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1 ALLMÄN INFORMATION
1.1 Kontaktuppgifter

Support

Om du inte hittar den information du behöver i denna handbok, eller om du har frågor eller
problem, kan du kontakta Brainlabs support:

Område Telefon och fax E-post

USA, Kanada, Central- och Syd-
amerika

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

us.support@brainlab.com

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

Storbritannien Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tel: +34 900 649 115

Frankrike och fransktalande regio-
ner Tel: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Europa
Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japan
Tel: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Förväntad livslängd

Brainlab tillhandahåller fem års service för programvara. Under denna tidsperiod erbjuds
programvaruuppdateringar samt support på plats.

Feedback

Trots noggrann granskning kan denna användarhandbok innehålla fel. Vänligen kontakta oss på
user.guides@brainlab.com om du har förslag på hur vi kan förbättra den.

Tillverkare

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

ALLMÄN INFORMATION
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1.2 Juridisk information

Upphovsrätt

Denna handbok innehåller patentskyddad information som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av
denna handbok får reproduceras eller översättas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Brainlab.

Integrerad tredjepartsprogramvara

Denna programvara baseras delvis på arbete utfört av Independent JPEG Group.
Denna programvara är delvis baserad på OpenJPEG. Fullständig licens och
upphovsrättsinformation finns här: https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE.
Denna programvara är delvis baserad på libjpeg-turbo. Fullständig licens och
upphovsrättsinformation finns här: https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/
LICENSE.md.
Denna programvara är delvis baserad på libtiff. Fullständig licens och upphovsrättsinformation
finns här: http://www.libtiff.org/misc.html.
Denna programvara är delvis baserad på Xerces-C++ som gjorts tillgänglig under Apache
programvarulicens: https://xerces.apache.org/xerces-c/.

CE-märkning

• CE-märket betyder att Brainlabs produkt uppfyller de väsentliga kraven i Euro-
parådets direktiv 93/42/EEG, det medicintekniska direktivet (”MDD”).

• Enligt de regler som fastställs i MDD är Object Manipulation en produkt av
klass IIb.

OBS: CE-märkningens giltighet kan endast bekräftas för produkter tillverkade av Brainlab.
 

Försäljning i USA

I USA får denna produkt enligt federal lag endast köpas av eller på order av läkare.

Kasseringsanvisningar

Elektrisk och elektronisk utrustning får endast kasseras i enlighet med lagstadgade be-
stämmelser. För information om WEEE-direktivet (hantering av elektriskt och elektro-
niskt avfall), besök: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Juridisk information
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1.3 Symboler

Varningar

Varningar anges med en varningstriangel. De innehåller säkerhetskritisk information om
möjliga skador, dödsfall eller andra allvarliga konsekvenser som är förknippade med
felaktig användning av utrustningen.

Försiktighet

Försiktighetsuppmaningar anges med runda försiktighetssymboler. De innehåller
säkerhetskritisk information om möjliga problem med utrustningen. Sådana problem kan
vara funktionsfel på utrustningen, att utrustningen kan gå sönder, blir skadad eller att
egendom kan bli skadad.

Anmärkningar

OBS: Anmärkningar är formaterade i kursiv stil och används för att påvisa ytterligare praktiska
råd.
 

ALLMÄN INFORMATION
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1.4 Avsedd användning

Indikationer för användning

Object Manipulation är en del av Elements Object Management 1.0. Elements Object
Management 1.0 kan användas i alla kliniska arbetsflöden som kräver att segmenteringsobjekt
skapas eller manipuleras. Denna produkt i sig har inga specifika kliniska indikationer.

Avsedd användarprofil

Programmet är avsett att användas av medicinsk personal och deras assistenter som arbetar
inom områdena neurokirurgi och strålbehandlingsplanering.

Avsedd användningsmiljö

Programmet ska användas:
• På en mottagning på sjukhus eller något annat ställe där det finns en dator
• I en operationssal eller i rum som är lämpliga för kirurgiska ingrepp

Rimlighetsgranskning

Innan en patient behandlas ska rimligheten för allt in- och utflöde av information till och
från systemet granskas.

