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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,
Ameryka Środkowa i Południo-
wa

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

us.support@brainlab.com

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

Wielka Brytania Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Hiszpania Tel.: +34 900 649 115

Francja i regiony francuskoję-
zyczne 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

Aktualizacje oprogramowania i pomoc techniczna w siedzibie klienta są oferowane przez pięć lat
użytkowania tego produktu.

Informacja zwrotna

Mimo dokładnego sprawdzenia niniejsza instrukcja obsługi może zawierać błędy. W razie uwag w
kwestii ulepszeń prosimy o kontakt pod adresem 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.

Znaki towarowe firmy Brainlab

• Brainlab® to zastrzeżony znak towarowy firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub USA.
• SmartBrush® to zastrzeżony znak towarowy firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub USA.
• iHelp® to zastrzeżony znak towarowy firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub USA.

Znaki towarowe innych firm

Microsoft® oraz Windows® to zastrzeżone znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.

Informacje dotyczące patentów

Ten produkt może być objęty jednym lub większą liczbą patentów bądź zgłoszeń patentowych.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: www.brainlab.com/patent.

Zintegrowane oprogramowanie innych firm

SmartBrush to oprogramowanie objęte prawami własności intelektualnej. Oprogramowanie
SmartBrush jest chronione prawem autorskim. Poza oprogramowaniem SmartBrush na stacji
roboczej SmartBrush można instalować także inne aplikacje działające na licencji GNU General
Public License. Oprogramowanie objęte prawem własności intelektualnej oraz wolne
oprogramowanie są używane zgodnie z klauzulą „samego połączenia” (ang. mere aggregation)
definiowaną przez GNU GPL. Pełny wykaz warunków GNU General Public License można
znaleźć pod adresem: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html.
To oprogramowanie oparte jest częściowo na iTextSharp autorstwa Bruna Lowagiego i Paulo
Soaresa.
To oprogramowanie częściowo oparte jest na następujących pracach. Pełna licencja i informacje
o prawach autorskich można znaleźć pod podanymi niżej linkami:
• 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++, stworzony przez Apache Software Foundation (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).

• Brainlab Elements SmartBrush 2.6 to produkt klasy IIb według zasad pod-
anych w dyrektywie MDD.

Informacje prawne
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Sprzedaż w USA

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

INFORMACJE OGÓLNE
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1.3 Symbole

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie
Ostrzeżenia są oznaczane trójkątnymi symbolami ostrzegawczymi. Ostrzegają o poważnym
zagrożeniu, takim jak obrażenia ciała, zgon lub inne poważne skutki związane z używaniem
lub nieprawidłowym używaniem urządzenia.

Przestrogi

Przestrogi są oznaczone okrągłym symbolem ostrzegawczym. Zawierają ważne informacje
dotyczące nieprawidłowej pracy urządzenia, jego awarii, uszkodzenia urządzenia lub
mienia.

Uwagi

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

Symbole
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1.4 Używanie systemu

Zastosowanie

Element SmartBrush zapewnia prosty interfejs z narzędziami i widokami do konturowania
struktur anatomicznych w danych obrazów pacjenta. Wynik jest zapisywany jako obiekt 3D
segmentacji DICOM i można go używać do dalszego przetwarzania.

Wskazówki dotyczące użytkowania

Elements SmartBrush może być stosowany we wszystkich schematach postępowania
klinicznego, które wymagają nakreślenia struktur anatomicznych w danych obrazowych
pacjentów. Samo urządzenie nie ma określonych wskazań klinicznych.

Zamierzona populacja pacjentów

Nie ma ograniczeń demograficznych, regionalnych lub kulturowych dotyczących pacjentów.

Część ciała lub rodzaj tkanki, do których przeznaczony jest wyrób

Ponieważ ten wyrób jest oprogramowaniem i pozwala jedynie na przetwarzanie i wizualizację
danych do zabiegów medycznych, nie oddziałuje z żadnymi częściami ciała ani tkankami.
Konturowanie, sprawdzanie i udoskonalanie struktur anatomicznych nie jest ograniczone do
żadnej części ciała, tj. można importować zestawy obrazów przedstawiających dowolną część
ciała i wykorzystywać je w omówiony wcześniej sposób.
W przypadku leczenia SRS w obrębie kręgosłupa dostępna jest dodatkowa funkcja ułatwiająca
schemat postępowania w ramach planowania leczenia.

Profil docelowego użytkownika

Aplikacja jest przeznaczona do użycia przez pracowników służby zdrowia i ich pomocników
pracujących w dziedzinie planowania neurochirurgii/neuroradiologii, zabiegów w obrębie
kręgosłupa, chirurgii urazowej oraz radioterapii.

Środowisko docelowe

Elements SmartBrush należy stosować w:
• Środowisku biurowym w szpitalach lub w dowolnej innej lokalizacji zapewniającej dostęp do

komputera
• Salach odpowiednich do interwencji chirurgicznych

Może występować bardziej specyficzne środowisko docelowe, np. określona stacja planowania
lub platforma nawigacyjna, jeśli wyrób jest wykorzystywany w kombinacji z innymi wyrobami.
Zamierzone środowisko docelowe jest wówczas określone w pliku technicznym dla
odpowiedniego systemu.

Weryfikacja wiarygodności

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

INFORMACJE OGÓLNE
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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.

Oprogramowanie innych firm

Oprogramowanie w systemie Brainlab mogą instalować wyłącznie autoryzowani
pracownicy firmy Brainlab. Nie należy instalować ani usuwać jakichkolwiek aplikacji
oprogramowania.

