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1 INFORMAȚII GENERALE
1.1 Date de contact

Asistență clienți

Dacă nu găsiți informațiile de care aveți nevoie în acest ghid sau dacă aveți întrebări sau
probleme, contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab:

Regiune Telefon și fax E-mail

Statele Unite ale Americii, Ca-
nada, America centrală și de
sud

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

us.support@brainlab.com

Brazilia Telefon: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Marea Britanie Telefon: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Telefon: +34 900 649 115

Franța și regiunile francofone Telefon: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa
Telefon: +49 89 991568
1044
Fax: +49 89 991568 811

Japonia
Telefon: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Durata anticipată de service

Actualizările de software și asistență la client pentru acest produs sunt oferite timp de cinci ani de
funcționare.

Feedback

În ciuda reviziei atente, acest ghid de utilizare poate conține erori. Contactați-ne la adresa
user.guides@brainlab.com dacă aveți sugestii de îmbunătățire.

Producător

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

INFORMAȚII GENERALE
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1.2 Informații juridice

Drepturi de autor

Acest ghid conține informații care sunt proprietate protejată prin drepturi de autor. Nicio parte din
acest ghid nu poate fi reprodusă sau tradusă fără acordul expres scris al Brainlab.

Mărci comerciale Brainlab

• Brainlab® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab AG în Germania și/sau în SUA.
• SmartBrush® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab AG în Germania și/sau în

Statele Unite.
• iHelp® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab AG în Germania și/sau în Statele Unite.

Mărci comerciale non-Brainlab

Microsoft® și Windows® sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele
Unite ale Americii și în alte țări.

Informații privind brevetele

Acest produs poate fi protejat de unul sau mai multe brevete sau poate avea cereri de brevet în
așteptare. Pentru detalii, consultați: www.brainlab.com/patent.

Software integrat aparținând terților

SmartBrush este un software patentat. Software-ul SmartBrush este protejat prin drepturi de
autor. Alături de software-ul SmartBrush, pe stația de lucru SmartBrush pot fi instalate și alte
aplicații software, licențiate sub Licența publică generală GNU. Software-ul patentat și software-ul
gratuit sunt utilizate în conformitate cu clauza de „acceptare reciprocă”, definită în Licența publică
generală GNU. Termenii și condițiile Licenței publice generale GNU pot fi găsiți aici: http://
www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
Acest software se bazează parțial pe aplicația iTextSharp, creată de Bruno Lowagie și Paulo
Soares.
Acest software se bazează în parte pe următoarele lucrări. Licența completă și avizul privind
drepturile de autor sunt disponibile la link-urile de mai jos:
• 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++, dezvoltat de Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/xerces-c/)

Marcajul CE

• Marcajul CE indică faptul că produsele Brainlab respectă cerințele esențiale
ale Directivei Consiliului European 93/42/CEE privind dispozitivele medicale
(„DDM”).

• Conform reglementărilor stabilite prin DDM, SmartBrush 2.6, parte a Brainlab
Elements, este un produs din Clasa IIb.

Informații juridice
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Vânzări în SUA

Legile federale ale Statelor Unite restricționează vânzarea acestui dispozitiv numai către medici
sau la recomandarea acestora.

INFORMAȚII GENERALE
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1.3 Simboluri

Avertismente

Avertisment
Avertismentele sunt indicate prin simboluri de avertizare sub formă de triunghi. Acestea
conțin informații esențiale de siguranță, privind posibile vătămări, deces sau alte
consecințe grave asociate cu utilizarea sau cu utilizarea greșită a dispozitivului.

Atenționări

Atenționările sunt indicate prin simboluri de atenționare sub formă de cerc. Acestea includ
informații importante privind funcționarea defectuoasă a dispozitivului, defectarea sau
deteriorarea acestuia sau pagubele materiale.

Note

NOTĂ: Notele sunt formatate în stil cursiv și indică alte informații utile. 

Simboluri
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1.4 Utilizarea sistemului

Domenii de utilizare

Elementul SmartBrush pune la dispoziție o interfață facilă cu instrumente și vizualizări pentru
conturarea structurilor anatomice din datele imagistice ale pacientului. Rezultatul este salvat sub
forma obiectului de segmentare 3D DICOM și poate fi utilizat pentru procesarea ulterioară.

Indicații de utilizare

SmartBrush din aplicația Elements poate fi utilizat în toate fluxurile de lucru clinice care necesită
conturarea structurilor anatomice în cadrul datelor imagistice ale pacientului. Dispozitivul în sine
nu are indicații clinice specifice.

Populația de pacienți vizată

Nu există limitări demografice, regionale sau culturale în ceea ce privește pacienții.

Zonă a corpului vizată sau tip de țesut aplicat sau cu care s-a interacționat

Având în vedere că dispozitivul include exclusiv software și că permite prelucrarea și vizualizarea
datelor pentru proceduri medicale, acesta nu interacționează cu nicio zonă a corpului sau cu
niciun țesut.
Conturarea, analiza și rafinarea structurilor anatomice nu sunt limitate la nicio zonă a corpului și
anume, seturile de imagini ale oricărei zone a corpului pot fi importate și utilizate în modul
menționat mai sus.
Pentru procedurile Spine SRS sunt puse la dispoziție funcționalități suplimentare care facilitează
fluxul de lucru pentru planificarea tratamentului.

Profilul utilizatorului preconizat

Produsul este destinat utilizării de către cadrele medicale calificate și asistenții acestora, care
lucrează în neurochirurgie/neuroradiologie, traumatologie și planificarea radioterapiei.

