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1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1.1 Kontaktné údaje

Podpora

Ak potrebné informácie nemôžete nájsť v tejto príručke alebo ak máte otázky alebo problémy,
obráťte sa na podporu spoločnosti Brainlab:

Oblasť Telefón a fax E-mail

Spojené štáty, Kanada, Stredná
a Južná Amerika

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

us.support@brainlab.com

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

VB Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španielsko Tel.: +34 900 649 115

Francúzsko a francúzsky hovo-
riace oblasti Tel.: +33 800 676 030

Afrika, Ázia, Austrália, Európa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

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

Očakávaná servisná životnosť

V prípade tohto produktu sa ponúkajú aktualizácie softvéru a podpora na mieste na dobu päť
rokov servisu.

Spätná väzba

V tejto používateľskej príručke sa i napriek starostlivej kontrole môžu vyskytnúť chyby. V prípade
návrhov na zlepšenie nás kontaktujte na adrese user.guides@brainlab.com.

Výrobca

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

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.2 Právne informácie

Autorské práva

Táto príručka obsahuje dôverné informácie chránené autorskými právami. Žiadna časť tejto
príručky sa nesmie reprodukovať ani prekladať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti
Brainlab.

Ochranné známky spoločnosti Brainlab

• Brainlab® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo USA.
• SmartBrush® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo

USA.
• iHelp® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo USA.

Ochranné známky iné ako ochranné známky spoločnosti Brainlab

Microsoft® a Windows® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v
Spojených štátoch a iných krajinách.

Patentové informácie

Tento produkt môže byť predmetom jedného alebo viacerých patentov alebo čakajúcich
patentových prihlášok. Podrobnosti nájdete na lokalite: www.brainlab.com/patent.

Integrovaný softvér tretej strany

SmartBrush je proprietárny softvér. Softvér SmartBrush je chránený autorskými právami. Okrem
softvéru SmartBrush môžu byť na pracovnej stanici SmartBrush nainštalované aj iné softvérové
aplikácie s licenciou GNU General Public License (Všeobecná verejná licencia). Proprietárny
softvér a voľne dostupný softvér sa používajú v súlade doložkou o „jednoduchom zlučovaní“
definovanou GNU GPL. Úplné podmienky Všeobecnej verejnej licencie GNU nájdete na lokalite:
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html.
Tento softvér je čiastočne založený na softvéri iTextSharp od autorov Bruno Lowagie a Paulo
Soares.
Tento softvér je čiastočne založený na nasledujúcich prácach. Úplnú licenciu a oznámenie o
autorských právach nájdete v rámci nižšie uvedených odkazov:
• 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++, vyvinula spoločnosť Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/

xerces-c/)

Značka CE

• Značka CE označuje, že produkt spoločnosti Brainlab spĺňa základné požia-
davky európskej smernice Rady č. 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach
(„MDD“).

• Podľa pravidiel ustanovených MDD je Brainlab Elements SmartBrush 2.6 pro-
dukt triedy IIb.

Právne informácie
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Predaj v USA

Podľa federálnych zákonov USA je predaj tejto pomôcky viazaný na lekársky predpis.
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1.3 Symboly

Varovania

Varovanie
Varovania sú označené trojuholníkovými výstražnými symbolmi. Obsahujú dôležité
bezpečnostné informácie o riziku úrazu, smrti alebo iných vážnych dôsledkoch spojených
s používaním pomôcky alebo jej nesprávnym používaním.

Upozornenia

Upozornenia sú označené okrúhlymi výstražnými symbolmi. Obsahujú informácie týkajúce
sa potenciálnych nesprávnych funkcií pomôcky, poruchy pomôcky, poškodenia pomôcky
alebo poškodenia majetku.

Poznámky

POZNÁMKA: Poznámky sú uvedené vo formáte kurzívy a označujú ďalšie užitočné tipy.
 

Symboly
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1.4 Používanie systému

Určené použitie

Systém SmartBrush Element poskytuje jednoduché rozhranie s nástrojmi a náhľadmi na
označenie anatomických štruktúr na snímkach pacienta. Výstup sa uloží ako objekt segmentácie
DICOM 3D a môže sa použiť na ďalšie spracovanie.

Indikácie

Elements SmartBrush je možné použiť pri všetkých klinických pracovných tokoch, ktoré si
vyžadujú označenie anatomických štruktúr na snímkach pacienta. Samotná pomôcka nemá
špecifické klinické indikácie.

Určená populácia pacientov

Pre pacientov neexistujú demografické, regionálne ani kultúrne obmedzenia.

Určená časť tela alebo typ tkaniva určený na použitie alebo interakciu

Keďže pomôcka je iba softvér a umožňuje spracovávať a vizualizovať údaje v rámci lekárskych
postupov, neinteraguje so žiadnymi časťami tela ani tkanivami.
Vykreslenie obrysov, overenie a zdokonalenie anatomických štruktúr nie sú obmedzené na žiadnu
časť tela, t. j. vyššie uvedeným spôsobom je možné importovať a použiť množiny obrazov
ktorejkoľvek časti tela.
Pri liečbe Spine SRS sa poskytujú dodatočné funkcie na ďalšie uľahčenie pracovného toku
plánovania liečby.

Určený používateľský profil

Aplikácia je určená na použitie zdravotníckymi odborníkmi a ich asistentmi, ktorí pracujú v oblasti
neurochirurgie/rádiológie, oblasti týkajúcej sa chrbtice a úrazov a plánovania rádioterapie.