Avsedd användning
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1.5 Kompatibilitet med medicinteknisk utrustning
och programvara

Kompatibel medicinsk programvara från Brainlab

Endast medicinsk programvara från Brainlab som specificerats av Brainlab får installeras och
användas med systemet. Kontakta Brainlabs support för upplysningar kring kompatibiliteten med
Brainlab-programvara.

Kompatibel programvara som inte kommer från Brainlab

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

OBS: Vänligen kontakta Brainlabs support för information om kompatibla service pack.
 

Endast auktoriserade Brainlab-anställda får installera programvara i Brainlabs system. Du
får inte installera eller ta bort några programvaror.

Annan programvara som inte tillhör Brainlab

Endast programvara som specificerats av Brainlab får installeras och användas med
Object Manipulation.

ALLMÄN INFORMATION
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1.6 Utbildning och dokumentation

Utbildning från Brainlab

För att säkerställa säker och lämplig användning ska samtliga användare delta i ett
utbildningsprogram som hålls av en representant för Brainlab innan de använder systemet.

Ansvar

Detta system ger endast assistans till kirurgen, och ersätter inte kirurgens erfarenhet och/
eller ansvar under användningen av det. Det måste alltid vara möjligt för användaren att
fortsätta utan hjälp av systemet.

Att läsa användarhandböcker

Användarhandböckerna beskriver komplexa medicinska utrustningar och kirurgisk
navigeringsprogramvara som måste användas med försiktighet. Det är viktigt att alla användare
av system, instrument och programvara:
• Läser användarhandböckerna noggrant innan de hanterar utrustningen
• Alltid har tillgång till användarhandböckerna

Tillgängliga användarhandböcker

Användarhandbok Innehåll

Användarhandböcker för
programvara

• Översikt över behandlingsplanering och bildledd navigering
• Beskrivning av inställning av systemet i operationssalen
• Detaljerade programinstruktioner

Användarhandböcker för
hårdvara

Detaljerad information om maskinvara för strålbehandling och ki-
rurgi, vanligtvis definierad som stora komplexa instrument

Användarhandböcker för in-
strument Detaljerade anvisningar om hantering av instrument

Användarhandbok till ren-
göring, desinfektion och ste-
rilisering

Detaljerad information om rengöring, desinfektion och sterilisering
av instrument

Användarhandbok för syste-
met Omfattande information om systeminställning

Teknisk användarhandbok Detaljerad teknisk information om systemet, inklusive specifikatio-
ner och efterlevnad

OBS: Tillgängliga användarhandböcker varierar beroende på Brainlab-produkt. Kontakta Brainlab
support om du har frågor beträffande användarhandböckerna som du har fått.
 

Utbildning och dokumentation
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2 ANVÄNDNING AV OBJECT
MANIPULATION

2.1 Komma igång

Allmän information

Object Manipulation gör att du kan granska och ändra objekt. Programmet tillhandahåller
funktionaliteten för att skapa ett nytt objekt, att kopiera ett befintligt objekt eller för att förfina
objektets form.

Så här startar man objektmanipulation

①

Figur 1 

Steg

1. I Content Manager väljer du ett patientdataset.

2. Välj Object Manipulation.
OBS: Fönstret Home visar en färgkodad lista över objekt som finns i bild-
uppsättningen.
 

3. Du kan visa/dölja ett objekt genom att välja ögonikonen bredvid objektets namn.

4. För att granska listan över objekt som valts för att visas/döljas i bilduppsättningen, väljer
du antingen ikonen för öppet eller stängt öga ①.

ANVÄNDNING AV OBJECT MANIPULATION
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Så här granskar man egenskaper och väljer man ett objekt

①

Figur 2 

Steg

1. Välj Data och välj sedan önskad bilduppsättning.

2. Välj Objects ① för att visa en lista över objekt som ingår i den här bilduppsättningen.
OBS: Egenskaperna för varje objekt visas (dvs. volym, Name, Type, Role och en valfri
Comment).
 

