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1 INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Dane kontaktowe

Pomoc techniczna

Jeśli instrukcja nie zawiera wymaganych informacji lub jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania bądź
problemy, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab:

Region Telefon i faks E-mail

Stany Zjednoczone, Kanada, Ame-
ryka Środkowa i Południowa

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

us.support@brainlab.com

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

Wielka Brytania Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Hiszpania Tel.: +34 900 649 115

Francja i regiony francuskojęzycz-
ne Tel.: +33 800 676 030

Afryka, Azja, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 811

Japonia
Tel.: +81 3 3769 6900
Faks: +81 3 3769 6901

Przewidywany okres użytkowania

Firma Brainlab zapewnia pięć lat serwisu na oprogramowanie. W tym czasie oferowane są
aktualizacje oprogramowania oraz serwis w siedzibie klienta.

Informacje zwrotne

Pomimo uważnego sprawdzenia niniejsza instrukcja może zawierać błędy. Wszelkie sugestie
dotyczące sposobu poprawienia tej instrukcji prosimy zgłaszać mailowo:
user.guides@brainlab.com

Producent

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

INFORMACJE OGÓLNE
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1.2 Informacje prawne

Prawa autorskie

Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone prawem autorskim. Powielanie i tłumaczenie
jakiegokolwiek fragmentu niniejszej instrukcji bez pisemnego zezwolenia firmy Brainlab jest
zabronione.

Zintegrowane oprogramowanie innych firm

Niniejsze oprogramowanie oparte jest na pracy zespołu Independent JPEG Group.
Niniejsze oprogramowanie oparte jest częściowo na projekcie OpenJPEG. Pełną licencję i uwagi
na temat praw autorskich można znaleźć pod następującym adresem: https://github.com/
uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE.
Niniejsze oprogramowanie oparte jest częściowo na projekcie libjpeg-turbo. Pełną licencję i uwagi
na temat praw autorskich można znaleźć pod następującym adresem: https://github.com/libjpeg-
turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md.
Niniejsze oprogramowanie oparte jest częściowo na projekcie libtiff. Pełną licencję i uwagi na
temat praw autorskich można znaleźć pod następującym adresem: http://www.libtiff.org/misc.html.
Niniejsze oprogramowanie oparte jest częściowo na projekcie Xerces-C++ udostępnionym na
licencji oprogramowania Apache: https://xerces.apache.org/xerces-c/.

Oznaczenie CE

• Oznaczenie CE oznacza, że produkt firmy Brainlab spełnia zasadnicze wyma-
gania dyrektywy Rady Europy 93/42/EWG, dotyczącej wyrobów medycznych
(MDD).

• Według zasad określonych w tej dyrektywie Object Manipulation jest produk-
tem klasy IIb.

UWAGA: Ważność oznaczenia CE można potwierdzić wyłącznie dla produktów
wyprodukowanych przez firmę Brainlab. 

Sprzedaż w USA

Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie
dla lekarzy lub na ich zamówienie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami. Informacje dotyczące dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE) znajdują się na stronie: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Informacje prawne
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1.3 Symbole

Ostrzeżenia

Ostrzeżenia są oznaczane trójkątnym symbolem ostrzegawczym. Zawierają one kluczowe
informacje na temat bezpieczeństwa, dotyczące możliwości wystąpienia obrażeń ciała,
zgonu lub innych poważnych skutków nieprawidłowego używania urządzenia.

Przestrogi

Przestrogi są oznaczane okrągłym symbolem ostrzegawczym. Zawierają one informacje
kluczowe dla bezpieczeństwa dotyczące ewentualnych problemów z wyrobem. Problemy,
które mogą się pojawić, to nieprawidłowa praca urządzenia, jego awaria, uszkodzenie
urządzenia lub mienia.

Uwagi

UWAGA: Uwagi wyróżniono kursywą. Zawierają one dodatkowe użyteczne wskazówki. 

INFORMACJE OGÓLNE
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1.4 Zastosowanie

Wskazania do stosowania

Oprogramowanie Object Manipulation jest częścią pakietu Elements Object Management 1.0.
Elements Object Management 1.0 można używać we wszystkich klinicznych schematach
postępowania, które wymagają utworzenia obiektów z segmentacją lub manipulowania nimi.
Samo urządzenie nie ma określonych wskazań klinicznych.

