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1 ÁLTALÁNOS
INFORMÁCIÓK

1.1 Elérhetőség

Ügyfélszolgálat

Ha a kézikönyvben nem találja meg az információkat, amelyekre szüksége van, vagy ha kérdései
vagy problémái vannak, lépjen kapcsolatba a Brainlab ügyfélszolgálatával:

Régió Telefon és fax E-mail

Egyesült Államok, Kanada, Kö-
zép- és Dél-Amerika

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

us.support@brainlab.com

Brazília Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Egyesült Királyság Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanyolország Tel.: +34 900 649 115

Franciaország és a francia
nyelvterületek Tel.: +33 800 676 030

Afrika, Ázsia, Ausztrália, Euró-
pa

Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

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

Várható működési élettartam

A szoftverfrissítéseket és a helyszíni technikai támogatás öt évig jár a termékhez.

Visszajelzés

A gondos átvizsgálás ellenére ez a felhasználói útmutató tartalmazhat hibákat. Kérjük, vegye fel
velünk a kapcsolatot user.guides@brainlab.com amennyiben javaslatokat tenne.

Gyártó

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

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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1.2 Jogi információk

Szerzői jog

A kézikönyv szerzői jogvédelem alatt álló védett információkat tartalmaz. A kézikönyv valamennyi
részét tilos a Brainlab vállalat kifejezett írásos engedélye nélkül másolni vagy lefordítani.

Brainlab védjegyek

• A Brainlab® a Brainlab AG bejegyzett védjegye Németországban és/vagy az USA-ban.
• A SmartBrush® a Brainlab AG bejegyzett védjegye Németországban és/vagy az USA-ban.
• Az iHelp® a Brainlab AG bejegyzett védjegye Németországban és/vagy az USA-ban.

A Brainlab vállalattól független védjegyek

A Microsoft® és a Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban
és más országokban.

Szabadalmi információ

Ez a termék egy vagy több szabadalom vagy szabadalmi bejelentés tárgyát képezheti.
Részletekért lásd: www.brainlab.com/patent.

Harmadik fél integrált szoftvere

A SmartBrush saját tulajdonú szoftver. A SmartBrush szoftvert szerzői jog védi. A SmartBrush
szoftveren kívül más olyan szoftveralkalmazások is telepíthetők a SmartBrush munkaállomáson,
amelyek az általános nyilvános licenc (GNU) alapján engedélyezettek. A saját tulajdonú szoftver
és az ingyenes szoftverek a GNU GPL-ben meghatározott „egyszerű aggregáció” záradéknak
megfelelően használatosak. Az általános nyilvános licenc (GNU) valamennyi feltétele és
kondíciója itt található meg: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
Ez a szoftver részben Bruno Lowagie és Paulo Soares iTextSharp alkalmazásán alapul.
Ez a szoftver részben a következő munkán alapul. A teljes licenc és szerzői jog megjegyzés az
alábbi hivatkozásoknál található meg:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces-C++, az Apache Software Foundation fejlesztésében (https://xerces.apache.org/xerces-

c/)

CE címke

• A CE-jelölés arra utal, hogy a Brainlab termék megfelel az orvostechnikai esz-
közökre vonatkozó 93/42/EK tanácsi irányelv (MDD) alapvető követelményei-
nek.

• A Brainlab Elements SmartBrush 2.6 IIb kategóriájú terméknek minősül az
MDD által megállapított szabályok szerint.

Értékesítés az USA-ban

Az Egyesült Államok szövetségi törvényei értelmében az eszköz kizárólag orvos által vagy orvosi
rendelvényre értékesíthető.

Jogi információk
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1.3 Szimbólumok

Figyelem!

Figyelmeztetés
A „Figyelem!” megjelölésű figyelmeztetéseket háromszög alakú szimbólumok jelölik.
Biztonsági információkat tartalmaznak, amelyek a készülék használatából vagy helytelen
használatból eredő esetleges sérülés, halál vagy egyéb súlyos következmények veszélyére
figyelmeztetnek.

Vigyázat!

A „Vigyázat!” megjelölésű figyelmeztetéseket kör alakú szimbólumok jelölik. Ezek fontos
információkat tartalmaznak az esetleges a működési zavarokkal, meghibásodásokkal,
valamint az eszközben vagy tulajdonban keletkezett károkkal kapcsolatosan.

Megjegyzések

MEGJEGYZÉS. A megjegyzések dőlt betűvel vannak kiemelve, és további hasznos tippeket
tartalmaznak. 
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1.4 A rendszer használata

Alkalmazási terület

A SmartBrush Element egyszerű felületet biztosít eszközökkel és nézetekkel együtt a
pácienskép adatokban található anatómiai struktúrák kontúrozásához. Az eredményt 3D DICOM
szegmentálási objektumként menti a rendszer és további feldolgozáshoz felhasználható.

Rendeltetés

Az Elements SmartBrush minden olyan klinikai munkafolyamatban felhasználható, ahol
kontúrozni kell az anatómiai struktúrákat a páciens képadataiban. Maga a készülék nem
rendelkezik különleges klinikai javallattal.

Tervezett betegpopuláció

Nincsenek demográfiai, területi vagy kulturális korlátok a betegek tekintetében.

A test vizsgálandó részével vagy a szövettípussal való kölcsönhatás

Mivel az eszköz csak egy szoftver, és orvosi eljárásokhoz teszi lehetővé az adatok feldolgozását
és megjelenítését, nincs kölcsönhatásban egyetlen tesztrésszel vagy szövettel sem.
Az anatómiai struktúrák kontúrozása, vizsgálata és pontosítása nem korlátozódik egyetlen
testrészre sem, tehát bármely testrész adott képállománya a fenti módon importálható és
használható.
Spine SRS kezeléshez további funkcionalitás biztosított, ami megkönnyíti a kezeléstervezési
munkafolyamatot.

Tervezett felhasználói profil

Az alkalmazás felhasználói az idegsebészet/-radiológia, gerinc és trauma, illetve sugárterápiás
tervezés területén dolgozó egészségügyi szakemberek és asszisztenseik.