Mediu de utilizare preconizat

SmartBrush din aplicația Elements poate fi utilizat în:
• Mediul de birou spitalicesc sau în alte locații care pun la dispoziție un computer
• Sălile în care se realizează intervenții chirurgicale

Un mediu de utilizare preconizat mai specific, de exemplu, o stație de planificare specifică sau o
platformă de navigare, poate exista atunci când dispozitivul este utilizat în combinație cu alte
dispozitive. În acest caz, mediul de utilizare preconizat este menționat în fișierul tehnic al
sistemului corespunzător.

Revizia plauzibilității

Avertisment
Înainte de tratarea pacientului, verificați plauzibilitatea tuturor informațiilor de intrare în
sistem și de ieșire din sistem.

INFORMAȚII GENERALE
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1.5 Compatibilitate cu dispozitivele și alt software
medical

Software-urile medicale Brainlab compatibile

Cu acest sistem puteți instala și utiliza numai software-uri medicale Brainlab specificate de către
Brainlab. Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab pentru clarificări cu privire la
compatibilitatea cu software-urile medicale Brainlab.

Software non-Brainlab

Numai angajații autorizați Brainlab pot instala software-ul pe sistemul Brainlab. Nu instalați
și nu ștergeți nicio aplicație software.

Actualizări

Avertisment
Actualizările sistemului de operare (remediere rapidă) sau ale software-ului pus la
dispoziție de terți trebuie să se facă în afara programului de lucru al clinicii și într-un mediu
de testare pentru a verifica funcționarea corectă a sistemului Brainlab. Brainlab
monitorizează remedierile rapide Windows și va fi informată, în cazul anumitor actualizări,
dacă pot apărea anumite probleme. Dacă întâmpinați dificultăți cu remedierile rapide ale
sistemului de operare, contactați departamentul de asistență al Brainlab.

Scanarea antivirus și anti-malware

Brainlab recomandă protejarea sistemului cu un software antivirus de ultimă generație.
Rețineți că anumite setări ale software-urilor de protecție anti-malware (de exemplu, cele de
detectare a virusurilor) pot influența negativ performanța sistemului. De exemplu, dacă efectuați
scanări în timp real, iar fiecare acces la fișiere este monitorizat, atunci procesul de încărcare și de
salvare a datelor pacientului poate fi încetinit. Brainlab recomandă dezactivarea scanării în timp
real și efectuarea scanării pentru detectarea virușilor în afara programului de lucru al clinicii.

Avertisment
Asigurați-vă că software-ul antivirus nu modifică directoarele Brainlab, în special:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData etc.

Avertisment
Nu descărcați și nu instalați actualizări în timpul planificării tratamentelor.
Pentru informații suplimentare privind oricare dintre aceste probleme, contactați departamentul de
asistență clienți al Brainlab.

Actualizări de securitate Microsoft pentru Windows și actualizarea driverelor

Brainlab permite doar instalarea pachetelor de securitate. Nu instalați pachete Service Pack și
actualizări opționale. Verificați-vă setările pentru a vă asigura că actualizările sunt descărcate și
instalate corect, la momentul oportun. Nu actualizați driverele pe platformele Brainlab.
Consultați site-ul web Brainlab pentru informații suplimentare despre setări și pentru o listă a
actualizărilor de securitate Microsoft blocate de departamentul de asistență clienți al Brainlab.
Adresa: www.brainlab.com/updates
Parola: WindowsUpdates!89

Compatibilitate cu dispozitivele și alt software medical
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1.6 Instruire și documentare

Instruire Brainlab

Pentru a asigura o utilizare sigură și adecvată, înainte de folosirea sistemului, Brainlab
recomandă ca toți utilizatorii să participe la un program de instruire susținut de un reprezentant
Brainlab.

Responsabilitatea

Avertisment
Acest sistem oferă chirurgului numai asistență și nu substituie sau nu înlocuiește
experiența chirurgului și/sau responsabilitatea acestuia în timpul utilizării. Utilizatorul
trebuie întotdeauna să poată continua fără asistență din partea sistemului.
Doar personalul medical instruit poate manipula componentele sistemului și accesoriile acestuia.

Durată extinsă în sala de operație

Sistemele de navigare Brainlab sunt echipamente tehnice sensibile. În funcție de configurarea
sistemului din sala de operație, de poziționarea pacientului, de duratele de calcul și de
complexitate, durata intervenției chirurgicale cu ajutorul sistemului de navigare poate varia.
Utilizatorul trebuie să decidă dacă o eventuala prelungire este acceptabilă pentru pacientul și
tratamentul respectiv.

Citirea ghidurilor de utilizare

Acest ghid descrie software-uri medicale sau dispozitive medicale complexe care trebuie utilizate
cu atenție.
Prin urmare, este important ca toți utilizatorii sistemului, instrumentului sau software-ului:
• să citească cu atenție acest ghid înainte de a utiliza echipamentul
• să aibă acces permanent la acest ghid

Ghiduri de utilizare disponibile

NOTĂ: Ghidurile de utilizare disponibile variază în funcție de produsul Brainlab. Dacă aveți
întrebări privind ghidurile de utilizare primite, contactați departamentul de asistență clienți
Brainlab. 