Profil docelowego użytkownika

Aplikacja jest przeznaczona do stosowania przez profesjonalistów medycznych i ich asystentów
pracujących w dziedzinie neurochirurgii oraz planowania radioterapii.

Środowisko docelowe

Aplikacja powinna być stosowana:
• W warunkach biura szpitalnego lub innego miejsca wyposażonego w komputer
• Na sali operacyjnej lub w salach odpowiednich do interwencji chirurgicznych

Weryfikacja wiarygodności

Przed leczeniem pacjenta należy dokonać sprawdzenia wiarygodności wszystkich
wejściowych i wyjściowych informacji systemowych.

Zastosowanie
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1.5 Zgodność z wyrobami medycznymi i
oprogramowaniem

Zgodne produkty oprogramowania medycznego Brainlab

Z tym systemem może być instalowane i stosowane wyłącznie oprogramowanie określone przez
firmę Brainlab. W celu uzyskania wyjaśnienia dotyczącego zgodności z oprogramowaniem
medycznym firmy Brainlab należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Zgodne oprogramowanie innych firm

Oprogramowanie Object Manipulation jest zgodne z następującym oprogramowaniem:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Windows Server 2008
• Windows Server 2012
• Windows Server 2016

UWAGA: Informacje dotyczące zgodnych pakietów serwisowych można uzyskać u pomocy
technicznej firmy Brainlab. 

Oprogramowanie w systemie Brainlab mogą instalować wyłącznie upoważnieni pracownicy
firmy Brainlab. Nie wolno instalować ani usuwać żadnych aplikacji programowych.

Pozostałe oprogramowanie innych firm

Z systemem Object Manipulation może być instalowane i stosowane wyłącznie
oprogramowanie określone przez firmę Brainlab.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.6 Szkolenie i dokumentacja

Szkolenie Brainlab

Aby zapewnić bezpieczne i właściwe użycie, przed użyciem systemu wszyscy użytkownicy
powinni wziąć udział w programie szkoleniowym prowadzonym przez przedstawiciela firmy
Brainlab.

Odpowiedzialność

Ten system zapewnia wyłącznie wsparcie chirurgowi i nie zastępuje jego doświadczenia
ani odpowiedzialności podczas użycia oprogramowania. Użytkownik musi być zawsze w
stanie kontynuować zabieg bez wsparcia systemu.

Czytanie instrukcji obsługi

Instrukcje obsługi opisują złożone wyroby medyczne i oprogramowanie do nawigacji chirurgicznej,
których należy używać z zachowaniem ostrożności. Ważne jest, aby wszyscy użytkownicy
systemów, instrumentów i oprogramowania:
• dokładnie przeczytali instrukcje obsługi przed zastosowaniem sprzętu oraz
• zawsze mieli dostęp do tych instrukcji obsługi.

Dostępne instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi Zawartość

Instrukcje obsługi oprogra-
mowania

• Przegląd planowania leczenia i nawigacji sterowanej obrazem
• Opis konfiguracji systemu na sali operacyjnej
• Szczegółowe instrukcje dotyczące oprogramowania

Instrukcje obsługi urządzeń
Szczegółowe informacje dotyczące urządzeń do radioterapii i
urządzeń chirurgicznych, zwykle definiowanych jako duże, złożone
instrumenty

Instrukcje obsługi instru-
mentów Szczegółowe informacje dotyczące obsługi instrumentów

Poradnik dotyczący czy-
szczenia, dezynfekcji i ste-
rylizacji

Szczegółowe informacje dotyczące czyszczenia, dezynfekcji i ste-
rylizacji narzędzi

Instrukcja obsługi systemu Kompleksowe informacje na temat konfiguracji systemu

Techniczna instrukcja obsłu-
gi

Szczegółowe informacje techniczne na temat systemu wraz z in-
formacjami o specyfikacji i zgodności

UWAGA: W zależności od produktu firmy Brainlab dostępne instrukcje obsługi mogą być różne. W
przypadku pytań dotyczących otrzymanych instrukcji obsługi prosimy o kontakt z pomocą
techniczną firmy Brainlab. 

Szkolenie i dokumentacja
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2 KORZYSTANIE Z
APLIKACJI OBJECT
MANIPULATION

2.1 Rozpoczynanie pracy

Informacje ogólne

Object Manipulation pozwala przeglądać i modyfikować obiekty. Aplikacja zapewnia funkcje
umożliwiające tworzenie nowego obiektu, kopiowanie istniejącego obiektu lub poprawianie
kształtu obiektu.