3. Välj ett objekt för granskning och/eller manipulation.

4.

Välj önskat bildlayout och välj sedan Done.

Om de segmenterade objekten är avsedda att användas i efterföljande behandlingssteg,
måste de granskas noga av användaren med avseende på sin avsedda användning innan
programmet avslutas.

Användaren ska vara medveten om att segmenteringsalgoritmen fungerar direkt på
bilddata. Den är därför påverkad av kvaliteten på datauppsättningarna, i synnerhet av
bildupplösningen och snittavståndet, bildbehandlingskontrasten, synfältet och möjliga
artefakter. En bättre bildkvalitet i dessa avseenden bör i allmänhet få en positiv inverkan på
kvaliteten på den resulterande registreringen.

Komma igång
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Relaterade länkar

2.2 Ändra bildskärmen och layouten på s. 14
2.3 Förfina objektformen på s. 16
2.4 Objektåtgärder på s. 18

Så här lägger man till ytterligare objekt till en bilduppsättning

Om en bilduppsättning för den här patienten innehåller befintliga definierade objekt kan du lägga
till dem för Object Manipulation.
OBS: Den här funktionen är endast tillgänglig om Elements Segmentation är licensierad.
 

①

Steg

1. Välj Data och välj sedan Additional Objects ① för att se listan över tillgängliga, befintliga
objekt.

2. Välj den bilduppsättning som innehåller de extra objekten under Object Basis. Objekten
som är tillgängliga i den här bilduppsättningen visas.

3. Vissa objekt är endast tillgängliga med sökfunktionen. Du kan antingen:
• Skriva in namnet på objektet som ska läggas till i sökfältet (listan filtreras för att visa

matchande objekt), eller
• Skriva * och ange ett mellanslag. En lista med alla tillgängliga objekt visas då.

4.

Välj + för att lägga till ett objekt i vyerna.

ANVÄNDNING AV OBJECT MANIPULATION
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2.2 Ändra bildskärmen och layouten

Allmän information

Bildens visning och layout kan ändras för att få en anpassad vy av bilden och dess objekt.

Grundläggande visningsalternativ

Välj en visningsknapp, klicka och håll musen på snittet eller tryck med ett finger när du använder
en pekskärm och följ beskrivningen nedan.

Knapp Funktion Beskrivning

Flytta ett snitt i ett
fönster Dra snittet till önskad plats.

Bläddra igenom alla
snitt i ett fönster

Dra uppåt eller nedåt för att visa alla snitt.
OBS: Du kan också bläddra upp eller ner med mushjulet.
 

Zooma in på eller ut
ur ett snitt

• Dra upp (zooma ut) eller ner (zooma in).
• När du använder en pekskärm trycker du på två fingrar på

bilden och klämmer inåt (zooma ut) eller utåt (zooma in).

Justera ljusstyrka
och kontrast för ett
snitt

• Dra neråt/uppåt för att öka/minska ljusstyrkan.
• Dra vänster/höger för att öka/minska kontrastnivån.

OBS: Du kan också rotera en bild i en 3D-vy genom att högerklicka (eller trycka med ett finger)
inuti vyn och dra för att vrida bilden.
 

Relaterade länkar

2.1.1 Så här granskar man egenskaper och väljer man ett objekt på sidan 12

Bildlayout

Välj Data och välj en knapp under LAYOUTS för att ändra hur bildsnitt visas. 

Knapp Funktion

Slice Review
• 3 x 3 rutnät med 3D-visning i det övre vänstra hörnet
• Snittsekvens

Ändra bildskärmen och layouten
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Knapp Funktion

ACS
• 3D-vy i det övre vänstra hörnet
• Axiell, koronal och sagittal vy

Single
• Ett enda snitt

ANVÄNDNING AV OBJECT MANIPULATION
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2.3 Förfina objektformen

Allmän information

När du har valt ett objekt för granskning kan du justera dess form för korrekthet.

