å se listen over forhåndseksisterende
objekter.

2. Velg bildesettet som inneholder de ekstra objektene, under Object Basis. Objektene som
er tilgjengelige i det bildesettet, vises.

3. Noen objekter er kun tilgjengelige ved hjelp av søkefunksjonen. Du kan enten:
• skrive inn navnet på objektet som skal legges til, i søkefeltet (listen filtreres for å vise

samsvarende objekter), eller
• skrive inn * og deretter legge inn et mellomrom. En liste over alle tilgjengelige objekter

vises.

4.

Velg + for å legge til et objekt i visningene.

SLIK BRUKER DU OBJEKTMANIPULERING
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2.2 Modifisere bildevisning og -layout

Generell informasjon

Bildevisning og -layout kan endres til å ha en tilpasset visning av bildet og dets objekter.

Grunnleggende visningsalternativer

Velg en visningsknapp, klikk og hold musen på snittet, eller trykk med en finger når det brukes
berøringsmonitor, og følg beskrivelsen nedenfor.

Knapp Funksjon Beskrivelse

Beveg et snitt innen-
for et vindu Dra snittet til ønsket plassering.

Bla gjennom alle
snitt innenfor et
vindu

Dra opp eller ned for å vise alle snitt.
MERK: Du kan også bla opp eller ned med musehjulet.
 

Zoom inn eller ut av
et snitt

• Dra opp (zoom ut) eller ned (zoom inn).
• Når det brukes berøringsskjerm, trykker du med to fingre

på bildet og klemmer innover (zoom ut) eller utover (zoom
inn).

Justere lysstyrken
og kontrasten til et
snitt

• Dra ned/opp for å øke/redusere lysstyrken.
• Dra til høyre/venstre for å øke/redusere kontrastnivået.

MERK: Du kan også rotere et bilde i en 3D-visning ved å høyreklikke (eller trykke med en finger)
inne i visningen og dra den for å vende bildet.
 

Koblinger til relaterte emner

2.1.1 Slik gjennomgår du egenskaper og velger et objekt på side 12

Bildelayout

Velg Data og velg en knapp under LAYOUTS for å endre hvordan bildesnitt vises. 

Knapp Funksjon

Slice Review
• 3 x 3 rutenett med 3D-visning øverst til venstre
• Sekvens med snitt

Modifisere bildevisning og -layout
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Knapp Funksjon

ACS
• 3D-visning øverst til venstre
• Aksial, koronal og sagittal visning

Single
• Ett enkelt snitt

SLIK BRUKER DU OBJEKTMANIPULERING
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2.3 Finjustere objektformen

Generell informasjon

Når du har valgt et objekt for gjennomgang, kan du justere formen på det slik at det blir korrekt.

Koblinger til relaterte emner

2.1.1 Slik gjennomgår du egenskaper og velger et objekt på side 12

Slik bruker du SmartShaper

Trinn

1. Velg et objekt i listen.

2. Sentrer og zoom inn på interesseregionen ved hjelp av funksjonene Zoom, Scroll og
Pan.

3.

Velg SmartShaper.

4. Juster penselstørrelsen hvis nødvendig.

5. Flytt SmartShaper over konturen.
MERK: Den delen av konturen som endres vil bli merket.
 

6. Bøy eller dra konturene for å justere objektformen.

7. Rull til neste snitt. Gjenta trinn 4–6 til objektet er opprettet i alle relevante snitt.

8. Verifiser objektet i alle 2D-snitt.

SmartShaper-algoritmen modifiserer objektet i et lokalt, tredimensjonalt område rundt den
modifiserte konturen. Følgelig vil kanskje ikke alle endringer være synlige i de viste
snittene. Objekter som er modifiserte ved bruk av SmartShaper må verifiseres av brukeren
i alle 2D-snitt, før du går ut av programmet.

Slik bruker du Brush

Brush-verktøyet er kun tilgjengelig for å tegne i Single snittvisningslayout og forblir inaktiv i andre
layouter.

Trinn

1. Velg et objekt i listen.

2. Sentrer og zoom inn på interesseregionen i enkeltsnittvisning ved hjelp av funksjonene
Zoom, Scroll og Pan.

3.