Aktualizacje

Ostrzeżenie
Aktualizacje systemu operacyjnego (tzw. poprawki) lub oprogramowania innych firm
powinny być wykonywane po godzinach pracy klinicznej i w środowisku testowym, aby
zweryfikować poprawność działania systemu firmy Brainlab. Firma Brainlab monitoruje
Windows Hotfixes (poprawki do systemu Windows) i w przypadku określonych aktualizacji
będzie wiedzieć, czy można spodziewać się problemów. Jeśli wystąpią problemy z
poprawkami do systemu operacyjnego, należy skontaktować się z pomocą techniczną
firmy Brainlab.

Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i destrukcyjnego oprogramowania

Firma Brainlab zaleca ochronę systemu przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania
antywirusowego.
Należy pamiętać, że niektóre ustawienia oprogramowania chroniącego przed destrukcyjnym
oprogramowaniem (np. skanera antywirusowego) mogą negatywnie wpływać na działanie
systemu. Jeśli wykonywane są na przykład skanowania w czasie rzeczywistym i monitorowany
jest każdy dostęp do pliku, może to spowalniać wczytywanie i zapisywanie danych pacjentów.
Firma Brainlab zaleca wyłączenie skanowania w czasie rzeczywistym i wykonywanie skanowania
antywirusowego po godzinach pracy.

Ostrzeżenie
Należy się upewnić, czy oprogramowanie antywirusowe nie modyfikuje żadnych katalogów
oprogramowania Brainlab, mianowicie:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab itd.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData itd.

Ostrzeżenie
Nie wolno pobierać ani instalować aktualizacji podczas planowania leczenia.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na te tematy należy skontaktować się z pomocą
techniczną firmy Brainlab.

Aktualizacje zabezpieczeń systemu Windows firmy Microsoft i aktualizacje sterowników

Firma Brainlab zezwala jedynie na instalację poprawek zabezpieczeń. Nie wolno instalować
dodatków Service Pack ani aktualizacji opcjonalnych. Należy skonfigurować ustawienia w sposób
zapewniający pobieranie i instalowanie aktualizacji w prawidłowy sposób i we właściwym czasie.
Na platformach Brainlab nie wolno aktualizować sterowników.

Zgodność z wyrobami medycznymi i oprogramowaniem
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Witryna internetowa firmy Brainlab zawiera więcej informacji na temat ustawień oraz wykaz
aktualizacji zabezpieczeń firmy Microsoft blokowanych przez pomoc techniczną firmy Brainlab.
Adres: www.brainlab.com/updates
Hasło: WindowsUpdates!89

INFORMACJE OGÓLNE
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1.6 Szkolenie i dokumentacja

Szkolenie Brainlab

Aby zapewnić bezpieczeństwo i właściwe użytkowanie, przed użyciem systemu firma Brainlab
zaleca, aby wszyscy użytkownicy wzięli udział w programie szkoleniowym prowadzonym przez
przedstawiciela firmy Brainlab.

Odpowiedzialność

Ostrzeżenie
Niniejszy system stanowi wyłącznie wsparcie operującego i nie zastępuje jego
doświadczenia ani odpowiedzialności podczas użycia oprogramowania. Użytkownik musi
być zawsze w stanie kontynuować zabieg bez wsparcia systemu.
Elementy systemu i dodatkowe instrumenty mogą być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony
personel medyczny.

Wydłużony czas działania na sali operacyjnej

Systemy nawigacyjne firmy Brainlab stanowią wrażliwą aparaturę techniczną. W zależności od
konfiguracji sali operacyjnej, ułożenia pacjenta, czasów kalkulacji i złożoności, długość zabiegu z
wykorzystaniem nawigacji może ulegać zmianom. Decyzja o dopuszczalności ewentualnego
przedłużenia w przypadku danego pacjenta i leczenia należy do użytkownika.

Czytanie instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji opisano złożone oprogramowanie lub urządzenia medyczne, których należy
używać z zachowaniem ostrożności.
Dlatego ważne jest, aby wszyscy użytkownicy systemu, aparatury lub oprogramowania:
• dokładnie przeczytali niniejszą instrukcję przed korzystaniem ze sprzętu,
• zawsze mieli dostęp do tej instrukcji.

Dostępne instrukcje obsługi

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. 

Instrukcja obsługi Spis treści

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-
mentu Szczegółowe informacje dotyczące obsługi instrumentów

Instrukcja dotycząca czy-
szczenia, dezynfekcji i ste-
rylizacji

Szczegółowe informacje na temat czyszczenia, dezynfekcji i stery-
lizowania instrumentów

Instrukcja obsługi systemu Szczegółowe informacje na temat konfiguracji systemu

Techniczna instrukcja obsłu-
gi

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące systemu, w tym
także specyfikacje i informacje o zgodności

Szkolenie i dokumentacja
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2 PRZEGLĄD
OPROGRAMOWANIA

2.1 Rozpoczynanie pracy

Informacje ogólne

SmartBrush to zestaw narzędzi do konturowania mający na celu pomóc użytkownikowi w
łatwiejszej wizualizacji struktur anatomicznych lub guzów.
Za pomocą SmartBrush można:
• Interaktywnie wyznaczać cele
• Definiować uproszczone, wielopłaszczyznowe objętości
• Rozszerzać kontury za pomocą kliknięcia myszką lub dotknięcia palcem
• Jednocześnie rozważać wiele technik diagnostycznych podczas zakreślania

Wybór danych

Przed uruchomieniem SmartBrush należy wybrać pacjenta i żądane dane w Patient Selection.
Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji obsługi oprogramowania Patient Data Manager.

Wykrywanie anomalii

SmartBrush wykorzystuje wykrywanie anomalii, jeśli są obecne w systemie, podczas
uruchamiania SmartBrush. To znaczy, że w ogólnym schemacie postępowania SmartBrush
wyśrodkuje i powiększy wykrytą anomalię.