Ghid de utilizare Cuprins

Ghiduri de utilizare a soft-
ware-urilor

• Prezentare generală a planificării tratamentului și a ghidării asis-
tate de explorarea imagistică

• Descrierea configurării sistemului din sala de operație
• Instrucțiuni software detaliate

Ghiduri de utilizare a hard-
ware-ului

Informații detaliate cu privire la componentele hardware chirurgica-
le și pentru radioterapie, definite de obicei ca instrumente comple-
xe, de dimensiuni mari

Ghiduri de utilizare a instru-
mentelor Instrucțiuni detaliate cu privire la manipularea instrumentelor

Ghid de curățare, dezinfec-
tare și sterilizare

Detalii referitoare la curățarea, dezinfectarea și sterilizarea instru-
mentelor

Ghid de utilizare a sistemu-
lui Informații detaliate cu privire la configurarea sistemului

INFORMAȚII GENERALE
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Ghid de utilizare Cuprins

Ghid tehnic de utilizare Informații tehnice detaliate cu privire la sistem, inclusiv specificații
și informații privind conformitatea

Instruire și documentare
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2 PREZENTAREA GENERALĂ
A SOFTWARE-ULUI

2.1 Introducere

Fundal

SmartBrush pune la dispoziție o trusă de instrumente de conturare care vă permite să vizualizați
mai ușor structurile anatomice sau tumorile.
SmartBrush vă permite:
• Să delimitați țintele în mod interactiv
• Să definiți volume multiplanare simplificate
• Să extindeți contururile cu un singur clic cu mouse-ul sau cu o singură atingere cu degetul
• Să analizați concomitent mai multe modalități în timpul conturării

Selectarea datelor

Înainte de a iniția SmartBrush, selectați pacientul și datele necesare cu ajutorul Patient
Selection. Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul de utilizare al software-ului Patient
Data Manager.

Detectarea anomaliilor

SmartBrush utilizează detectarea anomaliilor dacă acesta este prezent în sistem atunci când
este inițiat SmartBrush. Acest lucru înseamnă că, în cadrul unui flux de lucru general,
SmartBrush se va axa pe și va mări vizualizarea anomaliei detectate.

PREZENTAREA GENERALĂ A SOFTWARE-ULUI
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2.2 Inițierea și închiderea SmartBrush

Inițierea software-ului

Figura 1  

Pentru a iniția software-ul, selectați mai întâi un pacient și apoi selectați SmartBrush din fluxul de
lucru necesar de pe ecranul principal al software-ului Patient Data Manager (de exemplu,
Cranial > Planning > SmartBrush).

Opțiuni pentru fluxul de lucru tipic

În funcție de procedură, urmați etapele fluxului de lucru pentru unul dintre următoarele:
• Flux de lucru pentru proceduri generale
• Flux de lucru pentru Spine SRS

Fluxul de lucru SmartBrush pentru Procedurile generale

Etapă

1. Selectați un set de imagini.

2. Creați un obiect prin conturarea structurii utilizând:
• Segmentarea semi-automată utilizând Smart Brush
• Segmentarea automată utilizând Brush 2D sau Brush 3D

3. Finalizați obiectul.

Fluxul de lucru SmartBrush pentru procedurile Spine SRS

În cadrul unui flux de lucru Spine SRS, SmartBrush generează automat un volum clinic țintă
(CTV) și un organ expus riscului (OAR) pe baza unui obiect GTV (volum brut tumoră) desenat
manual. Acest volum țintă poate fi utilizat pentru pașii ulteriori de planificare.

Etapă

1. Selectați un set de imagini.

2. Selectați poziția dvs. de interes.

3. Creați un obiect GTV prin conturarea structurii utilizând:
• Smart Brush pentru segmentare semi-automată
• Brush 2D sau Brush 3D pentru segmentare manuală

4. Analizați obiectele CTV și OAR generate în mod automat.

5. Finalizați obiectul.

Inițierea și închiderea SmartBrush

14 Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.0 SmartBrush Ver. 2.6



Cum închideți SmartBrush

Finalizați întotdeauna activitatea curentă înainte de a închide software-ul.
Închideți întotdeauna software-ul înainte de a opri sistemul. Datele nu sunt salvate automat dacă
închideți sistemul fără închiderea adecvată a software-ului.

Etapă

Înainte de închidere, finalizați activitatea curentă selectând funcția Done.

PREZENTAREA GENERALĂ A SOFTWARE-ULUI
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2.3 Meniul Data

Fundal

SmartBrush selectează în mod automat cel mai relevant set de date și un afișaj implicit.
Pentru a ajusta aspectul implicit, setul de imagini și/sau lista de obiecte afișată, selectați Data
pentru a deschide meniul de date.

Utilizarea meniului Data

②
①

③

Figura 2  

Nr. Descriere

① Selectați MORE pentru a adăuga conținut suplimentar

② O listă a seturilor de imagini disponibile

③ Alt conținut disponibil (de exemplu, Objects, Auto-segmented Objects, Trajectories
sau Points)

Vizualizarea proprietăților imaginilor

① ②

Figura 3  

Sub Images, toate seturile de imagini sunt afișate ca miniaturi și afișează următoarele proprietăți
①:
• Modalitate de imagine
• Distanța secțiunii
• Numărul de secțiuni

Partea dreaptă ② afișează numele setului de imagini și data și ora achiziției.

Meniul Data
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Vizualizarea proprietăților obiectelor

②

①

③

Figura 4  

Selectați săgeata ① pentru a deschide meniurile cu alte conținuturi, precum Objects, Auto-
segmented Objects, Trajectories sau Points.
Puteți să vizualizați proprietățile obiectelor ② sau să editați caracteristicile obiectelor în orice
moment ③ pe parcursul procesului de creare utilizând meniul Data.

Buton Funcție

Alocați o culoare unui obiect.

Creați un raport volumetric.

Eliminați un obiect din selecția curentă.

PREZENTAREA GENERALĂ A SOFTWARE-ULUI
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Buton Funcție

Permiteți crearea unui obiect multimodal.
NOTĂ: Atunci când sunt activate (de exemplu, în multimodal), valorile de gri obți-
nute de la trei seturi de imagini diferite sunt luate în considerare prin intermediul
funcției de extindere semi-automată a conturilor a software-ului. 