Určené prostredie použitia

Elements SmartBrush sa používa v týchto prostrediach:
• Kancelárske prostredie v nemocniciach alebo na akomkoľvek inom mieste s počítačom
• Miestnosti vhodné na chirurgické zákroky

Konkrétnejšie určené prostredie použitia, napr. špecifická plánovacia stanica alebo navigačná
platforma, je možné použiť, keď sa pomôcka používa v kombinácii s inými pomôckami. Určené
prostredie použitia je potom uvedené v technickom súbore príslušného systému.

Overenie hodnovernosti

Varovanie
Pred liečbou pacienta overte hodnovernosť všetkých informačných vstupov do systému a
výstupov zo systému.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.5 Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami a
softvérom

Kompatibilný lekársky softvér Brainlab

So systémom je možné inštalovať a používať iba lekársky softvér Brainlab špecifikovaný
spoločnosťou Brainlab. Objasnenie týkajúce sa kompatibility s lekárskym softvérom Brainlab vám
poskytne podpora spoločnosti Brainlab.

Softvér iný ako softvér od spoločnosti Brainlab

V systéme Brainlab môžu inštalovať softvér iba autorizovaní zamestnanci spoločnosti
Brainlab. Neinštalujte ani neodstraňujte žiadne softvérové aplikácie.

Aktualizácie

Varovanie
Aktualizácie operačného systému (rýchle opravy) alebo softvéru tretej strany by sa mali
vykonávať mimo klinických hodín a v testovacom prostredí na overenie správnej
prevádzky systému Brainlab. Spoločnosť Brainlab monitoruje vydané rýchle opravy
systému Windows a v prípade niektorých aktualizácií vie, či sa dajú očakávať problémy. Ak
sa vyskytnú nejaké problémy s rýchlymi opravami operačného systému, obráťte sa na
podporu spoločnosti Brainlab.

Skenovanie vírusov a malvér

Spoločnosť Brainlab odporúča ochranu systému pomocou najnovšieho antivírusového softvéru.
Uvedomte si, že niektoré nastavenia softvéru na ochranu pred malvérom (napr. antivírusový
skener) môžu negatívne ovplyvniť výkonnosť systému. Ak sa napríklad vykonajú skenovania v
reálnom čase a monitoruje sa každý prístup k súborom, potom môže byť načítanie a ukladanie
údajov pacientov pomalé. Spoločnosť Brainlab odporúča deaktivovanie skenovaní v reálnom čase
a vykonávanie skenovaní vírusov mimo ordinačných hodín.

Varovanie
Uistite sa, že váš antivírusový softvér nemení žiadne adresáre Brainlab, konkrétne:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab atď.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData atď.

Varovanie
V priebehu plánovania liečby nepreberajte ani neinštalujte aktualizácie.
Ďalšie informácie týkajúce sa týchto otázok vám poskytne podpora spoločnosti Brainlab.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Microsoft pre systém Windows a aktualizácie ovládačov

Systém Brainlab umožňuje iba inštaláciu bezpečnostných opráv. Neinštalujte servisné balíky a
voliteľné aktualizácie. Overte svoje nastavenia, aby ste zabezpečili, že sú aktualizácie stiahnuté a
nainštalované správne a vo vhodnom čase. Na platformách Brainlab neaktualizujte ovládače.
Ďalšie informácie o nastaveniach a zoznam aktualizácií zabezpečenia spoločnosti Microsoft
blokovaných podporou spoločnosti Brainlab nájdete na webovej lokalite spoločnosti Brainlab.
Adresa: www.brainlab.com/updates
Heslo: WindowsUpdates!89

Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami a softvérom
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1.6 Školenie a dokumentácia

Školenie Brainlab

V záujme bezpečného a správneho používania spoločnosť Brainlab odporúča, aby všetci
používatelia pred použitím systému absolvovali školiaci program pod vedením zástupcu
spoločnosti Brainlab.

Zodpovednosť

Varovanie
Tento systém poskytuje chirurgovi pomoc a počas používania nenahrádza ani nezastupuje
skúsenosti ani zodpovednosť chirurga. Používateľ musí mať vždy možnosť pokračovať
bez pomoci systému.
S komponentmi systému a doplnkovým inštrumentáriom môžu pracovať iba vyškolení zdravotnícki
pracovníci.

Predĺžený čas v operačnej sále

Navigačné systémy Brainlab sú citlivé technické zariadenia. Trvanie chirurgického zákroku
použitím navigácie sa môže líšiť v závislosti od nastavenia operačnej miestnosti, polohy pacienta,
doby trvania a zložitosti výpočtov. Zodpovednosťou používateľa je to, aby rozhodol, či je
predĺženie prijateľné pre príslušného pacienta a liečbu.

Čítanie používateľských príručiek

V tejto príručke je opísaný zložitý lekársky softvér alebo zdravotnícke pomôcky, ktoré sa musia
používať opatrne.
Je preto dôležité, aby si všetci používatelia systému, nástrojov alebo softvéru:
• pred manipuláciou so zariadením pozorne prečítali túto príručku,
• mali vždy prístup k tejto príručke.

Dostupné používateľské príručky

POZNÁMKA: Dostupné používateľské príručky sa môžu líšiť v závislosti od produktu Brainlab. V
prípade otázok týkajúcich sa používateľskej príručky, ktorú ste dostali, sa obráťte na podporu
spoločnosti Brainlab.
 