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 SmartBrush Wer. 2.6 13



2.2 Uruchamianie i zamykanie SmartBrush

Uruchamianie oprogramowania

Rysunek 1  

Aby uruchomić oprogramowanie, należy najpierw wybrać pacjenta, a następnie wybrać
SmartBrush z poziomu żądanego schematu postępowania na głównym ekranie Patient Data
Manager (np. Cranial > Planning > SmartBrush).

Opcje typowego schematu postępowania

W zależności od zabiegu należy wykonywać etapy schematu postępowania dla jednej z
poniższych opcji:
• Schemat postępowania w przypadku zabiegów ogólnych
• Schemat postępowania w zabiegach Spine SRS

Schemat postępowania SmartBrush w przypadku zabiegów ogólnych

Krok

1. Wybrać zestaw obrazów.

2. Utworzyć obiekt, wytyczając kontur struktury za pomocą:
• Półautomatycznej segmentacji przez Smart Brush
• Ręcznej segmentacji przez Brush 2D lub Brush 3D

3. Sfinalizować obiekt.

Schemat postępowania SmartBrush w zabiegach Spine SRS

W ramach schematu postępowania w zabiegach Spine SRS SmartBrush automatycznie
generuje kliniczną objętość docelową (CTV) oraz narządy krytyczne (OAR) na podstawie ręcznie
wrysowanego obiektu odpowiadającego całkowitej objętości guza (GTV). Tej objętości docelowej
można używać do planowania dalszych etapów.

Krok

1. Wybrać zestaw obrazów.

2. Wybrać interesującą użytkownika pozycję.

3. Utworzyć obiekt GTV, tworząc obrys struktury za pomocą:
• Smart Brush w przypadku segmentacji półautomatycznej
• Brush 2D lub Brush 3D w przypadku segmentacji ręcznej

4. Sprawdzić automatycznie wygenerowane obszary CTV i OAR.

5. Sfinalizować obiekt.

Uruchamianie i zamykanie SmartBrush
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Zamykanie SmartBrush

Zawsze należy sfinalizować bieżące zadanie przed zamknięciem oprogramowania.
Zawsze należy zamykać oprogramowanie przed zamknięciem systemu. Dane nie zostaną
zapisane automatycznie, jeśli system zostanie wyłączony bez prawidłowego zamknięcia
oprogramowania.

Krok

Przed zamknięciem należy sfinalizować bieżące zadanie, wybierając Do-
ne.

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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2.3 Menu danych

Informacje ogólne

SmartBrush automatycznie wybiera najistotniejszy zestaw danych i domyślny widok.
Aby dostosować domyślny układ, zestaw obrazów i/lub listę obiektów, które są wyświetlane,
należy wybrać Data, aby otworzyć menu danych.

Korzystanie z menu danych

②
①

③

Rysunek 2  

Nr Opis

① Wybrać MORE, aby dodać więcej zawartości

② Lista dostępnych zestawów obrazów

③ Inna dostępna zawartość (np. Objects, Auto-segmented Objects, Trajectories lub Po-
ints)

Wyświetlanie właściwości obrazów

① ②

Rysunek 3  

W opcji Images wszystkie zestawy obrazów są wyświetlone w postaci miniatur i przedstawione są
następujące właściwości ①:
• Modalność obrazu
• Odległość przekroju
• Liczba przekrojów

Po prawej stronie ② wyświetlona jest nazwa zestawu obrazów oraz data i godzina pozyskania.

Menu danych
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Wyświetlanie właściwości obiektów

②

①

③

Rysunek 4  

Wybrać strzałkę ①, aby otworzyć menu innych zawartości, takich jak Objects, Auto-segmented
Objects, Trajectories lub Points.
Można wyświetlić właściwości obiektu ② lub edytować cechy obiektu w dowolnej chwili ③
podczas procesu tworzenia za pomocą menu Data.

Przycisk Funkcja

Umożliwia przypisanie koloru obiektowi.

Umożliwia utworzenie raportu wolumetrycznego.

Umożliwia usunięcie obiektu z aktualnego wyboru.

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 SmartBrush Wer. 2.6 17



Przycisk Funkcja

Umożliwia stworzenie obiektu multimodalnego.
UWAGA: Po aktywacji (np. w trybie multimodalnym) wartości szarości z maksy-
malnie trzech różnych zestawów obrazów są brane pod uwagę przez funkcję pó-
łautomatycznego rozszerzania konturu w oprogramowaniu. 

Umożliwia utworzenie nowego obiektu.

Opcje widoczności

②①

Rysunek 5  

Aby wyświetlić/ukryć określony obiekt, należy wybrać przycisk z otwartym/zamkniętym okiem w
obiekcie ①.
Wybrać przyciski z otwartym/zamkniętym okiem ② w menu rozwijanym, aby włączyć lub wyłączyć
widoczność wszystkich obiektów.

Modyfikowanie właściwości obiektów

Krok

1. Otworzyć menu Objects, wybierając strzałkę.

2. Wybrać żądany obiekt spośród wyświetlonych elementów Objects.

3. Odpowiednio zedytować właściwości.
Można edytować następujące właściwości:
• Name: umożliwia wprowadzenie nazwy obiektu
• Type: umożliwia wybranie typu obiektu z menu rozwijanego
• Role: umożliwia wybranie atrybutu roli z menu rozwijanego
• Comment: umożliwia dodanie komentarzy

Tworzenie nowego obiektu

Krok

1. Rozpocząć rysowanie.
Nowy obiekt zostanie dodany do listy obiektów i nadane mu zostaną domyślne właści-
wości.

2. Domyślnie:
• parametr Type jest ustawiany jako Tumor
• parametr Role jest ustawiany jako Undefined

3. Wrócić do głównego ekranu i kontynuować tworzenie obrysu obiektu za pomocą narzędzi
do rysowania konturu (np. Smart Brush > Brush 2D).