Creați un obiect nou.

Opțiuni de vizibilitate

②①

Figura 5  

Pentru a afișa/ascunde un obiect specific, selectați butonul ochi deschis/închis in obiectul ①.
Butoanele ochi deschis/închis ② din meniul vertical pentru activarea sau dezactivarea vizibilității
tuturor obiectelor.

Modul de modificare a proprietăților unui obiect

Etapă

1. Deschideți meniul Objects prin selectarea săgeții.

2. Selectați obiectul relevant din meniul Objects afișat.

3. Editați proprietățile, după caz.
Pot fi editate următoarele proprietăți:
• Name: Introduceți numele obiectului dvs.
• Type: Alegeți un tip de obiect din meniul vertical
• Role: Alegeți un atribut de rol din meniul vertical
• Comment: Adăugați comentarii care se aplică

Modul de creare a unui obiect nou

Etapă

1. Începeți să desenați.
Un obiect nou este adăugat la lista de obiecte, iar proprietățile implicite sunt aplicate.

2. În mod implicit:
• Type este setat drept Tumor
• Role este setat drept Undefined

3. Reveniți la ecranul principal și conturați obiectul utilizând instrumentele de conturare (de
exemplu Smart Brush > Brush 2D).

Unui obiect i se atribuie întotdeauna rezoluția (dimensiunea voxelului și distanța secțiunii):
• Primului set de secțiuni care este utilizat pentru segmentarea unei structuri atunci când începeți

să desenați fără crearea unui obiect nou

Meniul Data
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• Setului de imagini care este selectat atunci când selectați New Object
Se recomandă să utilizați seturi de secțiuni cu o rezoluție suficient de mare pentru a reprezenta
structura de segmentat.
NOTĂ: Contactați departamentul de asistență clienți Brainlab pentru a stabili o rezoluție fixă
pentru toate obiectele, independent de seturile de secțiuni utilizate pentru schițare. 

PREZENTAREA GENERALĂ A SOFTWARE-ULUI
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2.4 Aspectul ecranului pentru fluxurile de lucru
pentru proceduri generale

Utilizarea SmartBrush pentru proceduri generale

SmartBrush poate fi utilizat pentru a contura obiectele (de exemplu, tumori).
Permite corecția sau segmentarea precisă a obiectelor pe baza voxelilor utilizând Smart Brush,
Brush 2D și Brush 3D.

Aspect ecran

①

③②

④

Figura 6  

Nr. Explicație

① Zonă de vizualizare

② Obiect selectat în prezent

③ Conține informații despre proces și avertismente posibile

④ Selectați obiectul pentru a-l centra în zona de vizualizare

Aspecte disponibile

Aspect Explicație

ACS afișează modul de vizualizare 3D (stânga sus) și modul de
vizualizare pe secțiunea axială, coronală și sagitală

Aspectul ecranului pentru fluxurile de lucru pentru proceduri generale
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Aspect Explicație

Side by Side afișează două seturi de imagini vizualizate pe sec-
țiunea axială, coronală și sagitală

NOTĂ: Pentru a comuta între aspecte:
• Selectați Data apoi selectați un aspect
• Utilizați comanda rapidă Ctrl + Tab de pe tastatură în orice moment 

Modul de vizualizare ACS

Figura 7  

Modul de vizualizare ACS afișează secțiunile setului de imagini selectat în modurile de vizualizare
axial, coronal și sagital (ACS). Este disponibilă o vizualizare 3D de bază.
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Modul de vizualizare Side by Side

①

Figura 8  

Modul de vizualizare Side by Side afișează două seturi de imagini paralele într-o configurație
ACS. Puteți comuta între cele două seturi de imagini prin selectarea acestora.
Utilizați Pan, Zoom și Scroll ca atare pentru a revizui setul de imagini. 
Atunci când este selectat un obiect, modurile de vizualizare se aliniază întotdeauna cu obiectul
selectat ①.

Rezoluția obiectului și numărul secțiunii

Secțiunile de imagine originale sunt afișate dacă rezoluția obiectului corespunde cu rezoluția
setului de imagini. În acest caz, numărul secțiunii este afișat în modul de vizualizare care indică
orientarea imaginii originale (de exemplu, pentru o scanare axială, numărul secțiunii este afișat în
modul de vizualizare axială).

Aspectul ecranului pentru fluxurile de lucru pentru proceduri generale
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2.5 Aspectul ecranului pentru fluxurile de lucru
pentru Spine SRS

Utilizarea SmartBrush pentru fluxurile de lucru pentru Spine SRS

În fluxurile de lucru pentru Spine SRS, SmartBrush poate fi utilizat pentru crearea unui obiect
GTV. De asemenea, propune un obiect CTV și un obiect OAR, decupate, în conformitate cu liniile
directoare ale Grupului de Oncologie și Radioterapie (Radiation Therapy Oncology Group –
RTOG).
Aceasta permite corecția sau segmentarea precisă a obiectelor pe baza voxelilor utilizând Smart
Brush, Brush 2D și Brush 3D.

Aspectul ecranului Spine SRS

①

② ③

④

Figura 9  

Nr. Explicație

① Zonă de vizualizare

② Obiect selectat în prezent

③ Conține informații despre proces și avertismente posibile

④ Obiect GTV/CTV/OAR actual vizibil

Aspecte disponibile

Mod de vizualizare Explicație

Spine afișează:
• O reconstrucție 3D a coloanei vertebrale (stânga sus)
• O reconstrucție 3D a sectoarelor vertebrale (centru sus)
• Modurile de vizualizare ACS ale unui set de imagini (centru)
• Mod de vizualizare multimodal (jos)
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Mod de vizualizare Explicație

Side by Side afișează două seturi de imagini în zona de vizualizare.