Používateľská príručka Obsah

Príručky používateľa softvé-
ru

• Prehľad plánovania liečby a obrazom navádzanej navigácie
• Opis nastavenia systému OR
• Podrobný návod k softvéru

Príručky používateľa hard-
véru

Podrobné informácie o rádioterapii a chirurgickom hardvéri, zvy-
čajne definovaných ako veľké zložité nástroje

Príručky používateľa nástro-
jov Podrobný návod na zaobchádzanie s nástrojmi

Návod na čistenie, dezinfek-
ciu a sterilizáciu Podrobné informácie o čistení, dezinfekcii a sterilizácii nástrojov

Príručka používateľa systé-
mu Podrobné informácie o nastavení systému

Technická používateľská
príručka

Podrobné technické informácie o systéme vrátane špecifikácií a
zhody

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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2 PREHĽAD SOFTVÉRU
2.1 Začíname

Základné informácie

SmartBrush poskytuje súbor nástrojov na vykreslenie obrysov, ktoré vám pomôžu jednoduchšie
vizualizovať anatomické štruktúry alebo nádory.
Pomocou systému SmartBrush je možné:
• interaktívne vymedziť ciele,
• definovať zjednodušené, multiplanárne objemy,
• rozbaliť obrysy kliknutím myši alebo dotykom prsta,
• súčasne zvážiť viacero modalít pri vykreslení obrysov.

Výber údajov

Pred spustením systému SmartBrush vyberte pacienta a požadované údaje v časti Patient
Selection. Ďalšie informácie nájdete v dokumente Príručka používateľa softvéru Patient Data
Manager.

Detekcia anomálií

Systém SmartBrush používa detekciu anomálií, ak je prítomná v systéme pri spustení
SmartBrush. To znamená, že pri bežnom pracovnom toku systém SmartBrush zaostrí a zväčší
detegovanú anomáliu.

PREHĽAD SOFTVÉRU
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2.2 Spustenie a zatvorenie systému SmartBrush

Spustenie softvéru

Obrázok 1  

Ak chcete spustiť softvér, najprv vyberte pacienta a potom vyberte SmartBrush v rámci
požadovaného pracovného toku na hlavnej obrazovke Patient Data Manager (t. j. Cranial >
Planning > SmartBrush).

Možnosti typického pracovného toku

V závislosti od procedúry postupujte podľa krokov pracovného toku pre jednu z nasledujúcich
možností:
• Pracovný tok všeobecných procedúr
• Pracovný tok Spine SRS

Pracovný tok SmartBrush pre všeobecné procedúry

Krok

1. Vyberte množinu obrazov.

2. Vytvorte objekt vykreslením obrysov štruktúry pomocou:
• semiautomatickej segmentácie prostredníctvom funkcie Smart Brush,
• manuálnej segmentácie prostredníctvom funkcie Brush 2D alebo Brush 3D.

3. Dokončite objekt.

Pracovný tok SmartBrush pre procedúry Spine SRS

V rámci pracovného toku Spine SRS systém SmartBrush automaticky vytvára klinický cieľový
objem (CTV) a rizikový orgán (OAR) na základe manuálne zakresleného objektu s veľkým
objemom nádoru (GTV). Tento cieľový objem sa môže použiť na ďalšie kroky plánovania.

Krok

1. Vyberte množinu obrazov.

2. Vyberte polohu záujmu.

3. Vytvorte objekt GTV vykreslením obrysov štruktúry pomocou:
• funkcie Smart Brush v prípade semiautomatickej segmentácie,
• funkcie Brush 2D alebo Brush 3D v prípade manuálnej segmentácie.

4. Overte automaticky vytvorené CTV a OAR.

5. Dokončite objekt.

Spustenie a zatvorenie systému SmartBrush
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Ako zatvoriť systém SmartBrush

Pred zatvorením softvéru vždy dokončite aktuálnu úlohu.
Pred vypnutím systému vždy zatvorte softvér. Ak sa systém vypne bez správneho zatvorenia
softvéru, údaje sa automaticky neuložia.

Krok

Pred zatvorením dokončite aktuálnu úlohu výberom položky Done.

PREHĽAD SOFTVÉRU
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2.3 Ponuka údajov

Základné informácie

Systém SmartBrush automaticky vyberá najviac relevantnú množinu údajov a predvolené
zobrazenie.
Ak chcete upraviť predvolené usporiadanie, množinu obrazov alebo zoznam objektov, ktoré sa
zobrazujú, vyberte položku Data, aby ste otvorili ponuku údajov.

Používanie ponuky údajov

②
①

③

Obrázok 2  

Č. Opis

① Výberom položky MORE pridáte dodatočný obsah

② Zoznam dostupných množín obrazov

③ Ďalší dostupný obsah (t. j. Objects, Auto-segmented Objects, Trajectories alebo Po-
ints)

Zobrazenie vlastností obrazu

① ②

Obrázok 3  

V časti Images sú všetky množiny obrazov zobrazené ako miniatúrne obrazy so zobrazením
nasledujúcich vlastností ①:
• Modalita obrazu
• Vzdialenosť medzi rezmi
• Počet rezov

Na pravej strane ② sa zobrazujú názov množiny obrazov a dátum a čas snímania.

Ponuka údajov
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Zobrazenie vlastností objektu

②

①

③

Obrázok 4  

Výberom šípky ① otvoríte ďalšie ponuky obsahu, ako napr. Objects, Auto-segmented Objects,
Trajectories alebo Points.
Môžete zobraziť vlastnosti objektu ② alebo kedykoľvek počas procesu vytvárania upraviť
charakteristiky objektu ③ prostredníctvom ponuky Data.

Tlačidlo Funkcia

Priradenie farby k objektu.

Vytvorenie volumetrickej správy.

Odstránenie objektu z aktuálneho výberu.