Tervezett alkalmazási környezet

Az Elements SmartBrush az alábbi környezetekben használható:
• Irodai környezetek kórházakban vagy egyéb, számítógépes helyeken
• Műtéti beavatkozásokra alkalmas helyiségek

A tervezett alkalmazási környezet még specifikusabb lehet, például különleges tervezési állomás
vagy navigációs platform, ha az eszközt más eszközökkel együtt használják. Ekkor a tervezett
alkalmazási környezetet a rendszer adott műszaki fájljában van megjelölve.

Elfogadhatóság ellenőrzése

Figyelmeztetés
A páciens kezelése előtt a rendszerből kinyert és bevitt minden adatot ellenőrizni kell.

A rendszer használata
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1.5 Kompatibilitás orvosi eszközökkel és
szoftverekkel

Kompatibilis Brainlab orvosi program

A rendszerhez csak olyan Brainlab orvosi szoftvert szabad telepíteni és azt csak olyan Brainlab
orvosi programmal szabad használni, amelyet a Brainlab vállalat megadott. A Brainlab orvosi
szoftverrel való kompatibilitással kapcsolatos felvilágosításért forduljon a Brainlab
ügyfélszolgálatához.

Nem-Brainlab szoftverek

Kizárólag felhatalmazott Brainlab alkalmazottak telepíthetnek szoftvereket a Brainlab
rendszerre. Ne telepítsen vagy távolítson el semmilyen szoftveres alkalmazást.

Frissítések

Figyelmeztetés
Az operációs rendszer frissítéseit (gyorsjavításokat) vagy harmadik féltől származó
szoftvereket nem klinikai vizsgálatok alatt és tesztkörnyezetben kell végrehajtani a Brainlab
rendszer helyes működésének ellenőrzéséhez. A Brainlab felügyeli a kiadott Windows
gyorsjavításokat, és egyes frissítések esetében előrelátja a problémákat. Vegye fel a
kapcsolatot a Brainlab ügyfélszolgálatával amennyiben az operációs rendszer
gyorsjavításakor problémákat észlel.

Víruskeresés és kártevő programok

A Brainlab azt ajánlja, hogy a rendszert a legmodernebb vírusirtó szoftverekkel szerelje fel.
Vegye figyelembe, hogy egyes kártevő elenni szoftverek (pl. víruskeresők) beállításai negatívan
befolyásolhatják a rendszer teljesítményét. Ha például valós idejű keresést hajt végre és minden
egyes fájlhozzáférést ellenőriz, akkor a betegadatok betöltése és mentése lelassulhat. A Brainlab
javasolja a valós idejű ellenőrzések kikapcsolását és a víruskeresések elvégzését a nem klinikai
órákra időzítse.

Figyelmeztetés
Győződjön meg róla, hogy a vírusirtó szoftver nem módosít semmilyen Brainlab
könyvtárat, különösen:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, stb.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, stb.

Figyelmeztetés
Ne töltsön le vagy telepítsen frissítéseket a kezelés tervezése közben.
Forduljon a Brainlab ügyfélszolgálathoz a további információkért ezzel kapcsolatosan.

Microsoft biztonsági frissítések a Windows és az illesztőprogram frissítésekhez

A Brainlab csak biztonsági javítások telepítését teszi lehetővé. Ne telepítsen szervizcsomagokat
és opcionális frissítéseket. Ellenőrizze a beállításokat annak érdekében, hogy a frissítések
letöltése és telepítése sikeresen és a megfelelő időben menjen végbe. Ne frissítsen
illesztőprogramokat a Brainlab platformokon.
A Brainlab weboldalán további információt talál a beállításokról és a Brainlab által blokkolt
Microsoft biztonsági frissítések listájáról.
Cím: www.brainlab.com/updates
Jelszó: WindowsUpdates!89

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Program felhasználói kézikönyv rev.: 1.0 SmartBrush ver.: 2.6 9

https://www.brainlab.com/updates/


1.6 Képzés és dokumentáció

Brainlab képzés

A biztonságos és megfelelő használat érdekében a Brainlab javasolja, hogy a rendszer
használata előtt minden felhasználó részt vegyen a Brainlab képviselő által tartott képzési
programon.

Felelősség

Figyelmeztetés
Ez a rendszer mindössze segítséget kínál a sebésznek, és nem helyettesíti vagy váltja ki a
sebészi tapasztalatot és/vagy felelősséget a használata során. A felhasználónak minden
körülmények között képesnek kell lennie a rendszer segítsége nélkül is folytatni a
tevékenységét.
Kizárólag képzett orvosi személyzet működtetheti a rendszer elemeit és kiegészítő műszereit.

Bővített műtéti idő

A Brainlab navigációs rendszerek érzékeny műszaki berendezések. A műtői elhelyezéstől
függően eltérő lehet a betegpozicionálás, a számítások időtartama és összetettsége, a navigációs
műtét időtartama. A felhasználónak kell eldöntenie, hogy elfogadható-e potenciális
meghosszabbítás az adott beteg és kezelés esetében.

A felhasználói kézikönyvek olvasása

A kézikönyv összetett orvosi szoftverekről vagy orvosi készülékekről szól, amelyet körültekintően
kell használni.
Ezért fontos, hogy a rendszer, műszer vagy szoftver minden felhasználója:
• A berendezés használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.
• Bármikor hozzáférhessen ehhez a kézikönyvhez.

Rendelkezésre álló felhasználói kézikönyvek

MEGJEGYZÉS. A rendelkezésre álló felhasználói kézikönyvek Brainlab termékenként
változhatnak. A kapott felhasználói kézikönyvekkel kapcsolatban kérdezze a Brainlab
ügyfélszolgálatot. 