Uruchamianie aplikacji Object Manipulation

①

Rysunek 1  

Krok

1. W Content Manager wybrać zestaw danych pacjenta.

2. Wybrać Object Manipulation.
UWAGA: Okno Home wyświetla listę obiektów zawartych w zestawie obra-
zów (lista z kodem barwnym). 

KORZYSTANIE Z APLIKACJI OBJECT MANIPULATION
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Krok

3. Można pokazać/ukryć obiekt, klikając ikonę oka obok nazwy tego obiektu.

4. Aby sprawdzić listę obiektów wybranych do pokazania/ukrycia w zestawie obrazów, nale-
ży wybrać ikonę otwartego lub zamkniętego oka ①.

Przeglądanie właściwości i wybór obiektu

①

Rysunek 2  

Krok

1. Wybrać Data, a następnie żądany zestaw obrazów.

2. Wybrać Objects ①, aby wyświetlić listę obiektów zawartych w zestawie obrazów.
UWAGA: Wyświetlane są właściwości każdego obiektu (np. objętość, Name, Type, Role i
opcjonalnie Comment). 

3. Wybrać obiekt do sprawdzenia lub poprawienia.

4.

Wybrać żądany układ obrazu i wybrać Done.

Jeśli obiekty segmentowane mają być używane w kolejnych etapach leczenia, przed
zamknięciem aplikacji muszą zostać uważnie sprawdzone przez użytkownika pod
względem ich zamierzonego zastosowania.

Rozpoczynanie pracy
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Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że algorytm segmentacji działa
bezpośrednio na danych obrazu. Dlatego wpływa na niego jakość zestawu danych,
zwłaszcza rozdzielczość obrazu i odległość przekrojów, kontrast obrazowania, pole
widzenia i możliwe artefakty. Lepsza jakość obrazu pod tym względem będzie mieć
pozytywny wpływ na jakość uzyskanej rejestracji.

Powiązane tematy

2.2 Modyfikacja wyświetlania i układu obrazów na str. 15
2.3 Poprawianie kształtu obiektu na str. 17
2.4 Przetwarzanie obiektów na str. 19

Dodawanie dodatkowych obiektów do zestawu obrazów

Jeżeli zestaw obrazów danego pacjenta zawiera wcześniej istniejące zdefiniowane obiekty,
można je dodać dla aplikacji Object Manipulation.
UWAGA: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku licencji na aplikację Elements Segmentation. 

①

Krok

1. Wybrać Data, a następnie wybrać Additional Objects ①, aby wyświetlić listę dostępnych
istniejących wcześniej obiektów.

2. Wybrać zestaw obrazów zawierający dodatkowe obiekty w menu Object Basis. Wyświet-
lane są obiekty dostępne w tym zestawie obrazów.

3. Niektóre obiekty są dostępne jedynie przy użyciu funkcji wyszukiwania. Można:
• Wpisać nazwę obiektów, który ma zostać dodany, w pole wyszukiwania (lista jest filtro-

wana tak, aby wyświetlić pasujące obiekty) lub
• Wpisać * i nacisnąć spację. Wyświetlona zostanie lista wszystkich dostępnych obiek-

tów.

KORZYSTANIE Z APLIKACJI OBJECT MANIPULATION
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Krok

4.

Wybrać +, aby dodać obiekt do widoków.

Rozpoczynanie pracy

14 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.2 Object Manipulation Wer. 1.0



2.2 Modyfikacja wyświetlania i układu obrazów

Informacje ogólne

Wyświetlanie i układ obrazów można modyfikować, aby uzyskać niestandardowy widok obrazu i
jego obiektów.

Podstawowe opcje wyświetlania

Wybrać przycisk wyświetlania, kliknąć i przytrzymać mysz na przekroju lub nacisnąć palcem na
monitorze z ekranem dotykowym i postępować zgodnie z poniższym opisem.

Przycisk Funkcja Opis

Przesuwanie prze-
kroju w obrębie ok-
na

Przeciągnąć przekrój w żądane miejsce.

Przewijanie przez
wszystkie przekroje
w obrębie okna

Przeciągnąć w górę lub w dół, aby wyświetlić wszystkie
przekroje.
UWAGA: Można też przewijać w górę lub w dół kółkiem my-
szy. 

Powiększanie lub
pomniejszanie prze-
kroju

• Przeciągnąć w górę (pomniejszenie) lub w dół (powięk-
szenie).