Obiektowi zawsze przypisywana jest rozdzielczość (wielkość wokselu i odległość przekrojów)
odpowiadająca rozdzielczości:

Menu danych
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• pierwszego zestawu przekrojów wykorzystywanego do segmentacji struktury, gdy rozpoczęto
rysowanie bez utworzenia nowego obiektu

• lub zestawu obrazów, który został wybrany przy wyborze opcji New Object
Zaleca się wykorzystywanie zestawów przekrojów o rozdzielczości wystarczająco wysokiej do
przedstawienia struktury, która ma zostać poddana segmentowaniu.
UWAGA: Aby ustawić stałą rozdzielczość dla wszystkich obiektów, niezależnie od zestawów
przekrojów wykorzystanych do rysowania, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy
Brainlab. 

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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2.4 Układ ekranu w schematach postępowania w
zabiegach ogólnych

Stosowanie SmartBrush w zabiegach ogólnych

SmartBrush można użyć do utworzenia obrysu obiektów (np. guzów).
Pozwala na dokładną korekcję obiektu na podstawie wokseli lub na segmentację za pomocą
Smart Brush, Brush 2D oraz Brush 3D.

Układ ekranu

①

③②

④

Rysunek 6  

Nr Objaśnienie

① Obszar widoku

② Aktualnie wybrany obiekt

③ Informacje o procesie i ewentualnie ostrzeżenia

④ Wybrać obiekt, aby wyśrodkować go w obszarze widoku

Dostępne układy

Układ Objaśnienie

ACS wyświetla widok 3D (na górze po lewej stronie) oraz widoki
przekrojów osiowych, czołowych i strzałkowych

Układ ekranu w schematach postępowania w zabiegach ogólnych
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Układ Objaśnienie

Side by Side wyświetla dwa zestawy obrazów z widokami prze-
krojów osiowych, czołowych i strzałkowych

UWAGA: Aby przełączać się pomiędzy układami:
• Wybrać Data, a następnie wybrać układ
• W dowolnej chwili użyć skrótu klawiaturowego Ctrl + Tab 

Widok ACS

Rysunek 7  

Widok ACS wyświetla przekroje wybranego zestawu obrazów w widokach osiowym, czołowym i
strzałkowym (axial, coronal and sagittal, ACS). Pokazana jest podstawowa wizualizacja 3D.

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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Widok Side by Side

①

Rysunek 8  

W widoku Side by Side wyświetlone są dwa zestawy obrazów obok siebie w konfiguracji ACS.
Można przełączać widoki obu zestawów obrazów, zaznaczając je.
Aby przeglądać zestaw obrazów, użyć odpowiednio funkcji Pan, Zoom oraz Scroll. 
Po wybraniu obiektu widoki zawsze się z nim wyrównują ①.

Rozdzielczość obiektu i liczba przekrojów

Jeśli rozdzielczość obiektu odpowiada rozdzielczości zestawu obrazów, pokazane są oryginalne
przekroje obrazu. W takim przypadku liczba przekrojów wyświetlana jest w widoku
odpowiadającym oryginalnej orientacji obrazu (np. w przypadku skanu osiowego liczba
przekrojów wyświetlona jest w widoku osiowym).

Układ ekranu w schematach postępowania w zabiegach ogólnych
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2.5 Układ ekranu w schematach postępowania w
zabiegach Spine SRS

Stosowanie SmartBrush w schematach postępowania w zabiegach Spine SRS

W schematach postępowania w zabiegach Spine SRS SmartBrush można wykorzystać do
utworzenia obszaru. Proponuje też CTV i OAR, kadrowane, zgodnie z wytycznymi Radiation
Therapy Oncology Group (RTOG).
Pozwala na dokładną korekcję obiektu na podstawie wokseli lub na segmentację za pomocą
Smart Brush, Brush 2D oraz Brush 3D.

Układ w zabiegach Spine SRS

①

② ③

④

Rysunek 9  

Nr Objaśnienie

① Obszar widoku

② Aktualnie wybrany obiekt

③ Informacje o procesie i ewentualnie ostrzeżenia

④ Aktualnie widoczne obszary GTV/CTV/OAR

Dostępne układy

Widok Objaśnienie

W widoku Spine wyświetlane są:
• Rekonstrukcja 3D kręgów kręgosłupa (na górze po lewej)
• Rekonstrukcja 3D sektorów kręgów (na górze w środku)
• Widoki ACS jednego zestawu obrazów (na środku)
• Widok multimodalny (na dole)

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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Widok Objaśnienie

W widoku Side by Side wyświetlane są dwa zestawy obrazów w obsza-
rze widoku.

UWAGA: Aby przełączać się pomiędzy układami:
• Wybrać Data, a następnie wybrać układ
• W dowolnej chwili użyć skrótu klawiaturowego Ctrl + Tab 

Widok kręgosłupa

①

②
③

④

Rysunek 10  

Nr Opis

① Rekonstrukcja osiowa, czołowa lub strzałkowa

② Konfiguracja osiowa, czołowa lub strzałkowa

③ Przełączać, aby zmienić widok osiowy, czołowy lub strzałkowy

④ Rekonstrukcja 3D kręgów kręgosłupa; można podświetlić pojedyncze kręgi

Wybrać Data, aby wybrać i wyświetlić różne zestawy obrazów.
Aby przeglądać zestaw obrazów, użyć odpowiednio funkcji Pan, Zoom oraz Scroll.

Układ ekranu w schematach postępowania w zabiegach Spine SRS
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Widok Side by Side

①

③②

Rysunek 11  

Nr Opis

① Przełączać, aby zmienić widok osiowy, czołowy lub strzałkowy

② Pierwszy zestaw obrazów w konfiguracji ACS

③ Drugi zestaw obrazów w konfiguracji ACS

Wybrać Data, aby wybrać i wyświetlić różne zestawy obrazów.
Aby przeglądać zestaw obrazów, użyć odpowiednio funkcji Pan, Zoom oraz Scroll. 