Felhasználói kézikönyv Tartalom

Program felhasználói kézi-
könyvek

• A kezeléstervezés és a képvezérelt navigáció áttekintése
• A műtőben elhelyezett rendszer beállításának ismertetése
• A szoftverre vonatkozó részletes útmutató

Hardver felhasználói kézi-
könyv

Részletes információk sugárterápiáról és a műtéti hardverről, jel-
lemzően nagyméretű, összetett műszerekről

Műszer felhasználói kézi-
könyvek A műszer kezelésével kapcsolatos részletes útmutató

Tisztítási, fertőtlenítési és
sterilizálási kézikönyv

A műszerek tisztításával, fertőtlenítésével és sterilizálásával kap-
csolatos részletes tudnivalók

Rendszerfelhasználói kézi-
könyv A rendszer beállítására vonatkozó részletes tájékoztatás

Műszaki felhasználói kézi-
könyv

A rendszer részletes műszaki leírása, paraméterekkel és megfele-
lőségi adatokkal

Képzés és dokumentáció
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2 SZOFTVER ÁTTEKINTÉSE
2.1 Kezdő lépések

Háttér

A SmartBrush kontúrozó eszközöket tartalmazó eszköztárat biztosít, amely segíti az anatómiai
struktúrák vagy a tumorok könnyebb megjelenítését.
A SmartBrush az alábbiakat teszi lehetővé:
• a célpontok interaktív ábrázolása
• korszerűbb, többsíkú volumenek meghatározása
• kontúrvonalak kiterjesztése egy kattintással vagy egy ujjmozdulattal
• több modalitás egyidejű mérlegelése a kontúrozás közben

Adatok kiválasztása

A SmartBrush indítása előtt jelölje ki a beteget és a szükséges adatokat a Patient Selection
alatt. További információk találhatók a Patient Data Manager program felhasználói kézikönyv
című dokumentumban.

Rendellenesség észlelése

A SmartBrush rendellenesség-észlelést alkalmaz, ha rendellenességet érzékel a rendszerben a
SmartBrush indításakor. Ez azt jelenti, hogy általános munkafolyamat esetén a SmartBrush az
észlelt rendellenességre fókuszál és zoomol.

SZOFTVER ÁTTEKINTÉSE
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2.2 A SmartBrush indítása és bezárása

A szoftver indítása

1. ábra  

A szoftver indításához először válassza ki a beteget, majd jelölje ki a SmartBrush alkalmazást a
Patient Data Manager főképernyőjén a szükséges munkafolyamaton belül (pl., Cranial >
Planning > SmartBrush).

Jellemző munkafolyamat opciók

Az eljárástól függően kövesse az alábbi lépéseket a munkafolyamat során:
• Általános eljárások munkafolyamat
• Spine SRS munkafolyamat

SmartBrush munkafolyamat általános eljárások esetén

Lépés

1. Jelöljön ki egy képállományt.

2. Hozzon létre egy objektumot a struktúra kontúrozásával a következők segítségével:
• Félautomatikus szegmentálás a Smart Brush eszközzel
• Manuális szegmentálás a Brush 2D vagy Brush 3D eszközzel

3. Véglegesítse az objektumot.

SmartBrush munkafolyamat Spine SRS eljárások esetében

Spine SRS munkafolyamat esetében a SmartBrush automatikusan klinikai céltérfogatot (CTV) és
rizikószervet (OAR) hoz létre a kézzel megrajzolt, fizikailag kimutatható tumortérfogat (GTV)
objektum alapján. Ez a céltérfogat használható a további tervezési lépésekhez.

Lépés

1. Jelöljön ki egy képállományt.

2. Jelölje ki a vizsgálandó pozíciót.

3. Hozzon létre egy GTV objektumot a struktúra kontúrozásával a következők segítségével:
• Smart Brush félautomatikus szegmentálás esetén
• Brush 2D vagy Brush 3D manuális szegmentálás esetén

4. Vizsgálja meg az automatikusan létrehozott CTV-t és OAR-t.

5. Véglegesítse az objektumot.

A SmartBrush indítása és bezárása
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A SmartBrush bezárása

A szoftver bezárása előtt mindig véglegesítse az aktuális feladatot.
Mindig zárja be a szoftvert, mielőtt leállítaná a rendszert. Ha a rendszert a szoftver megfelelő
bezárása nélkül állítják le, nem lesznek automatikusan mentve az adatok.

Lépés

Véglegesítse az aktuális feladatot a Done kijelölésével bezárás előtt.

SZOFTVER ÁTTEKINTÉSE
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2.3 Data menü

Háttér

A SmartBrush automatikusan kijelöli a legmegfelelőbb adatkészletet és az alapértelmezett
kijelzést.
A megjelenő alapértelmezett elrendezés, képállomány és/vagy objektumlista módosításához
jelölje ki a Data lehetőséget a data menü megnyitásához.

A Data menü használata

②
①

③

2. ábra  

Sz. Leírás

① A MORE kijelölésével adhat meg további tartalmat

② Elérhető képállományok listája

③ Egyéb elérhető tartalom (pl. Objects, Auto-segmented Objects, Trajectories vagy
Points)

Képtulajdonságok megtekintése

① ②

3. ábra  

Az Images alatt az összes képállomány bélyegképként jelenik meg, és az alábbi tulajdonságokat
mutatják ①:
• képmodalitás
• szelet távolsága
• szeletek száma

A jobb oldal ② a képállomány nevét, illetve a képalkotás dátumát és időpontját jeleníti meg.

Data menü
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Objektum tulajdonságok megtekintése

②

①

③

4. ábra  

A nyíl ① kijelölésével nyisson meg más olyan tartalom menüket, mint az Objects, Auto-
segmented Objects, Trajectories vagy Points.
A létrehozási folyamat alatt bármikor megtekintheti az objektum tulajdonságokat ② vagy
szerkesztheti az objektum jellemzőket ③ a Data menüben.

Gomb Funkció

Szín hozzárendelése egy objektumhoz.

Térfogatjelentés létrehozása.

Objektum eltávolítása az aktuális kijelölésből.

SZOFTVER ÁTTEKINTÉSE
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Gomb Funkció

Multimodális objektum létrehozásának engedélyezése.
MEGJEGYZÉS. Aktivált (pl. multimodális) állapotban a legfeljebb három különbö-
ző képállomány szürke értékeit veszi figyelembe a szoftver félautomatikus kontúr-
vonal kiterjesztése. 