• W przypadku ekranu dotykowego nacisnąć obraz dwoma
palcami i zsunąć (pomniejszenie) lub rozsunąć (powięk-
szenie) palce.

Dostosowanie jas-
ności i kontrastu
przekroju

• Przeciągnąć w dół / w górę, aby zwiększyć/zmniejszyć
jasność.

• Przeciągnąć w prawo / w lewo, aby zwiększyć/zmniejszyć
poziom kontrastu.

UWAGA: Można również obrócić obraz w widoku 3D, klikając prawym przyciskiem myszy (lub
naciskając palcem) wewnątrz widoku i przeciągając obraz w celu obrócenia. 

Układ obrazu

Wybrać Data, a następnie przycisk pod opcją LAYOUTS, aby zmienić sposób wyświetlania
przekrojów obrazów. 

Przycisk Funkcja

Slice Review
• Siatka 3 × 3 z widokiem 3D w lewym górnym rogu
• Kolejne przekroje

ACS
• Widok 3D w lewym górnym rogu
• Widok osiowy, czołowy i strzałkowy

KORZYSTANIE Z APLIKACJI OBJECT MANIPULATION
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Przycisk Funkcja

Single
• Jeden przekrój

Powiązane tematy

2.1.1 Przeglądanie właściwości i wybór obiektu na str. 12

Modyfikacja wyświetlania i układu obrazów
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2.3 Poprawianie kształtu obiektu

Informacje ogólne

Po wybraniu obiektu do przeglądu można dostosować jego kształt w celu zapewnienia
poprawności.

Użycie narzędzia SmartShaper

Krok

1. Wybrać obiekt z listy.

2. Wyśrodkować i powiększyć obszar zainteresowania za pomocą funkcji Zoom, Scroll oraz
Pan.

3.

Wybrać SmartShaper.

4. W razie potrzeby dostosować rozmiar pędzla.

5. Przesunąć SmartShaper nad konturem.
UWAGA: Zmieniana część konturu będzie zaznaczona. 

6. Zagiąć, wybrzuszyć lub przeciągnąć kontury, aby dostosować kształt obiektu.

7. Przewinąć do kolejnego przekroju. Powtarzać czynności z etapów 4–6 do chwili utworze-
nia obiektu we wszystkich właściwych przekrojach.

8. Zweryfikować obiekt we wszystkich przekrojach 2D.

Algorytm SmartShaper modyfikuje obiekt w lokalnym sąsiedztwie trójwymiarowym wokół
modyfikowanego konturu. Dlatego nie wszystkie zmiany mogą być widoczne na
wyświetlanych przekrojach. Obiekty modyfikowane przy użyciu algorytmu SmartShaper
muszą być weryfikowane przez użytkownika na wszystkich przekrojach 2D przed
zamknięciem aplikacji.

Użycie funkcji Brush

Narzędzie Brush jest dostępne wyłącznie do rysowania w układzie pojedynczego widoku Single.
Pozostaje nieaktywne we wszystkich pozostałych układach.

Krok

1. Wybrać obiekt z listy.

2. W widoku pojedynczego przekroju należy wyśrodkować i powiększyć do obszaru zainte-
resowania za pomocą funkcji Zoom, Scroll oraz Pan.

3.

Wybrać Brush.

4. W razie potrzeby dostosować rozmiar pędzla.

5. Za pomocą pociągnięcia pędzlem rozszerzyć kontur obiektu do żądanej wielkości.

KORZYSTANIE Z APLIKACJI OBJECT MANIPULATION
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Krok

6. Jeśli krawędzie obszaru poddanego segmentacji nie są prawidłowo od-
dzielone od otaczającego je obszaru, należy użyć funkcji Erase, aby do-
kładniej zdefiniować te granice.
UWAGA: Gdy funkcja Brush jest aktywna, do wymazywania można użyć
prawego przycisku myszy. 

7. Przewinąć do kolejnego przekroju. Powtarzać czynności z etapów 4–6 do chwili utworze-
nia obiektu we wszystkich właściwych przekrojach.

8. Zweryfikować obiekt we wszystkich przekrojach 2D.

Cofnięcie poprawiania

Undo Funkcja

Należy wybrać Undo, aby cofnąć ostatnią wprowadzoną zmianę lub kilka ko-
lejnych etapów.