NOTĂ: Pentru a comuta între aspecte:
• Selectați Data apoi selectați un aspect
• Utilizați comanda rapidă Ctrl + Tab de pe tastatură în orice moment 

Mod de vizualizare Coloană vertebrală

①

②
③

④

Figura 10  

Nr. Descriere

① Reconstrucție axială, coronală sau sagitală

② Configurație axială, coronală sau sagitală

③ Comutare la modul de vizualizare axială, coronală sau sagitală

④ Reconstrucția 3D a coloanei vertebrale; pot fi evidențiate vertebrele individuale

Selectați Data pentru a selecta și vizualiza diferite seturi de imagini.
Utilizați Pan, Zoom și Scroll ca atare pentru a revizui setul de imagini.

Aspectul ecranului pentru fluxurile de lucru pentru Spine SRS
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Modul de vizualizare Side by Side

①

③②

Figura 11  

Nr. Descriere

① Comutare la modul de vizualizare axială, coronală sau sagitală

② Primul set de imagini din configurația ACS

③ Al doilea set de imagini din configurația ACS

Selectați Data pentru a selecta și vizualiza diferite seturi de imagini.
Utilizați Pan, Zoom și Scroll ca atare pentru a revizui setul de imagini. 
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2.6 Funcții de vizualizare a imaginilor

Opțiuni de vizualizare

Utilizați diferitele funcții de vizualizare a imaginilor disponibile în bara de instrumente pentru a
modifica modurile de vizualizare în timpul analizei și/sau modificării obiectelor.

Buton Funcție Descriere

Deplasarea unei secțiuni
într-o fereastră • Glisează secțiunea în locația dorită.

Derularea prin toate secțiu-
nile dintr-o fereastră

• Glisarea în sus sau în jos pentru vizualizarea tutu-
ror secțiunilor.

• Utilizarea rotiței mouse-ului.

Mărire sau micșorare

• Glisarea în sus (micșorare) sau în jos (mărire).
• Atunci când se utilizează un ecran tactil, apăsați cu

două degete pe imagine și apropiați (micșorare)
sau depărtați (mărire) degetele.

Reglarea luminozității și a
contrastului unei secțiuni

• Glisarea în jos/sus pentru creșterea/reducerea lu-
minozității.

• Glisarea spre dreapta/stânga pentru creșterea/
reducerea nivelului de contrast.

Centrarea obiectelor

Puteți să centrați obiectul cu care lucrați la momentul respectiv în centrul tuturor ferestrelor de
vizualizare făcând clic pe numele obiectului din bara de instrumente.

Funcții de vizualizare a imaginilor
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2.7 Instrumente de conturare

Accesarea trusei de instrumente

①

④

③

②

Figura 12  

Pentru a vizualiza toate opțiunile de desenare cu pensula și de ștergere, selectați meniul vertical
al instrumentelor de conturare ① din bara de instrumente. Selectați tipul de pensulă dorit.
NOTĂ: Dacă selectați o pensulă diferită în timpul unei sesiuni (de exemplu, Brush 2D), numele
meniului se modifică pentru a reflecta numele (de exemplu, Brush 2D). Selecția implicită este
Smart Brush.
În fiecare meniu, aveți posibilitatea:
• Să selectați opțiunea Brush sau Erase ②, după caz
• Să utilizați pensula sau să mutați glisorul pentru a modifica dimensiunea pensulei ③
• Să selectați Undo ④ pentru a anula ultima modificare. Să selectați mai multe modificări pentru

a le anula 

NOTĂ: De asemenea, puteți să modificați dimensiunea pensulei utilizând comanda rapidă Alt +
rotița mouse-ului atunci când pensula este activă. 

Funcțiile Brush

Funcție Smart Brush Brush 3D Brush 2D

Conturează orice regiune sau structură, ținând
cont de informațiile valorilor de gri ale setului
de imagini subiacent.

Utilizează interpolarea pentru a converti zone-
le segmentate manual într-un obiect 3D.

Conturează structurile dintr-un singur plan vo-
xel cu voxel.

NOTĂ: Sensibilitatea instrumentelor depinde de nivelul mărire/micșorare. 
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Opțiunile Smart Brush

Opțiuni

Brush

• Segmentează pixelii cu valori de gri similare în zona definită.
• Utilizează interpolarea.

NOTĂ: Instrumentul evidențiază zona care se bazează pe marcajele dvs. și adau-
gă/elimină voxelii segmentați dintr-o zonă mică în jurul zonei marcate creând con-
tururi netede ale obiectelor. 

Elimină pixelii marcați din obiect utilizând interpolarea 3D.

Opțiunile Brush 3D

Opțiuni

Conturează zona de interes (utilizând interpolarea 3D geometrică).
NOTĂ: Valorile introduse de utilizator nu sunt modificate de interpolare. 

Elimină zona conturată din obiect (utilizând interpolarea 3D geometrică).

Opțiunile Brush 2D

Opțiuni

Conturează zona de interes pixel cu pixel.
Permite utilizatorului să corecteze structurile fără interpolare.

Elimină zona conturată din obiect.

Instrumente de conturare
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2.8 Comenzi rapide

Fundal

Puteți să utilizați butoanele de vizualizare a imaginilor din bara de instrumente sau următoarele
comenzi rapide de pe tastatură sau de pe ecranul tactil.