Új objektum létrehozása.

Láthatóság opciók

②①

5. ábra  

Egy adott objektum megmutatásához/elrejtéséhez jelöljön ki a nyitott/csukott szem gombot az
objektum on ① belül.
A lenyíló menüben a nyitott/csukott szem gombok ② az összes objektum láthatóságának be-
vagy kikapcsolásához.

Az objektum tulajdonságok módosítása

Lépés

1. Nyissa meg az Objects menüt a nyíl kiválasztásával.

2. Jelölje ki a megfelelő objektumot a megjelenő Objects menüből.

3. Szükség szerint szerkessze a tulajdonságokat.
Az alábbi tulajdonságok szerkeszthetők:
• Name: Adja meg az objektum nevét
• Type: Válassza ki az objektum típusát a lenyíló menüből
• Role: Válassza ki a szerep attribútumot a lenyíló menüből
• Comment: Adja meg a szükséges megjegyzéseket

Új objektum hozzáadása

Lépés

1. Kezdje meg a rajzolást.
Az új objektum az objektumok listájába kerül, és az alapértelmezett tulajdonságok lesz-
nek alkalmazva.

2. Alapértelmezésben:
• A Type beállítása Tumor
• A Role beállítása Undefined

3. Térjen vissza a főképernyőre, és folytassa az objektum kontúrozását a kontúrozó eszkö-
zök (pl. Smart Brush > Brush 2D) használatával.

Az objektumhoz mindig az alábbiak valamelyikének felbontását (voxelméret és szelettávolság)
rendeli hozzá a rendszer:

Data menü
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• Az első szeletkészlet, ami a struktúra szegmentálásához használatos, amikor új objektum
létrehozása nélkül kezdi meg a rajzolást

• Vagy az a képállomány, amit a New Object kiválasztásakor jelöl ki
Ajánlatos olyan nagy felbontással használni a szeletkészleteket, ami elégséges a szegmentálni
kívánt struktúra megjelenítéséhez.
MEGJEGYZÉS. Kérje a Brainlab ügyfélszolgálatától az összes objektuma vonatkozóan egy
rögzített felbontás beállítását, ami független a rajzoláshoz használt szeletkészletektől. 

SZOFTVER ÁTTEKINTÉSE
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2.4 Képernyő-elrendezés általános eljárás
munkafolyamatokban

A SmartBrush használata általános eljárásokban

A SmartBrush használatával objektumok (pl. tumorok) határolhatók el.
Pontos, voxel-alapú objektum korrekciót vagy szegmentálást tesz lehetővé a Smart Brush, a
Brush 2D és a Brush 3D használatával.

Képernyő-elrendezés

①

③②

④

6. ábra  

Sz. Magyarázat

① Nézet terület

② Jelenleg kijelölt objektum

③ Folyamatra vonatkozó információkat és lehetséges figyelmeztetéseket tartalmaz

④ Jelölje ki az objektumot, amit középre kell állítani a nézet területen

Elérhető elrendezések

Elrendezés Magyarázat

Az ACS a 3D nézetet (bal felső) és az axiális, koronális és sza-
gittális szelet nézeteket jeleníti meg

Képernyő-elrendezés általános eljárás munkafolyamatokban
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Elrendezés Magyarázat

A Side by Side két képállományt jelenít meg axiális, koronális és
szagittális szelet nézetekkel

MEGJEGYZÉS. Az elrendezések közötti váltás:
• Jelölje ki a Data lehetőséget, majd jelöljön ki egy elrendezést
• Bármikor használhatja a Ctrl + Tab gyorsbillentyűt 

ACS nézet

7. ábra  

Az ACS nézet a kiválasztott képállomány szeleteit jeleníti meg axiális, koronális és szagittális
(ACS) nézetekben. Alapszintű 3D megjelentés biztosított.

SZOFTVER ÁTTEKINTÉSE

Program felhasználói kézikönyv rev.: 1.0 SmartBrush ver.: 2.6 19



Side by Side nézet

①

8. ábra  

A Side by Side nézet két képállományt jelenít meg egymás mellett ACS konfigurációban.
Kijelölésükkel válthat a két képállomány között.
A Pan, Zoom és Scroll használatával vizsgálhatja meg a képállományt. 
Amikor egy objektum ki van jelölve, a nézetek mindig a kijelölt objektumhoz igazodnak ①.

Objektum felbontása és szeletszám

Ha az objektum felbontása megfelel a képállomány felbontásának, az eredeti képszeletek
jelennek meg. Ebben az esetben a szeletszám az eredeti képorientációt mutató nézetet jeleníti
meg (pl. axiális letapogatásnál a szeletszám az axiális nézetben látható).

Képernyő-elrendezés általános eljárás munkafolyamatokban
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2.5 Képernyő-elrendezés Spine SRS
munkafolyamatokban

A SmartBrush használata Spine SRS munkafolyamatokban

Spine SRS munkafolyamatokban a SmartBrush használatával hozható létre GTV. Emellett a
Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) irányelvei szerint körülvágott CTV-t és OAR-t is
javasol.
Pontos, voxel-alapú objektum korrekciót vagy szegmentálást tesz lehetővé a Smart Brush, a
Brush 2D és a Brush 3D használatával.

Spine SRS elrendezés

①

② ③

④

9. ábra  

Sz. Magyarázat

① Nézet terület

② Jelenleg kijelölt objektum

③ Folyamatra vonatkozó információkat és lehetséges figyelmeztetéseket tartalmaz

④ Jelenleg látható GTV/CTV/OAR

Elérhető elrendezések

Nézet Magyarázat

Spine kijelzések:
• a gerinccsigolyák 3D rekonstrukciója (bal felső)
• a csigolya szakaszok 3D rekonstrukciója (közép felső)
• egy képállomány ACS nézetei (közép)
• multimodalitás nézet (alsó)

SZOFTVER ÁTTEKINTÉSE
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Nézet Magyarázat

A Side by Side két képállományt jelenít meg a nézet területen.