Powiązane tematy

2.1.1 Przeglądanie właściwości i wybór obiektu na str. 12

Poprawianie kształtu obiektu
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2.4 Przetwarzanie obiektów

Informacje ogólne

W przeglądarce są dostępne następujące opcje przetwarzania:

Przycisk Funkcja Opis

Copy Utworzenie kopii istniejącego obiektu.

Union Utworzenie nowego obiektu z połączenia dwóch lub więcej istnieją-
cych.

Subtraction Utworzenie nowego obiektu poprzez odjęcie jednego lub więcej
obiektów od istniejącego obiektu.

Intersection Utworzenie nowego obiektu poprzez rozcięcie dwóch lub więcej ist-
niejących.

Margin Zawężenie lub poszerzenie wyników przetwarzania.

Smooth Wygładza wyniki przetwarzania.

Wyniki skorzystania z opcji Union, Intersection i Subtraction mogą różnić się kształtem od
oryginalnego obiektu, jeśli operandy są segmentowane w różne zestawy przekrojów i/lub
mają różne rozdzielczości. Obiekty utworzone z użyciem jednej z operacji logicznych
muszą zostać zweryfikowane przez użytkownika.
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Przykład operacji wyświetlania

Rysunek 3  

Jak wykonać operację na obiekcie

①

Krok

1. Kopiowanie obiektu lub łączenie:
• Wybierz opcję Copy oraz obiekt do skopiowania; lub
• Wybierz opcję Union oraz dwa lub więcej obiektów do połączenia.

2. Wykonywanie odjęcia lub rozcięcia:
• Wybierz pierwszy obiekt,
• Wybierz opcję Subtraction lub Intersection, a następnie
• Wybierz obiekt, od którego chcesz odjąć obiekt docelowy lub na którym chcesz wyko-

nać funkcję rozcinania wraz z obiektem docelowym.

3. Podgląd nowego obiektu wyświetli się w widoku przekrojów i zostanie wymieniony w
OPERATION PREVIEW.

Przetwarzanie obiektów
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Krok
UWAGA: Dodatkowo do operacji podstawowych możliwe jest dodanie marginesu oraz/lub
wygładzenie obiektu. 

4. Jeśli wynik operacji jest satysfakcjonujący, kliknij Store, aby zachować zmodyfikowany
obiekt.

5. Zostanie wyświetlone okno dialogowe ① z domyślną nazwą i innymi parametrami, które
można zmienić.
UWAGA: Kolor obiektu można zmienić, wybierając Color. 

6. Wybierz OK, aby zapisać obiekt.

Dodawanie marginesu do obiektu

Po utworzeniu obiektu z użyciem jednej z powyższych funkcji można poszerzyć lub zmniejszyć
wynik działania, tworząc objętość docelową.

①
②

③

Rysunek 4  

Krok

1. Wykonaj operację Copy, Union, Subtraction lub Intersection.

2.

Wybierz Margin.

3. Wybierz szerokość marginesu, używając wyświetlonej linijki ①.

4. Można dodatkowo dostosować margines parametrami w menu Advanced ②: Aby dopa-
sować marginesy, przesuń linijki w następujące kierunki:
• L–R: (lewo – prawo)
• A–P: (przód – tył)
• H–F: (góra – dół)

5. Podgląd nowego obiektu wyświetli się w widoku przekrojów i zostanie wymieniony w
OPERATION PREVIEW.

6. Jeśli wynik operacji jest satysfakcjonujący, kliknij Store, aby zachować zmodyfikowany
obiekt z nowym marginesem.

7. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z domyślną nazwą i innymi parametrami, które
można zmienić.

8. Wybierz OK, aby zapisać obiekt.
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Krok
UWAGA: W przypadku wszystkich dodatkowych obiektów przeznaczonych do modyfikacji
wygenerowane uprzednio marginesy pozostają zdefiniowane i mogą zostać zastosowane
bez konieczności ponownego definiowania. 

Nie wszystkie Elements mogą ocenić wartość ustawioną dla opcji Role i polegają jedynie
na wartości ustawionej w opcji Type. Aby upewnić się, że ustawiono prawidłowe wartości,
należy sprawdzić w instrukcji obsługi oprogramowania Element, które wykorzystuje obiekt
po utworzeniu.

Jak wygładzić obiekt

Po utworzeniu obiektu z użyciem jednej z powyższych funkcji można wygładzić wynik działania,
dodatkowo poprawiając objętość docelową.