Comenzi rapide de pe tastatură

Funcție Descriere Comandă rapidă de pe tastatură

Mărire/Micșorare Mărire și micșorare Ctrl + rotița mouse-ului

Panoramare Deplasarea unei secțiuni într-o fe-
reastră

Ctrl + butonul stâng al mouse-ului și
glisare

Defilare Defilarea prin secțiuni Rotița mouse-ului

Centrare obiect Centrarea obiectului curent în mijlo-
cul tuturor ferestrelor de vizualizare Ctrl + un singur clic pe obiect

Dimensiune pen-
sulă

Modificarea dimensiunii pensulei în
timp ce o pensulă este activă Alt + rotița mouse-ului

Ștergere
Ștergere fără selectarea butonului
Erase în timp ce o pensulă este acti-
vă

Butonul drept al mouse-ului

Modificare aspect Comutarea la următorul aspect al
ecranului Ctrl + Tab

Comenzi rapide de pe ecranul tactil

Funcție Descriere Comandă rapidă de pe ecranul tac-
til

Mărire/Micșorare Mărire și micșorare
Apăsați cu două degete pe imaginea
secțiunii și apropiați sau depărtați de-
getele

Panoramare Deplasarea unei secțiuni într-o fe-
reastră

Apăsați cu un deget pe imaginea
secțiunii și glisați în locația dorită

Defilare Derularea prin toate secțiunile dintr-o
fereastră

Apăsați cu un deget pe prima imagi-
ne a secțiunii și glisați în sus sau în
jos
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Comenzi rapide
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3 UTILIZAREA
SMARTBRUSH

3.1 Crearea obiectelor 3D

Introducere

Figura 13  

Dacă software-ul identifică o anomalie la inițierea software-ului, modul de vizualizare este centrat
automat pe anomalia respectivă.

Conturarea cu succes a obiectelor

În general, pentru a contura un obiect cu orice tip de pensulă:
• Subliniați zona care trebuie segmentată utilizând pensula dorită
• Repetați procesul în secțiunea următoare și lucrați la o secțiune paralelă/perpendiculară până

la crearea obiectului dorit
Pentru a face corecții:
• Dacă marginile zonei segmentate nu sunt separate corect de suprafața învecinată, utilizați

funcția Erase pentru a defini aceste margini mai exact
• Dacă utilizați mouse-ul, faceți clic pe butonul din dreapta al mouse-ului pentru ștergere, când

opțiunea Brush este activă
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Modul de conturare a obiectelor utilizând Smart Brush

① ② ③

Figura 14  

Având în vedere că Smart Brush recunoaște diferențele de contrast, puteți să conturați mai
eficient obiectele începând din centrul leziunii și mutând Brush spre margine.

Etapă

1. Centrați și măriți/micșorați regiunea de interes utilizând funcțiile Zoom, Scroll și Pan.

2.

Brush
Selectați Brush din meniul Smart Brush.

3. Conturați forma structurii într-o reconstrucție ① (de exemplu, modul de vizualizare coro-
nală).
Conturul urmează contururile obiectului.
Regiunea conturată este stabilită de valorile de gri și de contrastul imaginii.

4. Conturați forma structurii ② într-o altă reconstrucție (de exemplu, modul de vizualizare
sagital).

5. Interpolarea este utilizată în mod automat pentru a crea un obiect 3D ③.
Software-ul segmentează toți pixelii conectați cu valori de gri similare din zona definită. În
cazul în care conturați o zonă mai mare, scala potențială de valori de gri crește.

Crearea obiectelor 3D
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Utilizarea Brush 3D

A

B

① ② ③

④⑤⑥
Figura 15  

Smart Brush utilizează informațiile multimodale pentru conturare, în timp ce Brush 3D utilizează
interpolarea 3D geometrică pentru a crea un obiect 3D. Această interpolare 3D poate fi vizualizată
în grafic și este descrisă mai jos:

(A) Dacă dvs. … (B) Software-ul ...

realizați contururi în secțiuni paralele ① creează un obiect interpolat 3D ⑥

realizați contururi în secțiuni perpendicula-
re ② creează un obiect interpolat 3D ⑤

utilizați interpolarea 3D restricționată local
③ adaugă uniform zona marcată la obiectul 3D ④

Modul de conturare a obiectelor utilizând Brush 3D

Urmați pașii de mai jos pentru a contura un obiect utilizând Brush 3D.

Etapă

1. Centrați și măriți/micșorați regiunea de interes utilizând funcțiile Zoom, Scroll și Pan.

2.

Selectați Brush din meniul Brush 3D.

3. Conturați forma structurii într-o reconstrucție (de exemplu, modul de vizualizare coronală).

4. Conturați forma structurii într-o altă reconstrucție (de exemplu, modul de vizualizare sagi-
tală).

5. Interpolarea este utilizată în mod automat pentru a crea un obiect 3D.
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Etapă
NOTĂ: Utilizați Scroll pentru a trece de la o secțiune la următoarea. De asemenea, un
obiect poate fi conturat:
• Prin conturarea în reconstrucții paralele și prin ignorarea anumitor secțiuni. Informațiile

dintre secțiuni sunt apoi interpolate.
• Prin conturarea în reconstrucții perpendiculare. 

Modul de conturare a obiectelor utilizând Brush 2D

Brush 2D vă permite să contrați manual zonele de interes și este recomandat pentru corectarea
structurilor. Brush 2D nu utilizează interpolarea, prin urmare dețineți controlul deplin asupra
fiecărui voxel și puteți corecta structura secțiune cu secțiune.

Etapă

1. Centrați și măriți/micșorați regiunea de interes utilizând funcțiile Zoom, Scroll și Pan.

2.

Selectați Brush din meniul Brush 2D.