MEGJEGYZÉS. Az elrendezések közötti váltás:
• Jelölje ki a Data lehetőséget, majd jelöljön ki egy elrendezést
• Bármikor használhatja a Ctrl + Tab gyorsbillentyűt 

Spine nézet

①

②
③

④

10. ábra  

Sz. Leírás

① Axiális, koronális és szagittális rekonstrukció

② Axiális, koronális és szagittális konfiguráció

③ Kapcsoló az axiális, koronális vagy szagittális nézet váltásához

④ A gerinccsigolyák 3D rekonstrukciója; az egyes csigolyák kiemelhetők

A Data kijelölésével jelölhet ki és tekinthet meg különböző képállományokat.
A Pan, Zoom és Scroll használatával vizsgálhatja meg a képállományt.

Képernyő-elrendezés Spine SRS munkafolyamatokban
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Side by Side nézet

①

③②

11. ábra  

Sz. Leírás

① Kapcsoló az axiális, koronális vagy szagittális nézet váltásához

② Első képállomány ACS konfigurációban

③ Második képállomány ACS konfigurációban

A Data kijelölésével jelölhet ki és tekinthet meg különböző képállományokat.
A Pan, Zoom és Scroll használatával vizsgálhatja meg a képállományt. 
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2.6 Képmegtekintési funkciók

Megtekintési opciók

Az eszköztárban elérhető különböző képmegtekintési funkciók használatával módosítsa a
nézeteket az objektum vizsgálata és/vagy módosítása alatt.

Gomb Funkció Leírás

Szelet áthelyezése nézeten
belül • A szelet elhúzása a kívánt helyre.

Egy nézeten belül az ösz-
szes szelet legördítése

• Az összes szelet megtekintéséhez húzza fel/balra
vagy le/jobbra.

• Használja az egérkereket.

Nagyítás vagy kicsinyítés

• Húzza fel/balra (kicsinyítés) vagy le/jobbra (nagy-
ítás).

• Érintőképernyő használatakor nyomjon két ujjal a
képre, és csippentsen befelé (távolítás) vagy kifelé
(közelítés).

Szelet fényerősségének és
kontrasztjának beállítása

• A fényerősség növeléséhez/csökkentéséhez húz-
zon felfelé/lefelé.

• A kontraszt szintjének növeléséhez/csökkentésé-
hez húzzon jobbra/balra.

Objektumok középre állítása

Az eszköztáron az objektum nevére kattintva állíthatja középre minden nézetben azt az
objektumot, amelyiken éppen dolgozik.

Képmegtekintési funkciók
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2.7 Kontúrozó eszközök

Az eszköztár elérése

①

④

③

②

12. ábra  

Az összes ecset és törlés opció megtekintéséhez válassza ki a kontúrozó eszközök lenyíló menüt
① az eszköztárból. Jelölje ki a szükséges ecsettípust.
MEGJEGYZÉS. Ha egy munkamenet során eltérő ecset opciót (pl. Brush 2D) választ ki, a menü
neve a névnek megfelelően változik (pl. Brush 2D). A Smart Brush az alapértelmezett kijelölés.
Az egyes menükben az alábbiakat végezheti el:
• Szükség szerint választhatja ki a Brush vagy Erase ② opciót
• A Brush eszközzel vagy a csúszka mozgatásával módosíthatja az ecset méretét ③
• Az Undo ④ kijelölésével vonhatja vissza az utolsó módosítást. Több módosítás

visszavonásához jelölje ki többször az undo-t 

MEGJEGYZÉS. Emellett az Alt + egérgörgő használatával az ecset aktív állapotában bármikor
módosíthatja az ecset méretét. 

Ecset funkciók

Funkció Smart Brush Brush 3D Brush 2D

Bármilyen területet vagy struktúrát kontúroz
az alapul szolgáló képállomány szürkeérték-
információit figyelembe véve.

Interpolációt alkalmazva alakítja át manuáli-
san a szegmentált területeket 3D objektum-
má.

Egyetlen síkban, voxelenként határolja el a
struktúrákat.

MEGJEGYZÉS. Az eszközök érzékenysége a zoom szintjétől függ. 
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Smart Brush opciók

Opciók

Brush

• A hasonló szürke értékű pixeleket szegmentálja a meghatározott területen.
• Interpolációt alkalmaz.

MEGJEGYZÉS. Az eszköz kiemeli a kijelölés alapján a területet, és szegmentált
voxeleket vesz fel/távolít el a kijelölt terület körüli kis területen, egyenletes objek-
tum kontúrokat létrehozva. 

3D interpolációval eltávolítja a kijelölt pixeleket az objektumról.

Brush 3D opciók

Opciók

Elhatárolja a vizsgálandó területet (geometriai 3D interpolációval).
MEGJEGYZÉS. A felhasználói adatbevitelt nem módosítja az interpoláció. 

Eltávolítja a kontúrozott területet az objektumról (3D interpolációval).

Brush 2D opciók

Opciók

Pixelenként kontúrozza a vizsgálandó területet.
Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy interpoláció nélkül korrigáljon struktú-
rákat.

Eltávolítja a kontúrozott területet az objektumról.

Kontúrozó eszközök
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2.8 Gyorsbillentyűk

Háttér

Használhatja az eszköztár képmegtekintő gombokat, vagy használhatja a következő billentyűzet
és érintőképernyő gyorsbillentyűket.