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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2.6 Funkcje wyświetlania obrazów

Opcje wyświetlania

Za pomocą różnych funkcji wyświetlania obrazów, dostępnych w pasku narzędzi, można
modyfikować widoki podczas sprawdzania i/lub modyfikacji obiektów.

Przycisk Funkcja Opis

Przesuwanie przekroju w
widoku • Przeciągnąć przekrój w żądane miejsce.

Przewijanie przez wszyst-
kie przekroje w widoku

• Przeciągnąć w górę/lewo lub w dół/prawo, aby
obejrzeć wszystkie przekroje.

• Użyć kółka myszy.

Powiększanie lub pomniej-
szanie

• Przeciągnąć w górę/lewo (pomniejszenie) lub w
dół/prawo (powiększenie).

• W przypadku ekranu dotykowego nacisnąć obraz
dwoma palcami i zsunąć (pomniejszenie) lub roz-
sunąć (powiększenie) palce.

Dostosowanie jasności i
kontrastu przekroju

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

• Przeciągnąć w prawo/lewo, aby zwiększyć/zmniej-
szyć poziom kontrastu.

Środkowanie obiektów

Można wyśrodkować obiekt, z którym użytkownik aktualnie pracuje, do środka wszystkich
widoków, klikając nazwę obiektu na pasku narzędzi.

Funkcje wyświetlania obrazów
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2.7 Narzędzia do konturowania

Dostęp do narzędzi

①

④

③

②

Rysunek 12  

Aby wyświetlić wszystkie opcje rysowania i usuwania, wybrać menu rozwijane narzędzi do
konturowania ① z paska narzędzi. Wybrać potrzebny rodzaj pędzla.
UWAGA: Jeśli podczas sesji wybrana zostanie inna opcja pędzla (np. Brush 2D), nazwa menu
się zmieni, aby odzwierciedlić nazwę narzędzia (np. Brush 2D). Domyślnym wyborem jest Smart
Brush.
W każdym menu można:
• Wybrać Brush lub Erase ② zgodnie z potrzebą.
• Przeciągnąć pędzlem lub przesunąć suwak, aby zmienić wielkość pędzla ③.
• Wybrać Undo ④, aby cofnąć ostatnią wprowadzoną zmianę. Można wybrać tę funkcję

kilkakrotnie, aby cofnąć wiele zmian. 

UWAGA: Można także zmienić wielkość pędzla za pomocą skrótu klawiszowego Alt + kółko
myszy w dowolnej chwili, gdy pędzel jest aktywny. 

Funkcje pędzla

Funkcja Smart Brush Brush 3D Brush 2D

Kreśli kontur dowolnego obszaru lub struktury,
uwzględniając informacje o wartościach sza-
rości macierzystego zestawu obrazów.

Wykorzystuje interpolację, aby przekształcić
ręcznie segmentowane obszary w obiekt 3D.

Kreśli kontur struktur w jednej płaszczyźnie,
woksel po wokselu.

UWAGA: Czułość narzędzi zależy od poziomu powiększenia. 

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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Opcje Smart Brush

Opcje

Brush

• Poddaje segmentacji piksele z podobnymi wartościami szarości w zdefiniowa-
nym obszarze.

• Wykorzystuje interpolację.
UWAGA: To narzędzie podświetla obszar w zależności od miejsca, które zazna-
czył użytkownik, i dodaje/usuwa posegmentowane woksele w niewielkim obsza-
rze wokół obszaru zaznaczonego, tworząc gładkie kontury obiektu. 

Usuwa zaznaczone piksele z obiektu z interpolacją 3D.

Opcje Brush 3D

Opcje

Wytycza kontur obszaru zainteresowania (z geometryczną interpolacją 3D).
UWAGA: Informacje wprowadzone przez użytkownika nie są zmieniane w wyniku
interpolacji. 

Usuwa zaznaczony obszar z obiektu (z geometryczną interpolacją 3D).

Opcje Brush 2D

Opcje

Wytycza kontur obszaru zainteresowania piksel po pikselu.
Pozwala użytkownikowi korygować struktury bez żadnej interpolacji.

Usuwa objęty konturem obszar z obiektu.

Narzędzia do konturowania
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2.8 Skróty

Informacje ogólne

Można używać przycisków na pasku narzędzi do wyświetlania obrazów lub stosować następujące
skróty klawiaturowe i dotykowe.

Skróty klawiaturowe

Funkcja Opis Skrót klawiaturowy

Powiększenie Powiększanie i pomniejszanie Ctrl + kółko myszy

Panoramowanie Przesuwanie przekroju w obrębie ok-
na

Ctrl + lewy przycisk myszy i przeciąg-
nięcie

Przewijanie Przewijanie przez przekroje Kółko myszy

Środkowanie
obiektu

Środkowanie aktualnego obiektu w
centrum wszystkich widoków

Ctrl + jedno kliknięcie przyciskiem
myszy w obiekt

Wielkość pędzla Zmiana wielkości pędzla, gdy pędzel
jest aktywny Alt + kółko myszy

Usuwanie Usuwanie bez wybierania przycisku
Erase, gdy pędzel jest aktywny Prawy przycisk myszy

Zmiana układu Przełączenie do kolejnego układu wi-
doku Ctrl + Tab

Skróty na ekranie dotykowym

Funkcja Opis Skrót na ekranie dotykowym

Powiększenie Powiększanie i pomniejszanie
Dotknąć dwoma palcami na przekroju
obrazu i rozsunąć palce lub zbliżyć je
do siebie

Panoramowanie Przesuwanie przekroju w obrębie ok-
na

Dotknąć palcem przekroju obrazu i
przeciągnąć do wybranej lokalizacji

Przewijanie Przewijanie przez wszystkie przekro-
je w obrębie okna

Dotknąć palcem pierwszego przekro-
ju obrazu i przeciągnąć w górę lub w
dół

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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Skróty
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3 UŻYWANIE SMARTBRUSH
3.1 Tworzenie obiektów 3D

Rozpoczynanie pracy

Rysunek 13  

Jeśli oprogramowanie rozpozna anomalię podczas uruchamiania, widok zostanie automatycznie
wyśrodkowany na tej anomalii.