3. Conturați forma structurii într-o reconstrucție (de exemplu, modul de vizualizare coronală).

4. Conturați forma structurii într-o altă reconstrucție (de exemplu, modul de vizualizare sagi-
tală).

5. Interpolarea este utilizată în mod automat pentru a crea un obiect 3D.

6. Utilizați Scroll pentru a trece de la o secțiune la următoarea.

Crearea obiectelor în modurile de vizualizare reconstruite

Crearea obiectelor în modurile de vizualizare reconstruite (adică ce conțin imagini reconstruite din
secțiuni de imagini originale) este diferită de crearea obiectelor în secțiuni originale. Având în
vedere că imaginile interpolate sunt utilizate în modurile de vizualizare reconstruite, este posibil să
nu fie afișate toate detaliile la care utilizatorul se așteaptă (de exemplu, marginile pot fi
estompate).
Utilizând Smart Brush și Brush 3D cu două secțiuni neadiacente, cu aceeași orientare, spațiul
dintre secțiuni este interpolat pentru a crea un obiect 3D.
NOTĂ: Atunci când utilizați Brush 2D în secțiuni adiacente, spațiul dintre secțiunile adiacente
este, de asemenea, interpolat. Interpolarea nu are loc dacă unele secțiuni sunt ignorate. 

Crearea obiectelor 3D
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Modul de conturare a obiectelor în secțiunile din aceeași reconstrucție

①

②

③

Figura 16  

Etapă

1. Creați o regiune segmentată într-o secțiune de imagine ① utilizând Smart Brush (sau
Brush 3D sau Brush 2D pentru secțiuni adiacente).

2. Derulați secțiunile de imagine până la următorul plan distinct.

3. Creați încă o regiune segmentată pe o altă secțiune ②.

4. Zona dintre cele două secțiuni este interpolată ③, fiind creat astfel un obiect 3D.
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3.2 Generarea automată a obiectelor clinice țintă

Instrucțiuni pentru generarea obiectelor clinice țintă

Generarea automată a obiectelor clinice țintă urmează indicațiile emise de Brett W. Cox et al în
2012.
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 generează un OAR decupat care este calculat pe baza poziției țintei clinice (adică,
OAR decupat acoperă lungimea coloanei vertebrale unde este amplasat CTV ±5 mm față de
partea de sus/jos). Acesta este vizibil în ambele moduri de vizualizare, 2D și 3D.

Despre obiectele clinice țintă

①

②
③

Imediat ce începeți conturarea unui obiect GTV, ①, SmartBrush generează:
• CTV
• OAR ② (de exemplu, Canal spinal, „cropped” (implicit)) ③

Modul de conturare a obiectelor utilizând Smart Brush într-un flux de lucru pentru Spine SRS

① ②

③

Figura 17  

Generarea automată a obiectelor clinice țintă
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Etapă

1. Selectați vertebra ① și subliniați zona care trebuie segmentată.

2. Centrați și măriți/micșorați regiunea de interes utilizând funcțiile Zoom, Scroll și Pan.

3.

Brush
Selectați Brush din meniul Smart Brush.

4. Conturați zonele care urmează să fie segmentate.
Imediat ce începeți să conturați un obiect, se generează un obiect CTV și OAR corespun-
zător. Obiectele CTV și OAR sunt actualizate automat.

5. Derulați la următoarea secțiune sau continuați să conturați în cadrul unei reconstrucții
perpendiculare.

6. Repetați pașii până când obiectul a fost creat în toate secțiunile relevante.

7. Verificați obiectele desenate și generate automat ② prin selectarea acestora în bara de
instrumente ③ și revizuindu-le.

Conectarea obiectelor

Figura 18  

Toate cele trei obiecte sunt asociate. Dacă se efectuează modificări ale obiectului GTV prin
conturare, acestea se propagă la obiectele CTV și OAR, decupate.
Fluxul este unidirecțional.

Exemplu de volum clinic țintă

①

②

③

④

⑤

⑥

Figura 19  

Nr. Explicație

① Corp vertebral
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Nr. Explicație

② Pedicul

③ Procese/lamele transversale

④ Proces vertebral

⑤ Procese/lamele transversale

⑥ Pedicul

Generarea automată a obiectelor clinice țintă
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3.3 Reguli pentru generarea țintei clinice

Generarea automată a obiectelor clinice

Generarea automată a unui obiect clinic țintă respectă următoarele reguli:

Când obiectul
GTV

implică pediculul uni-
lateral,

atun-
ci

pedicul și procesul/lamela ip-
silaterală transversală

sunt incluse în
obiectul CTV.

implică procesul ver-
tebral,

întregul proces vertebral și
lamelele bilaterale

implică corpul verte-
bral și pediculul bila-
teral/procesele trans-
versale,

întregul corp vertebral, pedi-
culele bilateral, procesul/
lamela transversală și proce-
sul vertebral

implică corpul verte-
bral și un pedicul uni-
lateral,

întregul corp vertebral, pedi-
culul și procesul/lamela ipsi-
laterală transversală

Reguli suplimentare pentru generarea țintei clinice

• Atunci când intersectarea dintre obiectul GTV și un sector nu sunt goale, acest sector este
inclus în GTV.

• Atunci când se efectuează modificări ale obiectului GTV, selecția sectoarelor este actualizată în
mod dinamic.

• Orice modificare a obiectului GTV conduce la o actualizare a obiectului CTV, cu excepția
modificărilor legate de nume, culoare sau comentarii.