Velg Brush.

4. Juster penselstørrelsen hvis nødvendig.

Finjustere objektformen
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Trinn

5. Bruk et penselstrøk for å utvide objektets profil til en ønsket størrelse.

6. Hvis kantene i det segmenterte området ikke er korrekt separert fra det
omliggende området, bruker du Erase til å definere disse grensene mer
nøyaktig.
MERK: Høyre museknapp kan brukes til å viske bort når Brush er aktiv.
 

7. Rull til neste snitt. Gjenta trinn 4–6 til objektet er opprettet i alle relevante snitt.

8. Verifiser objektet i alle 2D-snitt.

Angre finjustering

Angre Funksjon

Velg Undo for å angre siste endring eller flere endringer.

SLIK BRUKER DU OBJEKTMANIPULERING
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2.4 Objektoperasjoner

Generell informasjon

Følgende operasjoner er tilgjengelige:

Knapp Funksjon Beskrivelse

Copy Oppretter en kopi av et eksisterende objekt.

Union Oppretter et nytt objekt fra to eller flere sammenslåtte objekter.

Subtraction Oppretter et nytt objekt ved å trekke ett eller flere objekter fra hveran-
dre.

Intersection Oppretter et nytt objekt ved å krysse to eller flere objekter.

Margin Krymper eller forstørrer operasjonsresultatet.

Smooth Jevner ut operasjonsresultatet.

Union-, Intersection- og Subtraction-resultatene kan avvike fra objektets opprinnelige
størrelse når operandene segmenteres i ulike snittsett og/eller med ulik oppløsning.
Objekter opprettet ved bruk av én av de logiske operasjoner må verifiseres av brukeren.

Objektoperasjoner
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Visningseksempel på operasjon

Figur 3 

Koblinger til relaterte emner

2.1.1 Slik gjennomgår du egenskaper og velger et objekt på side 12

Slik utfører du en objektoperasjon
①

Trinn

1. Gjør ett av de følgende for å kopiere et objekt eller utføre en sammenslåing:
• Velg Copy, og velg objekter du vil kopiere.
• Velg Union, og velg to eller flere objekter som skal slås sammen.

2. Gjør følgende for å trekke fra eller krysse.
• Velg det første objektet.
• Velg Subtraction eller Intersection.
• Velg deretter det objektet du vil trekke fra målobjektet eller krysse med målobjektet.

SLIK BRUKER DU OBJEKTMANIPULERING
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Trinn

3. En forhåndsvisning av det nye objektet vises i snittvisning og oppføres under OPERATI-
ON PREVIEW.
MERK: I tillegg til de grunnleggende objektoperasjonene kan du også legge til en marg
og/eller jevne ut et objekt.
 

4. Hvis du er fornøyd med operasjonen, velger du Store for å lagre det modifiserte objektet.

5. En dialogboks ① vises og angir et standardnavn og andre verdier du kan endre.
MERK: Du kan endre fargen på objektet ved å klikke på Color.
 

6. Velg OK for å lagre objektet.

Slik legger du en marg til et objekt

Når du oppretter et objekt ved bruk av en av disse operasjonene, kan du krympe eller forstørre
operasjonsresultatet for å opprette planlagt volum.

①
②

③

Figur 4 

Trinn

1. Start en av operasjonene Copy, Union, Subtraction eller Intersection.

2.

Velg Margin.

3. Velg bredden på margen ved bruk av glidebryteren ① som vises.

4. Du kan tilpasse margen ytterligere ved hjelp av parameterne som finnes under Advanced
②. Flytt glidebryterne for å justere margen i følgende retninger:
• L – R (venstre – høyre)
• A – P (anterior – posterior)
• H – F (hode – føtter)

5. En forhåndsvisning av det nye objektet vises i snittvisning og oppføres under OPERATI-
ON PREVIEW.

6. Hvis du er fornøyd med operasjonen, velger du Store for å lagre det modifiserte objektet
med den nye margen.

7. En dialogboks vises og angir et standardnavn og andre verdier du kan endre.

8. Velg OK for å lagre objektet.
MERK: For alle ytterligere objekter du vil endre forblir den tidligere opprettede margen de-
finert, og kan anvendes uten redefinering.
 