PREHĽAD SOFTVÉRU
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Tlačidlo Funkcia

Aktivácia vytvorenia multimodálneho objektu.
POZNÁMKA: Pri aktivácii (t. j. v multimodálnom režime) sa v prípade semiauto-
matickej expanzie obrysov softvéru berú do úvahy šedé hodnoty až troch rôznych
množín obrazov.
 

Vytvorenie nového objektu.

Možnosti viditeľnosti

②①

Obrázok 5  

Ak chcete zobraziť/skryť konkrétny objekt, vyberte tlačidlo otvoreného/zatvoreného oka v rámci
objektu ①.
Tlačidlá otvoreného/zatvoreného oka ② v rozbaľovacej ponuke zapínajú alebo vypínajú
viditeľnosť všetkých objektov.

Ako upraviť vlastnosti objektu

Krok

1. Výberom šípky otvorte ponuku Objects.

2. Vyberte príslušný objekt zo zobrazenej ponuky Objects.

3. Upravte vlastnosti podľa potreby.
Môžete upraviť nasledujúce vlastnosti:
• Name: Zadajte názov objektu
• Type: Zvoľte typ objektu z rozbaľovacej ponuky
• Role: Zvoľte atribút roly z rozbaľovacej ponuky
• Comment: Pridajte príslušné poznámky

Ako pridať nový objekt

Krok

1. Začnite kresliť.
Nový objekt sa pridá do zoznamu objektov a použijú sa predvolené vlastnosti.

2. Predvoľby:
• Položka Type je nastavená ako Tumor
• Položka Role je nastavená ako Undefined

3. Vráťte sa na hlavnú obrazovku a pokračujte vo vykreslení obrysov objektu pomocou ná-
strojov na vykreslenie obrysov (t. j. Smart Brush > Brush 2D).

Objektu sa vždy priradí rozlíšenie (veľkosť voxelu a vzdialenosť medzi rezmi), a to buď:

Ponuka údajov
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• prvá množina rezov, ktorá sa používa na segmentáciu štruktúry pri začatí kreslenia bez
vytvorenia nového objektu,

• alebo množina obrazov, ktorá je vybratá, keď vyberiete položku New Object.
Odporúča sa používať množiny rezov s rozlíšením, ktoré je dostatočne vysoké na to, aby
predstavovalo štruktúru, ktorá má byť segmentovaná.
POZNÁMKA: Ak je potrebné nastaviť fixné rozlíšenie pre všetky objekty nezávisle od množín
rezov používaných na kreslenie, obráťte sa na podporu spoločnosti Brainlab.
 

PREHĽAD SOFTVÉRU
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2.4 Usporiadanie obrazovky pri pracovnom toku
všeobecných procedúr

Používanie systému SmartBrush pri všeobecných procedúrach

Systém SmartBrush je možné použiť na vykreslenie obrysov objektov (napr. nádorov).
Umožňuje presnú korekciu alebo segmentáciu objektu na základe voxelov prostredníctvom funkcií
Smart Brush, Brush 2D a Brush 3D.

Usporiadanie obrazovky

①

③②

④

Obrázok 6  

Č. Vysvetlenie

① Oblasť zobrazenia

② Aktuálne vybratý objekt

③ Obsahuje informácie o procese a možné varovania

④ Vyberte objekt, aby sa vycentroval v oblasti zobrazenia

Dostupné usporiadania

Usporiadanie Vysvetlenie

Pomocou položky ACS sa zobrazuje zobrazenie 3D (vľavo hore)
a axiálne, koronárne a sagitálne zobrazenia rezov

Usporiadanie obrazovky pri pracovnom toku všeobecných procedúr
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Usporiadanie Vysvetlenie

Pomocou položky Side by Side sa zobrazujú dve množiny obra-
zov s axiálnymi, koronárnymi a sagitálnymi zobrazeniami rezov

POZNÁMKA: Prepnutie medzi usporiadaniami:
• Vyberte položku Data a potom vyberte usporiadanie
• Kedykoľvek použite klávesovú skratku Ctrl + Tab

 

Zobrazenie ACS

Obrázok 7  

Zobrazenie ACS zobrazuje rezy vybratej množiny obrazov v axiálnych, koronárnych a sagitálnych
(ACS) zobrazeniach. K dispozícii je základná vizualizácia 3D.

PREHĽAD SOFTVÉRU
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Zobrazenie vedľa seba

①

Obrázok 8  

Zobrazenie Side by Side zobrazuje dve množiny obrazov vedľa seba v konfigurácii ACS. Medzi
dvomi množinami obrazov je možné prepínať výberom príslušnej množiny.
Na overenie množiny obrazov primerane použite položky Pan, Zoom a Scroll. 
Keď je objekt vybratý, zobrazenia sa vždy zarovnajú s vybratým objektom ①.

Rozlíšenie objektu a číslo rezu

Ak rozlíšenie objektu zodpovedá rozlíšeniu množiny obrazov, zobrazia sa pôvodné obrazové rezy.
V tomto prípade sa číslo rezu zobrazuje v zobrazení s pôvodnou orientáciou obrazu (napr. pri
axiálnom skenovaní sa číslo rezu zobrazuje v axiálnom zobrazení).

Usporiadanie obrazovky pri pracovnom toku všeobecných procedúr
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2.5 Usporiadanie obrazovky pri pracovnom toku
Spine SRS

Používanie systému SmartBrush pri pracovnom toku Spine SRS

Pri pracovnom toku Spine SRS sa na vytvorenie GTV môže použiť funkcia SmartBrush.
Navrhuje aj orezané CTV a OAR podľa smerníc RTOG (z angl. Radiation Therapy Oncology
Group, Onkologická skupina pre radiačnú terapiu).
Umožňuje presnú korekciu alebo segmentáciu objektu na základe voxelov pomocou funkcií
Smart Brush, Brush 2D a Brush 3D.