Obiecte cu volume deconectate

Asigurați-vă că orice obiect creat este un obiect învecinat, în caz contrar, va fi tratat ca un volum
deconectat.
Un obiect este tratat ca volum deconectat dacă volumul total al obiectului minus volumul celei mai
mari componente este mai mare de 0,1 cm³.
O fereastră de dialog este afișată dacă închideți software-ul după generarea sau editarea
obiectelor cu volume deconectate.
NOTĂ: Spine SRS nu acceptă volume deconectate pentru planificarea dozei. 

Revizuirea obiectelor

O fereastră de dialog este afișată dacă închideți software-ul fără a revizui obiectele generate
automat.
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Actualizarea automată a obiectelor CTV

Figura 20  

Fereastra de dialog CTV Auto-Update se deschide dacă selectați o imagine cu un obiect GTV,
CTV sau OAR existent și modificați obiectul GTV.
Alegeți dacă conectați sau nu CTV (sau OAR decupat) cu GTV.
NOTĂ: Obiectele conectate împreună înseamnă că depind unul de celălalt. Actualizarea unui
obiect GTV inițiază actualizarea unui obiect CTV și a unui obiect OAR decupat. 

Reguli pentru generarea țintei clinice
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3.4 Opțiuni multimodale

Despre opțiunile multimodale

Dacă utilizați seturi de secțiuni coînregistrate în Image Fusion, puteți afișa și modifica obiectele în
toate seturile de secțiuni fuzionate.
Când utilizați seturi diferite pentru segmentare, se creează automat un obiect multimodal.
Dacă desenarea multimodală are loc într-un aspect multimodal (de exemplu, în modul de
vizualizare Side by Side sau Spinal):
• Cele două seturi de imagini afișate în aceste moduri de vizualizate sunt luate în considerare

după algoritm
Dacă schițarea multimodală se efectuează într-o dispunere de vizualizare monomodală:
• Primele două seturi de imagini în care este desenat obiectul sunt luate în considerare după

algoritm.
• Cu un al treilea set de imagini, algoritmul multimodal ia în considerare și informațiile valorilor de

gri de la maxim trei seturi de imagini pentru desenarea obiectului.
NOTĂ: Algoritmul multimodal funcționează doar cu Smart Brush. 

Exemplu care conține seturi de imagini multimodale

Figura 21  

Opțiune Date informaționale utilizate pentru contu-
rare

Conturați tumora într-un set RMN-T1 Set RMN-T1

Comutați modul de vizualizare la un set RMN-T2
și continuați conturarea RMN-T1 și RMN-T2

NOTĂ: Numai valorile de gri ale celor două seturi de imagini sunt utilizate. Dacă selectați un al
treilea set de imagini, primul set de imagini este deselectat și nu mai este afișat. 

UTILIZAREA SMARTBRUSH
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Opțiuni multimodale
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4 FUNCȚII SUPLIMENTARE
4.1 Raport volumetric

Despre rapoartele volumetrice

Un raport volumetric conține informații despre volumul unui obiect, zona acestuia din cadrul unei
secțiuni, conform celor mai mari diametre (criteriile Macdonald) și despre cel mai mare diametru
per se (criteriile de evaluare a răspunsului în cazul tumorilor solide (RECIST)).

Gestionarea informațiilor volumetrice

Un raport volumetric:
• Este creat pentru un obiect dacă selectați Report.
• Rămâne valabil atât timp cât obiectul asociat nu este modificat.
• Este stocat împreună cu datele pacientului atât timp cât obiectul nu este modificat.
• Calculează volumul obiectului cu două zecimale dacă acesta este mai mic de 10 cm3. Orice

valoare mai mare este calculată la un loc decimal.
Înainte de crearea unui raport, trebuie să verificați forma și poziția unui obiect în SmartBrush.
Raportul în sine oferă numai informații despre măsurătorile volumetrice.
Valorile calculate dintr-un obiect conturat variază în funcție de rezoluția setului de imagini
corespunzător, dar și a obiectului. Luați acest aspect în considerare dacă utilizați valorile calculate
pentru a lua decizii în vederea unor tratamente ulterioare.
NOTĂ: Criteriile Macdonald calculate în raportul volumetric sunt aplicate utilizând secțiunile
originale. Prin urmare, orientarea cu care sunt aplicate criteriile Macdonald este egală cu direcția
de scanare. Rezoluția seriei de imagini stabilește acuratețea metodei. Astfel, din cauza
interpolării, obiectul afișat în software poate să aibă rezultate ușor diferite. 

NOTĂ: Pentru informații suplimentare, contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab. 

Analiza și exportul rapoartelor

Rapoartele existente pot fi revizuite utilizând Image Viewer. Puteți stoca/exporta rapoartele
existente utilizând funcția Export din Patient Data Manager.

FUNCȚII SUPLIMENTARE
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Cum creați un raport volumetric

Figura 22  

Etapă

1. Deschideți meniul Data.
Se deschide meniul Data.

2. Selectați obiectul relevant din meniul vertical Objects.

3.

Selectați Report din meniu.
Software-ul generează un raport volumetric.

Raport volumetric
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4.2 Funcțiile Raportului volumetric

Funcții

Buton Funcție

Panoramați în jurul raportului.

Mărirea unei zone a raportului.

Încadrează raportul în lățimea ecranului.

Închide raportul.

Salvează raportul într-o anumită locație.

Imprimarea raportului utilizând o anumită imprimantă.
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4.3 Export

Cum efectuați exportul

Pentru informații despre exportul din sistem, consultați Ghidul de utilizare a software-ului
Patient Data Manager.
NOTĂ: Dacă datele generate de aplicație (adică obiectele sau segmentările) sunt utilizate în
cadrul aplicațiilor de control, rezultatele pot fi verificate cu atenție după importarea în cadrul
aplicației de control. 

Export
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