Billentyűzet gyorsbillentyűk

Funkció Leírás Billentyűzet gyorsbillentyű

Zoom Nagyítás és kicsinyítés Ctrl + egérgörgő

Letapogatás Szelet áthelyezése ablakon belül Ctrl + egérgörgő gomb és áthúzás

Görgetés Görgetés a szeleteken Egérgörgő

Objektum közép-
re állítása

Állítsa középre az aktuális objektu-
mot az összes nézet közepén

Ctrl + egyetlen kattintás az egérre a
objektumokon

Ecset méret Módosítsa az ecset méretét az ecset
aktív állapotában Alt + egérgörgő

Törlés Az Erase gomb kiválasztásával töröl-
jön az ecset aktív állapotában Jobb egérgomb

Elrendezés mó-
dosítása

Váltás a következő nézet-elrendezés-
re Ctrl + Tab

Érintőképernyő gyorsbillentyűk

Funkció Leírás Érintőképernyő gyorsbillentyű

Zoom Nagyítás és kicsinyítés Nyomja két ujját a szeletképre, és
húzza befelé vagy kifelé

Letapogatás Szelet áthelyezése ablakon belül Nyomja egyik ujját a szeletképre, és
húzza a kívánt helyre

Görgetés Egy ablakon belül az összes szelet
legördítése

Nyomja egyik ujját az első szeletkép-
re, és húzza fel vagy le
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Gyorsbillentyűk
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3 A SMARTBRUSH
HASZNÁLATA

3.1 3D objektumok létrehozása

Kezdő lépések

13. ábra  

Ha a szoftver rendellenességet azonosít a szoftver indításakor, a nézet automatikusan az adott
rendellenességet állítja a középpontba.

Objektumok sikeres kontúrozása

Objektum kontúrozása általánosságban bármelyik ecsettípussal:
• Emelje ki a szegmentálandó területet a kívánt ecsettel
• Addig ismételje a folyamatot a tényleges szeleten vagy a munkavégzést a párhuzamos/

merőleges szeleten, amíg a kívánt objektumot létre nem hozta
Korrekciók elvégzése:
• Ha a szegmentált terület élei nem különülnek el megfelelően a környező területtől, az Erase

használatával határozza meg pontosan ezeket a szegélyeket
• Egér használata esetén a jobb egérgombbal töröljön a Brush aktív állapotában

A SMARTBRUSH HASZNÁLATA
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Objektumok kontúrozása a Smart Brush használatával

① ② ③

14. ábra  

Mivel a Smart Brush felismeri a kontraszteltéréseket, hatékonyabban tudja kontúrozni az
objektumokat, ha az elváltozás közepéről indul, és a szegély felé mozgatja a Brush eszközt.

Lépés

1. A Zoom, Scroll és Pan funkciók használatával állítsa középre a vizsgálandó területet, és
nagyítson rá.

2.

Brush
Jelölje ki a Brush opciót a Smart Brush menüben.

3. Kontúrozza a struktúra alakját ① egy rekonstrukcióban (pl. a koronális nézetben).
A kontúrozás követi az objektum körvonalait.
A kontúrozott régiót a szürke értékek és a kép kontrasztja határozza meg.

4. Kontúrozza a struktúra alakját ② egy másik rekonstrukcióban (pl. a szagittális nézetben).

5. Automatikusan jön létre egy 3D objektum ③ interpoláció alkalmazásával.
Valamennyi, hasonló szürke értékű összekötött pixelt szegmentálja a szoftver a meghatá-
rozott területen. Ha nagyobb területet kontúroz, a potenciális szürkeérték-skála megnő.

3D objektumok létrehozása
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A Brush 3D használata

A

B

① ② ③

④⑤⑥
15. ábra  

A Smart Brush multimodális információkat használ a kontúrozáshoz, míg a Brush 3D geometriai
3D interpolációt használ 3D objektum létrehozásához. Ez a 3D interpoláció látható a grafikán, és
az alábbiakban mutatjuk be:

(A) Ha Ön… (B) A szoftver...

Párhuzamos szeletekben kontúroz ① 3D interpolált objektumot hoz létre ⑥

Merőleges szeletekben kontúroz ② 3D interpolált objektumot hoz létre ⑤

Helyileg korlátozott 3D interpolációt hasz-
nál ③ Simán adja a kijelölt területet 3D objektumhoz ④

Objektum kontúrozása a Brush 3D használatával

Az alábbi lépéseket követve kontúrozhat objektumot a Brush 3D használatával.

Lépés

1. A Zoom, Scroll és Pan funkciók használatával állítsa középre a vizsgálandó területet, és
nagyítson rá.

2.

Jelölje ki a Brush opciót a Brush 3D menüben.

3. Kontúrozza a struktúra alakját egy rekonstrukcióban (pl. a koronális nézetben).

4. Kontúrozza a struktúra alakját egy másik rekonstrukcióban (pl. a szagittális nézetben).

5. Automatikusan jön létre egy 3D objektum interpoláció alkalmazásával.

A SMARTBRUSH HASZNÁLATA
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Lépés
MEGJEGYZÉS. A Scroll használatával lépjen egyik szeletről a másikra. A következő mó-
don is végezhet kontúrozást:
• Kontúrozás párhuzamos rekonstrukciókban és egyes szeletek kihagyása. A szeletek

közötti információkat ezután interpolálja a rendszer.
• Kontúrozás merőleges rekonstrukcióban. 

Objektumok kontúrozása a Brush 2D használatával

A Brush 2D lehetővé teszi, hogy manuálisan kontúrozzon vizsgálandó területeket, és struktúrák
korrigálásához javasolt. A Brush 2D nem alkalmaz interpolációt, így a felhasználó teljes körűen
tudja irányítani az egyes voxeleket, és szeletenként korrigálhatja a struktúrát.

Lépés

1. A Zoom, Scroll és Pan funkciók használatával állítsa középre a vizsgálandó területet, és
nagyítson rá.

2.

Jelölje ki a Brush opciót a Brush 2D menüben.