Relaterade länkar

2.1.1 Så här granskar man egenskaper och väljer man ett objekt på sidan 12

Så här använder man SmartShaper

Steg

1. Välj ett objekt i listan.

2. Centrera och zooma intresseområdet med hjälp av funktionerna Zoom, Scroll och Pan.

3.

Välj SmartShaper.

4. Justera penselstorleken vid behov.

5. Flytta SmartShaper över konturen.
OBS: Den del av konturen som kommer att ändras blir markerad.
 

6. Böj, bukta ut eller dra i konturerna för att justera objektets form.

7. Bläddra till nästa snitt. Upprepa steg 4-6 tills objektet har skapats i alla relevanta snitt.

8. Verifiera objektet i alla 2D-snitt.

SmartShaper-algoritmen modifierar objektet i ett lokalt tredimensionellt grannskap runt
den modifierade konturen. Därför är kanske inte alla ändringar synliga i de visade snitten.
Objekt som modifieras med SmartShaper måste verifieras av användaren i alla 2D-snitt
innan programmet avslutas.

Så här använder man borsten

Verktyget Brush är endast tillgängligt för ritning i snittvisningslayouten Single, och förblir inaktiv i
andra layouter.

Steg

1. Välj ett objekt i listan.

2. I enkelsnittsvyn centrerar du och zoomar intresseområdet med hjälp av funktionerna
Zoom, Scroll och Pan.

3.

Välj Brush.

4. Justera penselstorleken vid behov.

5. Använd penseln för att expandera objektets kontur till önskad storlek.

Förfina objektformen

16 Användarhandbok för programvara Rev. 1.2 Object Manipulation Ver. 1.0



Steg

6. Om kanterna på det segmenterade området inte är ordentligt åtskilda från
det kringliggande området, använder du Erase för att definiera dessa grän-
ser mer korrekt.
OBS: Den högra musknappen kan användas för att radera när Brush är
aktiverad.
 

7. Bläddra till nästa snitt. Upprepa steg 4-6 tills objektet har skapats i alla relevanta snitt.

8. Verifiera objektet i alla 2D-snitt.

Ångra förfining

Ångra Funktion

Välj Undo för att ångra den senast gjorda ändringen eller flera ändringar.

ANVÄNDNING AV OBJECT MANIPULATION
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2.4 Objektåtgärder

Allmän information

Följande åtgärder är tillgängliga:

Knapp Funktion Beskrivning

Copy Skapar en kopia av ett befintligt objekt.

Union Skapar ett nytt objekt från två eller flera sammanslagna objekt.

Subtraction Skapar ett nytt objekt genom subtraktion av ett eller flera objekt från
ett annat.

Intersection Skapar ett nytt objekt genom korsning av två eller flera objekt.

Margin Krymper eller förstorar åtgärdens resultat.

Smooth Slätar ut åtgärdens resultat.

Resultaten från Union, Intersection, och Subtraction kan skilja sig från objektets
ursprungliga form om de segmenteras i olika snittuppsättningar och/eller med olika
upplösningar. Objekt som skapats med en av de logiska åtgärderna måste verifieras av
användaren.

Objektåtgärder
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Visningsexempel på en åtgärd

Figur 3 

Relaterade länkar

2.1.1 Så här granskar man egenskaper och väljer man ett objekt på sidan 12

Så här utför man en objektåtgärd
①

Steg

1. Att kopiera ett objekt eller utföra en sammanfogning:
• välj Copy och välj objektet som du vill kopiera, eller
• välj Union och välj två eller fler objekt som du vill kombinera.

2. För att utföra en subtraktion eller korsning:
• välj det första objektet,
• välj Subtraction eller Intersection och
• välj det objekt som du vill subtrahera från eller korsa med målobjektet.

ANVÄNDNING AV OBJECT MANIPULATION
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Steg

3. En förhandsgranskning av det nya objektet visas i snittvyn och anges under OPERATION
PREVIEW.
OBS: Förutom de grundläggande objektåtgärderna kan du också lägga till en marginal
och/eller släta ut ett objekt.
 