Pomyślne tworzenie obrysów obiektów

Generalnie aby stworzyć obrys obiektu za pomocą dowolnego typu pędzla, należy:
• Podświetlić obszar, który ma być poddany segmentacji, za pomocą żądanego pędzla.
• Powtórzyć proces w przekroju siatki lub pracując w przekroju równoległym/prostopadłym do

chwili utworzenia żądanego obiektu.
Aby wprowadzić zmiany:
• Jeśli krawędzie obszaru poddanego segmentacji nie są prawidłowo oddzielone od

otaczającego je obszaru, należy użyć funkcji Erase, aby dokładniej zdefiniować te granice.
• Jeśli wykorzystywana jest mysz, do kasowania należy użyć prawego przycisku myszy, gdy

aktywna jest funkcja Brush.

UŻYWANIE SMARTBRUSH
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Tworzenie obrysów obiektów przy użyciu Smart Brush

① ② ③

Rysunek 14  

Ponieważ Smart Brush rozpoznaje różnice kontrastu, można efektywniej konturować obiekty,
zaczynając w środku zmiany i przesuwając Brush w stronę krawędzi.

Krok

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

2.

Brush
Wybrać Brush z menu Smart Brush.

3. Obrysować kształt struktury ① w jednej rekonstrukcji (np. w widoku czołowym).
Obrys jest zgodny z konturem obiektu.
Obszar, który zostanie otoczony konturem, definiowany jest wartościami szarości i kon-
trastem obrazu.

4. Obrysować kształt struktury ② w innej rekonstrukcji (np. w widoku strzałkowym).

5. Zastosowana zostanie interpolacja, aby automatycznie utworzyć obiekt 3D ③.
Oprogramowanie poddaje segmentacji wszystkie połączone piksele z podobnymi wartoś-
ciami szarości w zdefiniowanym obszarze. Jeśli obrysowany zostanie większy obszar, po-
tencjalna skala wartości szarości się zwiększa.

Tworzenie obiektów 3D
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Używanie Brush 3D

A

B

① ② ③

④⑤⑥
Rysunek 15  

Smart Brush wykorzystuje informacje multimodalne do tworzenia obrysu, a Brush 3D
wykorzystuje geometryczną interpolację 3D, aby stworzyć obiekt 3D. Tę interpolację 3D można
zobaczyć na rysunku, a opisano ją poniżej:

(A) Jeśli użytkownik… (B) Oprogramowanie…

Utworzy obrys w równoległych przekro-
jach ① tworzy interpolowany obiekt 3D ⑥

Utworzy obrys w przekrojach prostopad-
łych ② tworzy interpolowany obiekt 3D ⑤

Wykorzysta lokalnie ograniczoną interpo-
lację 3D ③ gładko doda zaznaczony obszar do obiektu 3D ④

Tworzenie obrysów obiektów przy użyciu Brush 3D

Poniższe czynności pozwolą stworzyć obrys obiektu za pomocą Brush 3D.

Krok

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

2.

Wybrać Brush z menu Brush 3D.

3. Obrysować kształt struktury w jednej rekonstrukcji (np. w widoku czołowym).

4. Obrysować kształt struktury w innej rekonstrukcji (np. w widoku strzałkowym).

UŻYWANIE SMARTBRUSH
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Krok

5. Zastosowana zostanie interpolacja, aby automatycznie utworzyć obiekt 3D.
UWAGA: Za pomocą funkcji Scroll przemieszczać się między przekrojami. Można też ut-
worzyć obrys obiektu przez:
• Stworzenie obrysu w rekonstrukcjach równoległych i pomijanie pewnych przekrojów.

Informacje między przekrojami są wówczas interpolowane.
• Stworzenie obrysu w rekonstrukcji prostopadłej. 

Tworzenie obrysów obiektów przy użyciu Brush 2D

Funkcja Brush 2D pozwala wyznaczać obrys obszarów zainteresowania ręcznie i jest zalecana
do korygowania struktur. Brush 2D nie stosuje interpolacji, więc użytkownik ma pełną kontrolę
nad każdym wokselem i może korygować strukturę przekrój po przekroju.

Krok

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

2.

Wybrać Brush z menu Brush 2D.

3. Obrysować kształt struktury w jednej rekonstrukcji (np. w widoku czołowym).

4. Obrysować kształt struktury w innej rekonstrukcji (np. w widoku strzałkowym).

5. Zastosowana zostanie interpolacja, aby automatycznie utworzyć obiekt 3D.

6. Za pomocą funkcji Scroll przemieszczać się między przekrojami.

Tworzenie obiektów w widokach zrekonstruowanych

Tworzenie obiektów w widokach zrekonstruowanych (tj. zawierających obrazy, które zostały
zrekonstruowane na podstawie oryginalnych przekrojów obrazów) różni się od tworzenia obiektów
w przekrojach oryginalnych. Ponieważ w widokach zrekonstruowanych wykorzystywane są obrazy
interpolowane, nie wszystkie spodziewane szczegóły mogą być przedstawione (np. krawędzie
mogą być rozmyte).
Za pomocą Smart Brush oraz Brush 3D w dwóch niesąsiadujących przekrojach w tej samej
orientacji interpolowana jest przestrzeń pomiędzy przekrojami, aby utworzyć obiekt 3D.
UWAGA: Gdy Brush 2D jest stosowany w sąsiadujących przekrojach, przestrzeń między
przekrojami także jest interpolowana. Jeśli pominięte zostaną pewne przekroje, interpolacja nie
zostanie wykonana. 