3. Kontúrozza a struktúra alakját egy rekonstrukcióban (pl. a koronális nézetben).

4. Kontúrozza a struktúra alakját egy másik rekonstrukcióban (pl. a szagittális nézetben).

5. Automatikusan jön létre egy 3D objektum interpoláció alkalmazásával.

6. A Scroll használatával lépjen egyik szeletről a másikra.

Objektumok létrehozása rekonstruált nézetekben

Objektumok rekonstruált nézetekben való létrehozása (olyan nézetekben, amelyek eredeti
képszeletekből rekonstruált képeket tartalmaznak) eltér az objektumok eredeti szeletekben való
létrehozásától. Mivel a rekonstruált nézetekben interpolált képek használatosak, nem minden várt
részlet jelenik meg (pl. a szegélyek elmosódottak lehetnek).
Amikor Smart Brush és Brush 3D eszközöket használ két, nem szomszédos, azonos
orientációjú szeletben, a szeletek közötti tér interpolációjával hozható létre a 3D objektum.
MEGJEGYZÉS. Amikor szomszédos szeletekben használja a Brush 2D eszközt, a szomszédos
szeletek közötti teret szintén interpolálja a rendszer. Ha egyes szeletek kimaradnak, a rendszer
nem végez interpolációt. 

3D objektumok létrehozása
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Objektumok kontúrozása ugyanazon rekonstrukció szeleteiben

①

②

③

16. ábra  

Lépés

1. Hozzon létre szegmentált területet egy képszeleten ① a Smart Brush (vagy szomszédos
szeletek esetében a Brush 3D vagy a Brush 2D) használatával.

2. Görgesse végig a képszeleteket a következő egyértelmű síkig.

3. Hozzon létre egy másik szegmentált területet egy másik szeleten ②.

4. A két szelet közötti területet interpolálja a rendszer ③, így 3D objektumot hoz létre.

A SMARTBRUSH HASZNÁLATA
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3.2 Klinikai célobjektumok automatikus létrehozása

A klinikai célobjektumok létrehozásának irányelvei

A klinikai célobjektumok automatikus létrehozása követi a Brett W. Cox és társai által 2012-ben
közzétett irányelveket.
1. Cox BW, Spratt DE, Lovelock M, et al. International Spine Radiosurgery Consortium

consensus guidelines for target volume definition in spinal stereotactic radiosurgery. Int J
Radiat Oncol Biol Phys. 2012; 83:e597-605.

A SmartBrush kivágott OAR-t hoz létre, amit a klinikai cél pozíciója alapján számít ki (tehát a
kivágott OAR lefedi a gerinc hosszát, ahol a CTV ±5 mm-re van felülről/alulról). Ez mind a 2D,
mind a 3D nézeteken látható.

A klinikai célobjektumokról

①

②
③

Amint elkezd GTV-t kontúrozni ①, a SmartBrush az alábbiakat hozza létre:
• CTV
• OAR ② (pl. Gerinccsatorna, „cropped” (alapértelmezett)) ③

Objektumok kontúrozása Smart Brush használatával Spine SRS munkafolyamatban

① ②

③

17. ábra  

Klinikai célobjektumok automatikus létrehozása
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Lépés

1. Jelölje ki a kívánt csigolyát ①, és emelje ki a szegmentálandó területet.

2. A Zoom, Scroll és Pan funkciók használatával állítsa középre a vizsgálandó területet, és
nagyítson rá.

3.

Brush
Jelölje ki a Brush opciót a Smart Brush menüben.

4. Emelje ki a szegmentálandó területet.
Amint elkezd egy objektumot kontúrozni, a megfelelő CTV és OAR létrejön. A CTV és
OAR automatikusan frissül.

5. Görgessen a következő szelethez, vagy folytassa a kontúrozást merőleges rekonstrukció-
ban.

6. Addig ismételje a lépéseket, amíg az objektum valamennyi adott szeleteben létrejön.

7. Ellenőrizze a megrajzolt és automatikusan létrehozott objektumokat ② úgy, hogy kijelöli
őket az eszköztárban ③ és megvizsgálja őket.

Objektum összekapcsolása

18. ábra  

Mindhárom objektum összekapcsolódik. Ha bármilyen módosítást végez a GTV-n kontúrozás
útján, ez kiterjed a CTV-re és az OAR-ra, és kivágja őket a rendszer.
A folyamat egyirányú.

Példa klinikai céltérfogatra

①

②

③

④

⑤

⑥

19. ábra  

Sz. Magyarázat

① Csigolyatest

A SMARTBRUSH HASZNÁLATA
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Sz. Magyarázat

② Pediculus

③ Harántnyúlványok/laminák

④ Tövisnyúlvány

⑤ Harántnyúlványok/laminák

⑥ Pediculus

Klinikai célobjektumok automatikus létrehozása
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3.3 Klinikai cél létrehozásának szabályai

Klinikai célobjektumok automatikus létrehozása

A klinikai célobjektum automatikus létrehozása az alábbi szabályokat követi:

Amikor a GTV

az egyoldali pedicu-
lust foglalja magába,

ak-
kor

a pediculus és azonos oldali
harántnyúlvány/lamina

benne van a
CTV-ben.

magába foglalja a tö-
visnyúlványt,

a teljes tövisnyúlványt és a
kétoldali laminát

tartalmazza a csigo-
lyatestet és a kétol-
dali pediculust/
harántnyúlványokat,

a teljes csigolyatestet, kétol-
dali pediculusokat, haránt-
nyúlvánt/laminákat és tövis-
nyúlványt

magába foglalja a
csigolyatestet és az
egyik oldali pedicu-
lust,

a teljes csigolyatestet, pedi-
culust és azonos oldali ha-
rántnyúlványt/laminát

Klinikai cél létrehozásának kiegészítő szabályai

• Amikor a GTV és egy szektor közötti metszés nem üres, ez a szektor szerepel a CTV-ben.
• Amikor változás történik a GTV-ben, a szektor kiválasztása dinamikusan frissül.
• A GTV minden egyes változása a CTV frissítését váltja ki a név, szín vagy megjegyzések

változtatásának kivételével.

Leválasztott térfogatú objektumok

Ügyeljen arra, hogy bármilyen létrehozott objektum folytonos objektum legyen, különben
leválasztott térfogatként kezeli a rendszer.
Az objektumot leválasztott térfogatként kezeli a rendszer, ha az objektum teljes térfogatából a
legnagyobb komponens térfogatának kivonása utáni érték nagyobb, mint 0,1 cm³.
Ha objektumok létrehozása vagy szerkesztése után a szoftvert leválasztott térfogatokkal hagyja,
párbeszédablak jelenik meg.
MEGJEGYZÉS. A Spine SRS nem támogatja a leválasztott térfogatokat dózistervezésnél. 