Usporiadanie Spine SRS

①

② ③

④

Obrázok 9  

Č. Vysvetlenie

① Oblasť zobrazenia

② Aktuálne vybratý objekt

③ Obsahuje informácie o procese a možné varovania

④ Aktuálne viditeľné GTV/CTV/OAR

Dostupné usporiadania

Zobrazenie Vysvetlenie

Pomocou položky Spine sa zobrazuje:
• rekonštrukcia 3D stavcov chrbtice (vľavo hore),
• rekonštrukcia 3D sektorov stavcov (v strede hore),
• zobrazenia ACS jednej množiny obrazov (v strede),
• multimodálne zobrazenie (dole).

PREHĽAD SOFTVÉRU
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Zobrazenie Vysvetlenie

Pomocou položky Side by Side sa zobrazujú dve množiny obrazov v ob-
lasti zobrazenia.

POZNÁMKA: Prepnutie medzi usporiadaniami:
• Vyberte položku Data a potom vyberte usporiadanie
• Kedykoľvek použite klávesovú skratku Ctrl + Tab

 

Zobrazenie chrbtice

①

②
③

④

Obrázok 10  

Č. Opis

① Axiálna, koronárna alebo sagitálna rekonštrukcia

② Axiálna, koronárna alebo sagitálna konfigurácia

③ Prepnutie na zmenu axiálneho, koronárneho alebo sagitálneho zobrazenia

④ Rekonštrukcia 3D stavcov chrbtice; jednotlivé stavce je možné zvýrazniť

Výberom položky Data vyberiete a zobrazíte rôzne množiny obrazov.
Na overenie množiny obrazov primerane použite položky Pan, Zoom a Scroll.

Usporiadanie obrazovky pri pracovnom toku Spine SRS
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Zobrazenie vedľa seba

①

③②

Obrázok 11  

Č. Opis

① Prepnutie na zmenu axiálneho, koronárneho alebo sagitálneho zobrazenia

② Prvá množina obrazov v konfigurácii ACS

③ Druhá množina obrazov v konfigurácii ACS

Výberom položky Data vyberiete a zobrazíte rôzne množiny obrazov.
Na overenie množiny obrazov primerane použite položky Pan, Zoom a Scroll. 
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2.6 Funkcie zobrazovania obrazov

Možnosti zobrazenia

Na úpravu zobrazení počas overovania alebo úpravy objektov môžete použiť rôzne funkcie
zobrazenia obrazov dostupné na paneli s nástrojmi.

Tlačidlo Funkcia Opis

Posun rezu v rámci zobra-
zenia • Potiahnite rez na požadované miesto.

Posúvanie po všetkých re-
zoch v rámci zobrazenia

• Ťahaním hore/doľava alebo dole/doprava zobrazíte
všetky rezy.

• Použite koliesko myši.

Priblíženie alebo oddialenie

• Ťahajte hore/doľava (oddialenie) alebo dole/dopra-
va (priblíženie).

• Ak používate dotykovú obrazovku, položte dva pr-
sty na obraz a potiahnite smerom k sebe (oddiale-
nie) alebo smerom od seba (priblíženie).

Úprava jasu a kontrast rezu
• Ťahaním nahor/nadol zvýšte/znížte jas.
• Ťahaním doprava/doľava zvýšte/znížte úroveň

kontrastu.

Centrovanie objektov

Objekt, s ktorým práve pracujete, môžete vycentrovať do stredu všetkých zobrazení kliknutím na
názov objektu na paneli s nástrojmi.

Funkcie zobrazovania obrazov
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2.7 Nástroje vykreslenia obrysov

Prístup k súboru nástrojov

①

④

③

②

Obrázok 12  

Ak chcete zobraziť všetky možnosti štetca a vymazania, vyberte rozbaľovaciu ponuku nástrojov
na vykreslenie obrysov ① na paneli s nástrojmi. Vyberte typ štetca, ktorý potrebujete.
POZNÁMKA: Ak počas relácie vyberiete inú možnosť štetca (napr. Brush 2D), názov ponuky sa
zmení tak, aby odrážal daný názov (t. j. Brush 2D). Predvolená možnosť je Smart Brush.
V každej ponuke je možné:
• Podľa potreby vybrať položku Brush alebo Erase ②.
• Štetcom alebo posunutím jazdca zmeníte veľkosť štetca ③.
• Výberom položky Undo ④ vrátite späť poslednú vykonanú zmenu. Ak chcete vrátiť viaceré

zmeny, pokračujte vo výbere.
 

POZNÁMKA: Veľkosť štetca môžete zmeniť aj pomocou klávesovej skratky Alt + kolieska myši
kedykoľvek, keď je štetec aktívny.
 

Funkcie štetca

Funkcia Smart Brush Brush 3D Brush 2D

Vykresľuje obrysy akejkoľvek oblasti alebo
štruktúry, pričom berie do úvahy informácie
šedých hodnôt základnej množiny obrazov.

Používa interpoláciu na premenu manuálnej
segmentovaných oblastí na objekt 3D.

Vykresľuje obrysy štruktúr v jednej rovine vo-
xel za voxelom.

POZNÁMKA: Citlivosť nástrojov závisí od úrovne zväčšenia.
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Možnosti Smart Brush

Možnosti

Brush

• Segmentuje pixely s podobnými šedými hodnotami v definovanej oblasti.
• Používa interpoláciu.