Ikke alle Elements-funksjoner kan evaluere verdien som er innstilt i Role og baserer seg
kun på verdien som er innstilt i Type. Se brukerveiledningen for programvare for den

Objektoperasjoner
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Element-funksjonen som bruker objektet etter oppretting, og påse at korrekte egenskaper
er fastsatt.

Slik jevner du et objekt

Når du oppretter et objekt ved bruk av en av disse operasjonene, kan du jevne ut
operasjonsresultatet for ytterligere å finjustere målvolumet.

①

②

Figur 5 

Trinn

1. Start en av operasjonene Copy, Union, Subtraction eller Intersection.

2.

Velg Smooth.

3. Velg utjevningskoeffisienten ved å bruke glidebryteren ①.

4. En forhåndsvisning av det nye objektet vises i snittvisning og oppføres under OPERATI-
ON PREVIEW.

5. Hvis du er fornøyd med operasjonen, velger du Store for å lagre det utjevnede objektet.

6. En dialogboks vises og angir et standardnavn og andre verdier du kan endre.

7. Velg OK for å lagre objektet.
MERK: For alle ytterligere objekter du vil jevne ut forblir den tidligere opprettede utjev-
ningskoeffisienten definert, og kan anvendes uten redefinering.
 

SLIK BRUKER DU OBJEKTMANIPULERING
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2.5 Slik eksporterer du datasett

Generell informasjon

3D-objektene som opprettes av programmet lagres på tavlen og kan brukes av andre Elements-
funksjoner i arbeidsflyten for videre planlegging og behandling. Disse objektene kan også
eksporteres for bruk med tredjepartsprogrammer.
Brainlab anbefaler at du alltid har funksjonene DICOM RT Export, DICOM Burned-In Export og
Anatomical Mapping installert. Begge eksportfunksjonene er tilgjengelige i Content Manager.
MERK: Du finner mer informasjon i brukerveiledningene for programvare, Content Manager
Patient Selection.
 

Slik eksporterer du DICOM RT-data

Eksportfunksjonen DICOM strålebehandling (RT) konverterer DICOM-data til et DICOM RT-
spesifikt format og eksporterer dataene til et forhåndskonfigurert DICOM-nettverkslagringsmål for
videre bearbeiding med tredjeparts systemer.
DICOM RT-eksport bruker DICOM sammenslåingsbiblioteket som overføringsprotokoll til
tredjeparts systemer. DICOM forenkler generell samhandling mellom ulike leverandørers
systemer. DICOM RT-eksport gir de ferskeste delsettene av DICOM-objekter for å gjøre det lettere
å overføre spesifikke digitale bilder, grafiske data og data som ikke inneholder bilder mellom to
eller flere systemer.
DICOM lagrer et visst antall punkt i rommet som brukes til å rekonstruere konturer. På grunn av at
ulike algoritmer brukes i ulike system kan den faktiske fremstillingen av konturene med stor
sannsynlighet variere, men kun i liten skala. Likevel kan disse ulike tolkningene resulterer i små
deformasjoner i konturene og ulik volumstørrelse. Kontroller derfor strukturene grundig etter
import på et tredjepartssystem.
MERK: Detaljert informasjon og ny informasjon om DICOM-samsvar finner du på https://
www.brainlab.com/en/DICOM.
 

DICOM-konfigurasjonen levert av Brainlab kan ikke garantere at systemene alltid fungerer
korrekt sammen. Det er viktig å påse at utstyret ditt er fullt fungerende og gir nøyaktige
resultater.