4. Om du är nöjd med åtgärden väljer du Store för att spara det modifierade objektet.

5. En dialogruta ① visas med ett standardnamn och andra värden som du kan ändra.
OBS: Du kan ändra objektets färg genom att välja Color.
 

6. Välj OK för att spara informationen.

Så här lägger man till en marginal till ett nytt objekt

När du skapar ett objekt med en av dessa åtgärder kan du krympa eller förstora åtgärdens
resultat för att skapa målvolymen.

①
②

③

Figur 4 

Steg

1. Påbörja en av åtgärderna Copy, Union, Subtraction eller Intersection.

2.

Välj Margin.

3. Välj bredden på marginalen med hjälp av skjutreglaget som visas ①.

4. Du kan anpassa marginalen ytterligare med parametrar som är tillgängliga under Advan-
ced ②. Flytta skjutreglagen för att justera marginalen i riktningarna:
• L - R (vänster - höger)
• A - P (anterior - posterior)
• H - F (huvud - fot)

5. En förhandsgranskning av det nya objektet visas i snittvyn och anges under OPERATION
PREVIEW.

6. Om du är nöjd med åtgärden väljer du Store för att spara det modifierade objektet med
en ny marginal.

7. En dialogruta visas med ett standardnamn och andra värden som du kan ändra.

8. Välj OK för att spara informationen.
OBS: För alla ytterligare objekt som du vill ändra förblir den tidigare genererade margina-
len definierad, och kan användas utan att behöva definieras på nytt.
 

Objektåtgärder
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Inte alla Elements kan utvärdera värdet som ställs in i Role och bestäms endast av värdet
som har ställt in i Type. Se användarhandboken för programvara till det element som
använder objektet efter skapandet och säkerställ att de korrekta egenskaperna är inställda.

Så här jämnar man till ett objekt

När du skapar ett objekt med en av dessa åtgärder kan du jämna ut åtgärdens resultat för att
ytterligare förfina målvolymen.

①

②

Figur 5 

Steg

1. Påbörja en av åtgärderna Copy, Union, Subtraction eller Intersection.

2.

Välj Smooth.

3. Välj utjämningskoefficienten med skjutreglaget ①.

4. En förhandsgranskning av det nya objektet visas i snittvyn och anges under OPERATION
PREVIEW.

5. Om du är nöjd med åtgärden väljer du Store för att spara det utjämnade objektet.

6. En dialogruta visas med ett standardnamn och andra värden som du kan ändra.

7. Välj OK för att spara informationen.
OBS: För alla ytterligare objekt som du vill jämna ut förblir den tidigare genererade utjäm-
ningskoefficienten definierad, och kan användas utan att behöva definieras på nytt.
 

ANVÄNDNING AV OBJECT MANIPULATION
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2.5 Export av dataset

Allmän information

3D-objekten som skapats av programmet sparas på whiteboarden och kan användas av andra
Elements inom arbetsflödet för vidare planering och bearbetning. Dessa objekt kan också
exporteras för användning med tredjepartsprogram.
Brainlab rekommenderar att du alltid har funktionerna DICOM RT-export, DICOM burned-in export
och Anatomical Mapping installerad. Båda exportfunktionerna finns tillgängliga i Content
Manager.
OBS: Mer information finns i användarhandboken för programvara, Content Manager Patient
Selection.
 

Export av DICOM RT-data

DICOM radioterapins (RT) exportfunktion konverterar DICOM-data till ett DICOM RT-specifikt
format och exporterar data till ett förkonfigurerat DICOM-nätverkslagringsmål för ytterligare
bearbetning med tredjeparts system.
DICOM RT-export använder DICOM merge-biblioteket som överföringsprotokoll till tredjeparts
system. DICOM underlättar den allmänna interoperabiliteten mellan olika leverantörers system.
DICOM RT-export tillhandahåller den senaste delen av DICOM-objekt för att underlätta överföring
av specifika digitalbilds-, grafiska- och icke-bilddata mellan två eller fler system.
DICOM lagrar ett visst antal punkter i rymden som används för att rekonstruera konturer. På grund
av olika algoritmer som används av olika system kan den faktiska representationen av konturerna
variera med mycket hög sannolikhet, men endast i liten skala. Ändå kan dessa olika tolkningar
leda till smärre deformationer av konturerna och skillnader i storleken på volymen. Därför ska du
noga kontrollera strukturerna efter import till ett tredje-parts system.
OBS: Mer information och den senaste DICOM-överensstämmelsedeklarationen hittar du på
https://www.brainlab.com/en/DICOM.
 