①

②

Rysunek 5  

Krok

1. Wykonaj operację Copy, Union, Subtraction lub Intersection.

2.

Wybierz Smooth.

3. Wybierz współczynnik wygładzenia, używając suwaka ①.

4. Podgląd nowego obiektu wyświetli się w widoku przekrojów i zostanie wymieniony w
OPERATION PREVIEW.

5. Jeśli wynik operacji jest satysfakcjonujący, kliknij Store, aby zachować wygładzony
obiekt.

6. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z domyślną nazwą i innymi parametrami, które
można zmienić.

7. Wybierz OK, aby zapisać obiekt.
UWAGA: W przypadku wszystkich dodatkowych obiektów przeznaczonych do wygładze-
nia wygenerowany uprzednio współczynnik wygładzenia pozostaje zdefiniowany i może
zostać zastosowany bez konieczności ponownego definiowania. 

Powiązane tematy

2.1.1 Przeglądanie właściwości i wybór obiektu na str. 12

Przetwarzanie obiektów
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2.5 Eksportowanie zestawów danych

Informacje ogólne

Obiekty 3D tworzone przez aplikację są zapisywane na tablicy i można je włączyć z innymi
aplikacjami Elements w schemat postępowania w celu dalszego planowania i przetwarzania.
Obiekty te można też eksportować do zastosowania z aplikacjami innych producentów.
Firma Brainlab zaleca, by funkcje eksportu DICOM RT, DICOM burned-in export oraz Anatomical
Mapping były zawsze zainstalowane. Obie funkcje eksportowania są dostępne w aplikacji
Content Manager.
UWAGA: Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja obsługi oprogramowania, Content
Manager / Patient Selection. 

Eksportowanie danych DICOM RT

Funkcja eksportu radioterapii (RT) aplikacji DICOM konwertuje dane DICOM do formatu
specyficznego dla DICOM RT i eksportuje je do wstępnie skonfigurowanego docelowego nośnika
sieciowego DICOM w celu dalszego przetwarzania przy użyciu systemów innych producentów.
Eksport DICOM RT wykorzystuje dołączoną bibliotekę DICOM jako protokół transferu do
systemów innych producentów. DICOM ułatwia ogólną kompatybilność między systemami
różnych producentów. Eksport DICOM RT zapewnia najbardziej aktualny podzestaw obiektów
DICOM do ułatwiania transferu konkretnego obrazu cyfrowego oraz danych graficznych i
nieobrazowych między co najmniej dwoma systemami.
DICOM przechowuje określoną liczbę punktów w przestrzeni, które są wykorzystywane do
rekonstrukcji konturów. Z powodu różnych algorytmów wykorzystywanych przez różne systemy
rzeczywiste odzwierciedlenie konturów może się zmieniać z bardzo dużym
prawdopodobieństwem, ale tylko w małej skali. Niezależnie od tego, te różne interpretacje mogą
skutkować niewielkimi zniekształceniami konturów i różnicami w objętości. W związku z tym
należy starannie zweryfikować struktury po imporcie do systemu innego producenta.
UWAGA: Szczegółowe informacje i najnowsze oświadczenie DICOM o zgodności można znaleźć
na stronie https://www.brainlab.com/en/DICOM. 

Konfiguracja DICOM zapewniona przez firmę Brainlab nie może gwarantować, że
kompatybilność będzie zawsze całkowita. Niezbędne jest weryfikowanie, że urządzenie
użytkownika jest w pełni funkcjonalne i daje dokładne wyniki.

Eksportowanie obiektów 3D i punktów adnotacji

W trakcie eksportu obiekty 3D i punkty adnotacji są konwertowane do tak zwanego formatu
„DICOM RT Structure Set”. Podczas tego procesu obiekty są ponownie próbkowane do
znajdującego się w bieżącym wyborze odpowiedniego zestawu obrazów lub zestawu obrazów
połączonych za pomocą fuzji.
Dostępne są dwie możliwe konfiguracje eksportu obiektów 3D i punktów adnotacji:
1. Konfiguracja domyślna: Wszystkie obiekty są eksportowane w kontekście oryginalnego

zestawu obrazów, w którym zostały stworzone. Jeśli oryginalny zestaw obrazów nie jest
wybrany wśród danych do eksportu, wówczas ostatni zestaw obrazów TK, który jest połączony
z oryginalnym zestawem obrazów, zostaje wybrany jako zestaw podstawowy do eksportu. Jeśli
wybrano tylko zestawy obrazów MR, wówczas wybrany zostaje zestaw o największej objętości
i najmniejszej wielkości woksela. Jeśli nie wybrano do eksportów żadnych zestawów obrazów
połączonych za pomocą fuzji, proces eksportu zostanie przerwany.