POZNÁMKA: Nástroj zvýrazňuje oblasť na základe vášho označenia a pridáva/
odstraňuje segmentované voxely v malej oblasti okolo označenej oblasti, čím sa
vytvárajú hladké obrysy objektu.
 

Odstraňuje označené pixely z objektu s interpoláciou 3D.

Možnosti štetca 3D

Možnosti

Vykresľuje obrysy oblasti záujmu (s geometrickou interpoláciou 3D).
POZNÁMKA: Vstup používateľa zostáva interpoláciou nezmenený.
 

Odstraňuje oblasť s vykreslenými obrysmi z objektu (s geometrickou interpoláciou
3D).

Možnosti štetca 2D

Možnosti

Vykresľuje obrysy oblasti záujmu pixel za pixelom.
Umožňuje používateľovi opraviť štruktúry bez akejkoľvek interpolácie.

Odstraňuje oblasť s vykreslenými obrysmi z objektu.

Nástroje vykreslenia obrysov
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2.8 Skratky

Základné informácie

Môžete použiť tlačidlá zobrazenia na paneli s nástrojmi alebo nasledujúce klávesové skratky a
skratky na dotykovej obrazovke.

Klávesové skratky

Funkcia Opis Klávesová skratka

Zväčšenie Priblíženie a oddialenie Ctrl + koliesko myši

Posun Posun rezu v rámci okna Ctrl + ľavé tlačidlo myši a ťahanie

Posúvanie Posúvanie po rezoch Koliesko myši

Centrovanie ob-
jektu

Centrovanie aktuálneho objektu do
stredu všetkých zobrazení Ctrl + jedno kliknutie myšou na objekt

Veľkosť štetca Zmena veľkosti štetca, keď je štetec
aktívny Alt + koliesko myši

Vymazanie Vymazanie bez výberu tlačidla Era-
se, keď je štetec aktívny Pravé tlačidlo myši

Zmena usporia-
dania

Prepnutie na ďalšie usporiadanie zo-
brazenia Ctrl + Tab

Skratky na dotykovej obrazovke

Funkcia Opis Skratka na dotykovej obrazovke

Zväčšenie Priblíženie a oddialenie
Položte dva prsty na obraz rezu a po-
tiahnite smerom k sebe alebo sme-
rom od seba

Posun Posun rezu v rámci okna Položte prst na obraz rezu a ťahajte
na požadované miesto

Posúvanie Posúvanie po všetkých rezoch v rám-
ci okna

Položte prst na prvý obraz rezu a ťa-
hajte nahor alebo nadol
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Skratky
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3 POUŽÍVANIE SYSTÉMU
SMARTBRUSH

3.1 Vytvorenie objektov 3D

Začíname

Obrázok 13  

Ak softvér pri spustení identifikuje anomáliu, zobrazenie sa automaticky vycentruje na túto
anomáliu.

Úspešné vykreslenie obrysov objektov

Všeobecné vykreslenie obrysov objektu pomocou akéhokoľvek typu štetca:
• zvýraznite oblasť, ktorú chcete segmentovať, pomocou požadovaného štetca,
• opakujte proces na sieťovom reze alebo pracujte v paralelnom/kolmom reze, až kým

nevytvoríte požadovaný objekt.
Vykonávanie opráv:
• Ak segmentovaná oblasť nie je správne oddelená od okolitej oblasti, použite položku Erase na

presnejšie definovanie týchto hraníc.
• Ak používate myš, pomocou pravého tlačidla myši môžete vymazávať, keď je možnosť Brush

aktívna.

POUŽÍVANIE SYSTÉMU SMARTBRUSH
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Ako vykresliť obrysy objektov pomocou funkcie Smart Brush

① ② ③

Obrázok 14  

Keďže funkcia Smart Brush rozoznáva rozdiely v kontraste, môžete efektívnejšie vykresliť obrysy
objektov tak, že začínate v strede lézie a posúvate Brush smerom k okraju.

Krok

1. Oblasť záujmu vycentrujete a zväčšíte pomocou funkcií Zoom, Scroll a Pan.

2.

Brush
Vyberte položku Brush z ponuky Smart Brush.

3. Vykreslite obrys tvaru štruktúry ① v rámci jednej rekonštrukcie (napr. v koronárnom zo-
brazení).
Obrys bude sledovať obrysy objektu.
Oblasť s vykreslenými obrysmi je určená šedými hodnotami a kontrastom obrazu.

4. Vykreslite obrys tvaru štruktúry ② v rámci ďalšej rekonštrukcie (napr. v sagitálnom zobra-
zení).

5. Na automatické vytvorenie objektu 3D sa použije interpolácia ③.
Softvér segmentuje všetky spojené pixely s podobnými šedými hodnotami v rámci defino-
vanej oblasti. Ak vykreslíte obrysy väčšej oblasti, zvýši sa mierka potenciálnych šedých
hodnôt.

Vytvorenie objektov 3D
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Používanie funkcie Brush 3D

A

B

① ② ③

④⑤⑥
Obrázok 15  

Funkcia Smart Brush používa na vykreslenie obrysov multimodálne informácie, zatiaľ čo funkcia
Brush 3D používa na vytvorenie objektu 3D geometrickú interpoláciu 3D. Táto interpolácia 3D sa
môže pozorovať v rámci grafických prvkov a jej opis je uvedený nižšie:

(A) Ak… (B) Softvér...

vykreslíte obrysy v paralelných rezoch ① vytvorí interpolovaný objekt 3D ⑥

vykreslíte obrysy v kolmých rezoch ② vytvorí interpolovaný objekt 3D ⑤

použijete lokálne obmedzenú interpoláciu
3D ③ hladko pridá označenú oblasť k objektu 3D ④

Ako vykresliť obrysy objektov pomocou funkcie Brush 3D

Ak chcete vykresliť obrysy objektu pomocou funkcie Brush 3D, postupujte podľa týchto krokov.