Den DICOM-konfiguration som tillhandahålls av Brainlab kan inte garantera att
interoperabiliteten alltid är korrekt. Det är viktigt att verifiera att utrustningen är fullt
funktionell och skapar riktiga resultat.

Export av 3D-objekt och anteckningspunkter

Under exporten konverteras 3D-objekt och anteckningspunkter till det så kallade ”DICOM RT
Structure Set” formatet, under vilka objekt samplas om i enlighet med den tillhörande
bilduppsättningen eller en sammanfogad bilduppsättning som finns i det aktuella urvalet.
Det finns två möjliga konfigurationer för export av 3D-objekt och anteckningspunkter:
1. Standardkonfiguration: Alla objekt exporteras inom ramen för den ursprungliga

bilduppsättningen som de skapades i. Om den ursprungliga bilduppsättningen inte är vald
bland data för export, väljs den senaste CT-bilduppsättningen som är sammanfogad med den
ursprungliga bilduppsättningen som den grundläggande bilduppsättningen för exporten. Om du
bara har valt MR-bilduppsättningar, väljs uppsättningen med störst volym och minsta
voxelstorlek. Om du inte valde några sammansatta bilduppsättningar för export, avbryts
exportprocessen.

2. Alla objekt skapas i senaste CT-data som valts för export. Om objekt är markerade som inte är
sammanfogade med denna CT-bilduppsättning, så exporteras dessa objekt inte. Om du vill
ändra standardkonfigurationen ska du kontakta Brainlab support.

När objekt samplas om till den ursprungliga eller sammanfogade bilduppsättningen, kan
viss information försvinna. Därför ska du noga kontrollera strukturer efter import till ett
tredje-parts system.

Export av dataset

22 Användarhandbok för programvara Rev. 1.2 Object Manipulation Ver. 1.0

https://www.brainlab.com/en/DICOM


Tolkning av konturer

Konturer i RT-strukturset kan tolkas på olika sätt beroende på systemet. Därför kan
oönskade ändringar när det gäller justering eller riktning, eller en vändning eller spegling
av bildkonturer förekomma. Dessutom kan, beroende på systemet, form och volym av
dessa strukturer skilja sig något på grund av användningen av olika algoritmer för att
kunna representera konturer. Därför ska du noga kontrollera strukturer efter import till ett
tredje-parts system.

Brainlab sparar konturer med hög precision. Brainlab sparar konturer med hög precision.
På grund av en begränsning som ålagts av DICOM-standarden kan noggrannheten av
konturpunktpositioneringen försämras innan konturinformationen skrivs till DICOM RT
Structure Set. Beroende på antalet konturpunkter, kan noggrannheten minskas från 10E-9
m till 10E-5 m.

Export av Burned-In dataset

Exportfunktionen DICOM Burned-In Dataset integrerar permanent konturerna för ett segmenterat
objekt i en DICOM MR-bildserie, vilket skapar en ny DICOM-bildserie. Denna funktion är endast
tillgänglig för exakt ett enda segmenterat objekt kombinerat med exakt en enda DICOM MR-
bildserie. DICOM-kompatibla tredjepartsprogram kan ladda dessa bilder och återskapa innehållet
(t.ex. med hjälp av tröskelalgoritmer).
När exporten är klar är det enkelt att känna igen den nyskapade DICOM-bildserien tack vare dess
seriekommentar ”BURNED-IN” och placeringen tillsammans med de ursprungliga
patientuppgifterna.

Exportfunktionen Burned-In Dataset skapar en ny DICOM-bildserie som innehåller en
permanent ändring i pixelvärden. Man kan inte komma åt strukturer nedanför Burned-In-
konturen i ett senare skede. Använd Burned-In bildserier endast tillsammans med den
ursprungliga MR-bildserien.