Tworzenie obiektów 3D
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Tworzenie obrysów obiektów w przekrojach tej samej rekonstrukcji

①

②

③

Rysunek 16  

Krok

1. Utworzyć posegmentowany obszar w jednym przekroju obrazu ① za pomocą
Smart Brush (lub Brush 3D bądź Brush 2D dla sąsiednich przekrojów).

2. Przewinąć przekroje obrazu do następnej widocznej płaszczyzny.

3. Utworzyć kolejny posegmentowany obszar w innym przekroju ②.

4. Przestrzeń pomiędzy tymi dwoma przekrojami jest interpolowana ③ i tworzony jest obiekt
3D.

UŻYWANIE SMARTBRUSH
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3.2 Automatyczne tworzenie klinicznych obiektów
docelowych

Wytyczne dotyczące tworzenia klinicznych obiektów docelowych

Automatyczne generowanie klinicznych obiektów docelowych jest zgodne z wytycznymi podanymi
w publikacji Brett W. Cox et al. z 2012 roku.
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.

SmartBrush tworzy kadrowany OAR obliczony na podstawie położenia celu klinicznego (tj.
kadrowany OAR obejmuje długość kręgosłupa, gdzie znajduje się CTV ±5 mm z góry / z dołu).
Jest on widoczny zarówno w widokach 2D, jak i 3D.

Informacje o klinicznych obiektach docelowych

①

②
③

Gdy tylko użytkownik zacznie tworzyć obrys GTV ①, SmartBrush tworzy:
• CTV
• OAR ② (np. kanał kręgowy, kadrowany (domyślnie)) ③

Tworzenie obrysów obiektów przy użyciu Smart Brush w schemacie postępowania w zabiegach Spine SRS

① ②

③

Rysunek 17  

Automatyczne tworzenie klinicznych obiektów docelowych

36 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 SmartBrush Wer. 2.6



Krok

1. Wybrać kręgi ① i podświetlić obszar, który ma być poddany segmentacji.

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

3.

Brush
Wybrać Brush z menu Smart Brush.

4. Podświetlić obszar, który ma być poddany segmentacji.
Gdy tylko użytkownik zacznie tworzyć obrys obiektu, generowane są odpowiadające mu
CTV i OAR. CTV i OAR są automatycznie aktualizowane.

5. Przewinąć do następnego przekroju lub kontynuować konturowanie w rekonstrukcji pros-
topadłej.

6. Powtarzać te czynności, aż obiekt zostanie utworzony we wszystkich odpowiednich prze-
krojach.

7. Zweryfikować narysowane i automatycznie wygenerowane obiekty ②, wybierając je na
pasku narzędzi ③ i sprawdzając je.

Powiązania między obiektami

Rysunek 18  

Wszystkie trzy obiekty są powiązane. Jeśli w GTV wprowadzone zostaną zmiany w wyniku
tworzenia obrysu, zmiany są przenoszone na CTV i OAR, kadrowany.
Przepływ zachodzi w jednym kierunku.

Przykład klinicznej objętości docelowej

①

②

③

④

⑤

⑥

Rysunek 19  

UŻYWANIE SMARTBRUSH

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 SmartBrush Wer. 2.6 37



Nr Objaśnienie

① Trzon kręgu

② Nasada

③ Wyrostki poprzeczne/blaszki

④ Wyrostek kolczysty

⑤ Wyrostki poprzeczne/blaszki

⑥ Nasada

Automatyczne tworzenie klinicznych obiektów docelowych
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3.3 Zasady generowania celu klinicznego

Automatyczne generowanie klinicznych obiektów docelowych

Automatyczne generowanie klinicznego obiektu docelowego podlega następującym zasadom:

Gdy GTV

obejmuje jednostron-
ną nasadę łuku krę-
gu,

wów
czas

nasada i leżący po tej samej
stronie wyrostek poprzecz-
ny / blaszka

są uwzględnio-
ne w CTV.

obejmuje wyrostek
kolczysty,

cały wyrostek kolczysty i obu-
stronnie blaszki

obejmuje trzon kręgu
i obustronne nasady/
wyrostki poprzeczne,

cały trzon kręgu, obustronne
nasady, wyrostki poprzecz-
ne / blaszki i wyrostek kol-
czysty

obejmuje trzon kręgu
i jedną jednostronną
nasadę,

cały trzon kręgu, nasada i
wyrostek poprzeczny / blasz-
ki po tej samej stronie

Dodatkowe zasady generowania celu klinicznego

• Gdy przecięcie między GTV a jednym sektorem nie jest puste, ten sektor jest uwzględniany w
CTV.

• Gdy w zakresie GTV wprowadzane są zmiany, wybór sektora jest dynamicznie aktualizowany.
• Każda zmiana w obrębie GTV powoduje aktualizację CTV, z wyjątkiem zmian nazwy, koloru i

komentarzy.

Obiekty z odłączonymi objętościami

Upewnić się, że każdy utworzony obiekt jest przyległy. W przeciwnym razie będzie traktowany
jako objętość odłączona.
Obiekt jest traktowany jako odłączona objętość, gdy łączna objętość obiektu minus objętość
największego elementu jest większa niż 0,1 cm³.
Jeśli po generowaniu lub edycji obiektów w oprogramowaniu pozostaną objętości odłączone,
wyświetlone zostanie okno dialogowe.
UWAGA: Spine SRS nie obsługuje objętości odłączonych podczas planowania leczenia. 

Przeglądanie obiektów

Jeśli w oprogramowaniu nie zostaną sprawdzone automatycznie wygenerowane obiekty,
wyświetlone zostanie okno dialogowe.