Krok

1. Oblasť záujmu vycentrujete a zväčšíte pomocou funkcií Zoom, Scroll a Pan.

2.

Vyberte položku Brush z ponuky Brush 3D.

3. Vykreslite obrys tvaru štruktúry v rámci jednej rekonštrukcie (napr. v koronárnom zobraze-
ní).

4. Vykreslite obrys tvaru štruktúry v rámci ďalšej rekonštrukcie (napr. v sagitálnom zobraze-
ní).

5. Na automatické vytvorenie objektu 3D sa použije interpolácia.

POUŽÍVANIE SYSTÉMU SMARTBRUSH
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Krok
POZNÁMKA: Na posúvanie z jedného rezu na ďalší použite položku Scroll. Obrysy ob-
jektu je možné vykresliť aj nasledovne:
• Vykresliť obrysy v paralelných rekonštrukciách a preskočiť niektoré rezy. Informácie

medzi rezmi sa následne interpolujú.
• Vykresliť obrysy v kolmej rekonštrukcii.

 

Ako vykresliť obrysy objektov pomocou funkcie Brush 2D

Funkcia Brush 2D umožňuje manuálne vykresliť obrysy oblastí záujmu a odporúča sa na opravu
štruktúr. V prípade funkcie Brush 2D sa nepoužíva interpolácia, takže máte úplnú kontrolu nad
každým voxelom a môžete opraviť štruktúru na základe postupu rez po reze.

Krok

1. Oblasť záujmu vycentrujete a zväčšíte pomocou funkcií Zoom, Scroll a Pan.

2.

Vyberte položku Brush z ponuky Brush 2D.

3. Vykreslite obrys tvaru štruktúry v rámci jednej rekonštrukcie (napr. v koronárnom zobraze-
ní).

4. Vykreslite obrys tvaru štruktúry v rámci ďalšej rekonštrukcie (napr. v sagitálnom zobraze-
ní).

5. Na automatické vytvorenie objektu 3D sa použije interpolácia.

6. Na posúvanie z jedného rezu na ďalší použite položku Scroll.

Vytvorenie objektov v rekonštruovaných zobrazeniach

Vytvorenie objektov v rekonštruovaných zobrazeniach (t. j. obsahujúcich obrazy rekonštruované z
pôvodných obrazových rezov) sa líši od vytvárania objektov v pôvodných rezoch. Keďže sa v
rekonštruovaných zobrazeniach používajú interpolované obrazy, nemusia sa zobraziť všetky
očakávané podrobnosti (napr. okraje môžu byť rozmazané).
Použitím funkcií Smart Brush a Brush 3D v prípade dvoch nesusediacich rezov s rovnakou
orientáciou sa priestor medzi rezmi bude interpolovať na vytvorenie objektu 3D.
POZNÁMKA: Keď použitie funkciu Brush 2D v prípade susedných rezov, priestor medzi
susednými rezmi sa bude tiež interpolovať. Ak sa niektoré rezy preskočia, interpolácia
neprebehne.
 

Vytvorenie objektov 3D
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Ako vykresliť obrysy objektov v rezoch s rovnakou rekonštrukciou

①

②

③

Obrázok 16  

Krok

1. Vytvorte segmentovanú oblasť na jednom obrazovom reze ① pomocou funkcie
Smart Brush (alebo Brush 3D, alebo Brush 2D v prípade susedných rezov).

2. Posúvajte sa po obrazových rezoch na ďalšiu samostatnú rovinu.

3. Vytvorte ďalšiu segmentovanú oblasť na odlišnom reze ②.

4. Oblasť medzi dvomi rezmi sa bude interpolovať ③, čím sa vytvorí objekt 3D.

POUŽÍVANIE SYSTÉMU SMARTBRUSH
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3.2 Automatické vytvorenie klinických cieľových
objektov

Usmernenia pre vytvorenie klinických cieľových objektov

Automatické vytvorenie cieľových klinických objektov sa riadi usmerneniami, ktoré publikovali
Brett W. Cox et al. v roku 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.

Systém SmartBrush vytvára orezaný OAR, ktorý sa vypočíta na základe polohy klinického cieľa
(napr. orezaný OAR pokrýva dĺžku chrbtice, kde sa nachádza CTV ±5 mm zhora/zdola). Je to
viditeľné v zobrazeniach 2D aj 3D.

Informácie o klinických cieľových objektoch

①

②
③

Ihneď pri spustení vykreslenia obrysov GTV ① systém SmartBrush vytvorí:
• CTV
• OAR ② (napr. miechový kanál, „cropped“ (predvolene)) ③

Ako vykresliť obrysy objektov pomocou funkcie Smart Brush pri pracovnom toku Spine SRS

① ②

③

Obrázok 17  

Automatické vytvorenie klinických cieľových objektov
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Krok

1. Vyberte stavec ① a zvýraznite oblasť, ktorá sa má segmentovať.

2. Oblasť záujmu vycentrujete a zväčšíte pomocou funkcií Zoom, Scroll a Pan.

3.

Brush
Vyberte položku Brush z ponuky Smart Brush.

4. Zvýraznite oblasť, ktorá sa má segmentovať.
Ihneď pri spustení vykreslenia obrysov objektu sa vytvoria zodpovedajúce CTV a OAR.
CTV a OAR sa automaticky aktualizujú.