Storleken och formen på det exporterade objektet kan visas olika i den resulterande
bildserien. Brainlab sparar konturer med en mycket hög precision. På grund av rastrering
och omsampling av konturerna till bilder med lägre upplösning kommer man att tappa bort
information. Det rekommenderas att använda en högupplöst bildserie för att få bästa
möjliga resultat. Granska de skapade bilderna noggrant och jämför med originalbildserien
innan de exporteras till en tredjeparts enhet.

DICOM underlättar den allmänna interoperabiliteten mellan olika leverantörers system. Den
DICOM-konfiguration som tillhandahålls av Brainlab kan dock inte garantera att
interoperabiliteten alltid är korrekt. Det är viktigt att verifiera att utrustningen är fullt
funktionell och skapar riktiga resultat.

De skapade bilderna kan se annorlunda ut när de används i tredjeparts system. Beroende
på hur bilden tolkas i tredjeparts systemet kan bildintensiteterna visas olika. Granska
bilderna noggrant och jämför med originalbildserien innan de används vidare.

ANVÄNDNING AV OBJECT MANIPULATION

Användarhandbok för programvara Rev. 1.2 Object Manipulation Ver. 1.0 23



Export av dataset

24 Användarhandbok för programvara Rev. 1.2 Object Manipulation Ver. 1.0



REGISTER
A

Åtgärder......................................................................................18
Att läsa användarhandböcker.....................................................10
Avsedd användare....................................................................... 8

Miljö.......................................................................................... 8

B
Bild

Layout.....................................................................................14
Manipulation........................................................................... 14
Visning....................................................................................14

Borste......................................................................................... 16

E
Element

Funktion.................................................................................. 11
Så här börjar man................................................................... 11
Välj objekt............................................................................... 11

Export av dataset....................................................................... 22
3D-objekt och anteckningspunkter......................................... 22
DICOM Burned-In Export....................................................... 23
DICOM RT..............................................................................22
Tolkning av konturer............................................................... 23

F
Förfina objektformen.................................................................. 16

Ångra...................................................................................... 16
Borste..................................................................................... 16
SmartShaper.......................................................................... 16

H
Hållbarhet..................................................................................... 6

I
Indikationer för användning.......................................................... 8
Integrerad tredjepartsprogramvara...............................................6

J
Juridisk information...................................................................... 6

K
Kasseringsanvisningar................................................................. 6
Kompatibilitet

Annan programvara som inte tillhör Brainlab........................... 9
Brainlabs medicinska programvara.......................................... 9

M
Modifiera objekt

Åtgärd..................................................................................... 18
Kopiera................................................................................... 18
Korsning................................................................................. 18
Marginal..................................................................................18

Sammanfogning..................................................................... 18
Subtraktion............................................................................. 18

O
Objektegenskaper...................................................................... 12

R
Roll............................................................................................. 12

S
SmartShaper.............................................................................. 16
Snittvyer..................................................................................... 14
Support.........................................................................................5
Symboler...................................................................................... 7

T
Typ..............................................................................................12

U
Utbildning från Brainlab.............................................................. 10

W
WEEE...........................................................................................6

REGISTER

Användarhandbok för programvara Rev. 1.2 Object Manipulation Ver. 1.0 25







brainlab.com

Art. nr 60917-43SV

*60917-43SV*


	INNEHÅLLSFÖRTECKNING
	1 ALLMÄN INFORMATION
	1.1 Kontaktuppgifter
	1.2 Juridisk information
	1.3 Symboler
	1.4 Avsedd användning
	1.5 Kompatibilitet med medicinteknisk utrustning och programvara
	1.6 Utbildning och dokumentation

	2 ANVÄNDNING AV OBJECT MANIPULATION
	2.1 Komma igång
	2.2 Ändra bildskärmen och layouten
	2.3 Förfina objektformen
	2.4 Objektåtgärder
	2.5 Export av dataset

	REGISTER