Slik eksporterer du 3D-objekter og merknader

Under eksport konverteres 3D-objekter og merknader til det såkalte "DICOM RT Structure Set"-
formatet, hvor objektene samles inn på nytt i henhold til gjeldende bildesett eller et fusjonert
bildesett i det aktuelle bildesettet.
Det er to mulige konfigurasjoner for eksport av 3D-objekter og merknader:
1. Standard konfigurasjon: Alle objekter eksporteres sammen med det opprinnelige bildesettet de

ble opprettet i. Hvis det opprinnelige bildesettet ikke velges for eksport, vil det siste CT-
bildesettet som er fusjonert med det opprinnelige bildesettet velges som et basissett for
eksporten. Hvis du valgte kun MR-bildesett, vil settet med det største volumet og minste
vokselstørrelsen velges. Hvis du ikke valgte noen fusjonerte bildesett for eksport, avbrytes
eksportprosessen.

2. Alle objekter opprettes i de siste CT-dataene valgt for eksport. Hvis objekter som ikke er
fusjonert til dette CT-bildesettet velges, eksporteres ikke disse objektene. Kontakt Brainlab
support hvis du vil endre standard konfigurasjon.

Når objekter samles inn på nytt til det opprinnelige eller fusjonerte bildesettet, kan det
forekomme informasjonstap. Kontroller derfor strukturer grundig etter import på et
tredjepartssystem.

Slik eksporterer du datasett
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Tolkning av konturer

Konturer i RT-struktursett kan tolkes ulikt avhengig av systemet. Derfor kan det forekomme
en uønsket endring ved innretting eller orientering, eller at bildekonturen snus eller
speilvendes. Videre, avhengig av systemet, kan form og volum på strukturene variere noe
på grunn av at ulike algoritmer brukes for å representere konturer. Kontroller derfor
strukturer grundig etter import på et tredjepartssystem.

Brainlab lagrer konturer med høy grad av presisjon. På grunn av en begrensning pålagt av
DICOM-standarden kan nøyaktigheten av konturens punktplassering reduseres før
informasjon om konturen skrives til DICOM RT Structure Set. Avhengig av antall
konturpunkter, kan presisjonen redusere fra 10E-9 m til 10E-5 m.

Slik eksporterer du innbrente datasett

Med eksportfunksjonen DICOM Burned-In Dataset integreres konturene av et segmentert objekt
permanent inn i en DICOM MR-bildeserie, dermed opprettes en ny DICOM-bildeserie. Denne
funksjonen er kun tilgjengelig for eksakt ett segmentert objekt kombinert med eksakt én DICOM
MR-bildeserie. Tredjeparts programmer som er i samsvar med DICOM kan laste disse bildene og
gjenopprette innholdet (f.eks. ved å bruke terskelalgoritmer).
Etter at eksporten er ferdig gjenkjennes de nylig opprettede DICOM-bildeseriene enkelt av
seriekommentaren "BURNED-IN", og plasseres sammen med de originale pasientdataene.

Eksportfunksjonen Burned-In Dataset oppretter en ny DICOM-bildeserie med permanent
endrede pikselverdier. Strukturer under Burned-In-konturen er ikke tilgjengelig på et senere
tidspunkt. Burned-In-bildeserier skal kun brukes i forbindelse med den opprinnelige MR-
bildeserien.

Størrelsen og formen på det eksporterte objektet kan viser ulikt i de resulterende
bildeseriene. Brainlab lagrer konturer med svært høy presisjon. På grunn av rasterisering
og gjeninnsamling av konturene til bilder med lavere oppløsning, vil det oppstå
informasjonstap. Det anbefales å bruke bildeserier med høy oppløsning for å gjenvinne
best mulige sluttresultater. De opprettede bildene må kontrolleres nøye og sammenlignes
med den opprinnelige bildeserien før de eksporteres til en tredjeparts enhet.

DICOM forenkler generell samhandling mellom ulike leverandørers systemer. DICOM-
konfigurasjonen levert av Brainlab kan imidlertid ikke garantere at systemene alltid
fungerer korrekt sammen. Det er viktig å påse at utstyret ditt er fullt fungerende og gir
nøyaktige resultater.

De opprettede bildene kan se annerledes ut på tredjeparts systemer. Avhengig av
tolkningen av bildet på tredjepartssystemet vil kanskje bildeintensiteten være ulik. Bildene
må kontrolleres nøye og sammenlignes med den opprinnelige bildeserien før videre bruk.
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