UŻYWANIE SMARTBRUSH
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Automatyczna aktualizacja CTV

Rysunek 20  

Jeśli wybrany zostanie obraz z istniejącym GTV, CTV lub OAR, a GTV zostanie zmodyfikowany,
otworzy się okno dialogowe CTV Auto-Update.
Należy wybrać, czy CTV (lub kadrowany OAR) ma zostać powiązany lub niepowiązany z GTV.
UWAGA: Obiekty są powiązane, co znaczy, że są od siebie zależne. Aktualizacja GTV inicjuje
aktualizację CTV lub kadrowanego OAR. 

Zasady generowania celu klinicznego
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3.4 Opcje dotyczące multimodalności

Informacje o opcjach dotyczących multimodalności

Jeśli wykorzystywane są zestawy przekrojów korejestrowane za pomocą Image Fusion, można
wyświetlać i modyfikować obiekty we wszystkich zestawach przekrojów połączonych za pomocą
fuzji.
Obiekt multimodalny tworzony jest automatycznie, gdy do segmentacji używane są różne
zestawy.
Jeśli rysowanie multimodalne wykonywane jest w układzie multimodalnym (np. w widoku Side by
Side lub Spinal):
• Oba zestawy obrazów wyświetlone w widokach będą uwzględnione przez algorytm.

Jeśli rysunek multimodalny jest wykonywany w monomodalnym układzie widoku:
• Pierwsze dwa zestawy obrazów, w których narysowany jest obiekt, będą uwzględnione przez

algorytm.
• W przypadku trzeciego zestawu obrazów algorytm multimodalny także uwzględnia informacje

dotyczące wartości szarości z maksymalnie trzech zestawów obrazów, aby narysować obiekt.
UWAGA: Tryb multimodalny działa tylko w przypadku Smart Brush. 

Przykład danych pacjenta zawierający multimodalne zestawy obrazów

Rysunek 21  

Opcja Dane informacyjne wykorzystywane do
konturowania

Wytyczyć kontur guza w zestawie MR-T1 Zestaw MR-T1

Przełączyć widok na połączony za pomocą fuzji
zestaw MR-T2 i kontynuować konturowanie MR-T1 i MR-T2

UWAGA: Używane są wartości szarości tylko dwóch zestawów obrazów. W razie wybrania
trzeciego zestawu obrazów cofany jest wybór pierwszego zestawu obrazów i zestaw ten nie jest
już wyświetlany. 

UŻYWANIE SMARTBRUSH
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Opcje dotyczące multimodalności
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4 FUNKCJE DODATKOWE
4.1 Raport wolumetryczny

Informacje o raportach wolumetrycznych

Raport wolumetryczny zawiera informacje o objętości obiektu, jego powierzchni w ramach
jednego przekroju na podstawie najdłuższych średnic (kryteria Macdonalda) i samej najdłuższej
średnicy (kryteria oceny odpowiedzi w guzach litych – RECIST).

Posługiwanie się informacjami wolumetrycznymi

Raport wolumetryczny:
• Jest tworzony dla obiektu po wybraniu Report.
• Pozostaje ważny do chwili zmodyfikowania odpowiadającego mu obiektu.
• Jest przechowywany z danymi pacjenta do chwili zmodyfikowania obiektu.
• Oblicza objętość obiektu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jeśli obiekt jest

mniejszy niż 10 cm3. Większe obiekty są obliczane z dokładnością do jednego miejsca po
przecinku.

Kształt i położenie obiektu należy zweryfikować w SmartBrush przed utworzeniem raportu. Sam
raport daje tylko informacje o pomiarach wolumetrycznych.
Wartości obliczone na podstawie obiektu otoczonego obrysem zależą od rozdzielczości
odpowiedniego zestawu obrazów wraz z obiektem. Należy to uwzględnić, jeśli na podstawie
obliczonych wartości podejmowane są decyzje o dalszym przebiegu leczenia.
UWAGA: Obliczenia kryteriów Macdonalda w raporcie wolumetrycznym są wykonywane przy
użyciu oryginalnych przekrojów. Dlatego orientacja, do której stosowane są kryteria Macdonalda,
jest zgodna z kierunkiem skanowania. Rozdzielczość serii obrazów określa dokładność metody.
Dlatego obiekt wyświetlony w oprogramowaniu może dać trochę inny wynik ze względu na
interpolację. 

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy
Brainlab. 

Sprawdzanie i eksportowanie raportów

Istniejące raporty można przeglądać za pomocą Image Viewer. Istniejące raporty można
przechowywać/eksportować za pomocą funkcji Export w Patient Data Manager.

FUNKCJE DODATKOWE
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Tworzenie raportu wolumetrycznego

Rysunek 22  

Krok

1. Otworzyć Data.
Otworzy się menu Data.

2. Wybrać odpowiedni obiekt z menu rozwijanego Objects.

3.

Z menu wybrać Report.
Oprogramowanie wygeneruje raport wolumetryczny.

Raport wolumetryczny
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4.2 Funkcje raportu wolumetrycznego

Funkcje

Przycisk Funkcja

Panoramowanie wokół raportu.

Powiększenie do obszaru raportu.

Dopasowuje raport do szerokości ekranu.

Zamyka raport.

Zapisuje raport w określonej lokalizacji.

Wysyła raport do określonej drukarki.

FUNKCJE DODATKOWE
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4.3 Eksport

Eksportowanie

Informacje na temat eksportowania z systemu zawiera Instrukcja obsługi oprogramowania
Patient Data Manager.
UWAGA: Jeśli dane wygenerowane przez aplikację (tj. obiekty, segmentacje) są wykorzystywane
w kolejnych aplikacjach, wyniki muszą zostać dokładnie sprawdzone po zaimportowaniu do
kolejnej aplikacji. 

Eksport
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