2. Wszystkie obiekty są tworzone w ostatnich danych TK wybranych do eksportu. Jeśli zostaną
wybrane obiekty, które nie są połączone z tym zestawem obrazów TK, to te obiekty nie są
eksportowane. Aby zmienić konfigurację domyślną, należy skontaktować się z pomocą
techniczną firm Brainlab.

Kiedy obiekty są ponownie próbkowane do oryginalnego lub połączonego zestawu
obrazów, może dojść do utraty informacji. W związku z tym konieczne jest staranne
zweryfikowanie struktury po jego zaimportowaniu do systemu innego producenta.
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Interpretacja konturu

Kontury w zestawach struktur RT mogą być różnie interpretowane w różnych systemach.
W związku z tym może wystąpić niechciana zmiana w wyrównaniu lub orientacji, obracaniu
lub odwracaniu konturów obrazu. Ponadto, w niektórych systemach kształt i objętość
struktur mogą być nieco odmienne ze względu na użycie różnych algorytmów do
odwzorowania konturów. W związku z tym konieczne jest staranne zweryfikowanie
struktury po jego zaimportowaniu do systemu innego producenta.

Firma Brainlab przechowuje kontury z zachowaniem dużej precyzji. Z powodu ograniczenia
narzuconego przez normę DICOM dokładność pozycjonowania punktu konturu może być
obniżona zanim informacja o konturze zostanie zapisana w DICOM RT Structure Set.
Zależnie od liczby punktów konturu precyzja może być zmniejszona z 10E-9 m do 10E-5 m.

Eksportowanie zestawów danych burned-in

Funkcja eksportu zestawów danych Burned-In Dataset trwale integruje kontury segmentowanego
obiektu z serią obrazów MR DICOM, tym samym tworząc serię obrazów DICOM. Ta funkcja jest
dostępna wyłącznie dla dokładnie jednego obiektu segmentowanego połączonego z dokładnie
jedną serią obrazów MR DICOM. Aplikacje innych producentów zgodne z DICOM mogą
wczytywać te obrazy i odtwarzać ich zawartość (np. za pomocą algorytmów do progowania).
Po zakończeniu eksportowania nowo utworzona seria obrazów DICOM będzie łatwo
rozpoznawalna na podstawie komentarza do serii „BURNED-IN” i zlokalizowana razem z
oryginalnymi danymi pacjenta.

Funkcja eksportu Burned-In Dataset tworzy nową serię obrazów DICOM zawierającą trwałą
zmianę w wartościach pikseli. Nie można później uzyskać dostępu do struktur leżących
pod konturem Burned-In. Serii obrazów Burned-In należy używać wyłącznie w połączeniu z
oryginalną serią obrazów MR.

Wielkość i kształt eksportowanego obiektu może wyglądać inaczej w wynikowej serii
obrazów. Firma Brainlab przechowuje kontury z bardzo dużą precyzją. Ze względu na
rasteryzację i ponowne próbkowanie konturów do obrazów o niższej rozdzielczości dojdzie
do utraty informacji. Zaleca się używanie serii obrazów o wysokiej rozdzielczości, aby
uzyskać jak najlepsze wyniki. Stworzone obrazy należy dokładnie sprawdzić i porównać z
oryginalną serią obrazów przed wyeksportowaniem do urządzeń innych producentów.

DICOM ułatwia ogólną kompatybilność między systemami różnych producentów. Jednak
konfiguracja DICOM zapewniona przez firmę Brainlab nie może gwarantować, że
kompatybilność będzie zawsze całkowita. Niezbędne jest weryfikowanie, że urządzenie
użytkownika jest w pełni funkcjonalne i daje dokładne wyniki.

Stworzone obrazy mogą wyglądać inaczej, gdy są stosowane w systemach innych
producentów. W zależności od interpretacji obrazu w systemie innego producenta
intensywności obrazu mogą być wyświetlone inaczej. Obrazy należy dokładnie sprawdzić i
porównać z oryginalną serią obrazów przed dalszym użyciem.

Eksportowanie zestawów danych
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