Objektumok vizsgálata

Ha az automatikusan létrehozott objektumok vizsgálata nélkül hagyja a szoftvert, párbeszédablak
jelenik meg.

CTV automatikus frissítése

20. ábra  

A SMARTBRUSH HASZNÁLATA
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Ha meglevő GTV, CTV vagy OAR használatával választ ki egy képet, és módosítja a GTV-t, a
CTV Auto-Update párbeszédablak nyílik meg.
Döntse el, hogy összekapcsolja a CTV-t (vagy a kivágott OAR-t) a GTV-vel, vagy szétkapcsolja-e
őket.
MEGJEGYZÉS. Az objektumok össze vannak kapcsolva, ami azt jelenti, hogy egymástól
függenek. A GTV frissítés elindítja a CTV és a kivágott OAR frissítését. 

Klinikai cél létrehozásának szabályai
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3.4 Multimodális opciók

A multimodális opciókról

Ha az Image Fusion eszközzel együtt regisztrált szeletkészleteket használ, az összes fuzionált
szeletkészletben megjelenítheti és módosíthatja az objektumokat.
Automatikusan jön létre multimodális objektum, amikor eltérő készleteket használ
szegmentáláshoz.
Ha a multimodális rajzolás multimodális elrendezésben (pl. a Side by Side vagy a Spinal
nézetben) történik:
• A nézetekben megjelenő két képállományt veszi figyelembe az algoritmus.

Ha monomodális nézet-elrendezésben történik a multimodális rajzolás:
• Azt az első két képállományt veszi figyelembe az algoritmus, amelyben az objektumot

megrajzolják.
• Harmadik képállomány esetében a multimodális algoritmus legfeljebb három képállományból

nyert szürkeérték-információkat vesz figyelembe az objektum megrajzolásához.
MEGJEGYZÉS. A multimodális opció csak a Smart Brush eszköznél működik. 

Példa a multimodális képállományokra

21. ábra  

Opció Kontúrozáshoz használt információk és
adatok

A tumor kontúrozása MR-T1 állományban MR-T1 állomány

Váltsa a nézetet fuzionált MR-T2 állományra, és
folytassa az kontúrozást MR-T1 és MR-T2

MEGJEGYZÉS. Csak két képállomány szürke értékei használatosak. Ha harmadik képállományt
jelöl ki, az első képállomány kijelölését visszavonja, és az már nem jelenik meg. 

A SMARTBRUSH HASZNÁLATA
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Multimodális opciók
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4 KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
4.1 Térfogatjelentés

A térfogatjelentésekről

A térfogatjelentés információkat tartalmaz az objektum térfogatáról, annak egy szeleten belüli
területéről a leghosszabb átmérők (Macdonald kritériumok) és a tényleges leghosszabb átmérő
(Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST)) alapján.

Térfogat-információk kezelése

A térfogatjelentés:
• Létrejön az objektumra vonatkozóan, ha a Report opciót jelöli ki
• Addig marad érvényes, amíg nem módosítják a kapcsolódó objektumot
• A beteg adataival együtt tárolja a rendszer, amíg nem módosítják az objektumot
• Két tizedeshelyig számítja ki az objektum térfogatát, ha az 10 cm3 alatt van. Egy tizedes helyig

számítja ki, ha ennél nagyobb a térfogat
Az objektum alakját és pozícióját a jelentés létrehozása előtt ellenőrizni kell a SmartBrush
opcióban. Maga a jelentés csak a térfogatmérésekről ad információkat.
A kontúrozott objektumból számított értékek az adott képállomány felbontásától függenek,
ideértve az objektumot is. Vegye ezt figyelembe, amikor a számított értékek felhasználásával hoz
döntést további kezelésről.
MEGJEGYZÉS. A térfogatjelentésben számított Macdonald kritériumok az eredeti szeletek
felhasználásával teljesülnek. Ennek megfelelően az az orientáció, amelyre a Macdonald
kritériumok vonatkoznak, a szkennelési iránnyal megegyezik. A képsorozat felbontása határozza
meg a módszer pontosságát. Ezért a szoftverben megjelenő objektumnak kissé eltérő lehet az
eredménye az interpoláció miatt. 

MEGJEGYZÉS. További információkért vegye fel a kapcsolatot a Brainlab ügyfélszolgálattal. 

A jelentések vizsgálata és exportálása

Az Image Viewer használatával vizsgálhatja meg a meglevő jelentéseket. A meglevő jelentések a
Patient Data Manager Export funkciójának használatával tárolhatók/exportálhatók.

KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
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Térfogatjelentés létrehozása

22. ábra  

Lépés

1. Data megnyitása.
Megnyílik a Data menü.

2. Jelölje ki a megfelelő objektumot az Objects lenyíló menüben.

3.

Jelölje ki a Report opciót a menüben.
A szoftver térfogatjelentést generál.

Térfogatjelentés

42 Program felhasználói kézikönyv rev.: 1.0 SmartBrush ver.: 2.6



4.2 Térfogatjelentés funkciók

Funkciók

Gomb Funkció

Letapogatás a jelentés körül.

A jelentés adott területének nagyítása.

A jelentést a képernyőszélességhez igazítja.

Bezárja a jelentést.

A jelentést meghatározott helyre menti.

A jelentést a meghatározott nyomtatóra küldi.

KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK

Program felhasználói kézikönyv rev.: 1.0 SmartBrush ver.: 2.6 43



4.3 Exportálás

Exportálás módja

A rendszerből történő exportálásra vonatkozóan lásd: Patient Data Manager program
felhasználói kézikönyv.
MEGJEGYZÉS. Ha az alkalmazás által generált adatok (pl. objektumok, szegmentálások) a
követő alkalmazásokban felhasználásra kerülnek, az eredményeket figyelmesen kell ellenőrizni a
követő alkalmazásba történő importálás után. 

Exportálás
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