5. Posuňte sa na ďalší rez alebo pokračujte vo vykreslení obrysov v kolmej rekonštrukcii.

6. Kroky opakujte dovtedy, kým sa objekt nevytvorí vo všetkých príslušných rezoch.

7. Skontrolujte nakreslené a automaticky vytvorené objekty ② ich výberom na paneli s ná-
strojmi ③ a overením.

Prepojenie objektov

Obrázok 18  

Všetky tri objekty sú prepojené. Ak sa počas vykreslenia obrysov vykonajú akékoľvek zmeny GTV,
prenesie sa to na CTV a orezané OAR.
Priebeh je jednosmerný.

Príklad klinického cieľového objemu

①

②

③

④

⑤

⑥

Obrázok 19  

Č. Vysvetlenie

① Teleso stavca

② Nôžka
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Č. Vysvetlenie

③ Transverzálne procesy/platnička

④ Tŕňový proces

⑤ Transverzálne procesy/platnička

⑥ Nôžka

Automatické vytvorenie klinických cieľových objektov
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3.3 Pravidlá tvorby klinických cieľov

Automatická tvorba klinických cieľových objektov

Automatická tvorba klinických cieľových objektov sa riadi týmito pravidlami:

Keď GTV

zahŕňa jednostrannú
nôžku,

po-
tom

nôžka a rovnostranná trans-
verzálna časť/platnička

sú zahrnuté v
CTV.

zahŕňa tŕňový pro-
ces,

celý tŕňový proces a bilaterál-
na platnička

zahŕňa teleso stavca
a bilaterálnu nôžku/
transverzálne proce-
sy,

celé teleso stavca, bilaterál-
ne nôžky, transverzálny pro-
ces/platnička a tŕňový proces

zahŕňa teleso stavca
a jednu jednostrannú
nôžku,

celé teleso stavca, nôžka a
rovnostranný transverzálny
proces/platnička

Dodatočné pravidlá tvorby klinických cieľov

• Keď priesečník medzi GTV a jedným sektorom nie je prázdny, tento sektor sa zahrnie do CTV.
• Keď sa vyskytnú zmeny GTV, výber sektora sa dynamicky aktualizuje.
• Každá zmena GTV spúšťa aktualizáciu CTV okrem zmien názvu, farby alebo poznámok.

Objekty s nesúvislými objemami

Uistite sa, že každý vytvorený objekt je súvislý, v opačnom prípade sa bude považovať za
nesúvislý objem.
Objekt sa považuje za nesúvislý objem, ak rozdiel celkového objemu objektu a objemu
najväčšieho komponentu je väčší ako 0,1 cm³.
Ak opustíte softvér po vytvorení alebo úprave objektov s nesúvislými objemami, zobrazí sa
dialógové okno.
POZNÁMKA: Funkcia Spine SRS nepodporuje nesúvislé objemy na plánovanie dávky.
 

Overovanie objektov

Ak opustíte softvér bez overenia automaticky vytvorených objektov, zobrazí sa dialógové okno.

Automatická aktualizácia CTV

Obrázok 20  
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Ak vyberiete obraz s existujúcimi GTV, CTV alebo OAR a upravíte GTV, otvorí sa dialógové okno
CTV Auto-Update.
Zvoľte, či chcete prepojiť alebo zrušiť prepojenie CTV (alebo orezaného OAR) s GTV.
POZNÁMKA: Objekty sú spoločne prepojené, čo znamená, že navzájom jeden od druhého
závisia. Aktualizácia GTV spúšťa aktualizáciu CTV a orezaného OAR.
 

Pravidlá tvorby klinických cieľov
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3.4 Multimodálne možnosti

Informácie o multimodálnych možnostiach

Ak používate množiny rezov registrované spoločne s možnosťou Image Fusion, môžete zobraziť
a upraviť objekty vo všetkých syntetizovaných množinách rezov.
Multimodálny objekt sa automaticky vytvára pri použití rôznych množín na segmentáciu.
Ak sa multimodálne kreslenie vykonáva v multimodálnom usporiadaní (napr. v zobrazení Side by
Side alebo Spinal):
• dve množiny obrazov zobrazené v zobrazeniach sú zohľadnené algoritmom.

Ak sa multimodálne kreslenie vykonáva v usporiadaní monomodálneho zobrazenia:
• Prvé dve množiny obrazov, v ktorých je objekt zakreslený, sú zohľadnené algoritmom.
• V prípade tretej množiny obrazov multimodálny algoritmus berie do úvahy aj informácie šedých

hodnôt až troch množín obrazov na zakreslenie objektu.
POZNÁMKA: Multimodálny režim funguje iba spoločne s funkciou Smart Brush.
 

Príklad obsahujúci množiny multimodálnych obrazov

Obrázok 21  

Možnosť Informačné údaje použité na vykreslenie
obrysov

Vykreslenie obrysov nádoru v množine MR-T1 Množina MR-T1

Prepnutie zobrazenia na syntetizovanú množinu
MR-T2 a pokračovanie vo vykresľovaní obrysov MR-T1 a MR-T2

POZNÁMKA: Používajú sa iba šedé hodnoty dvoch množín obrazov. Ak vyberiete tretiu množinu
obrazov, zruší sa výber prvej množiny obrazov a táto množina sa už viac nezobrazí.
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Multimodálne možnosti
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4 ĎALŠIE FUNKCIE
4.1 Volumetrická správa

Informácie o volumetrickej správe

Volumetrická správa obsahuje informácie o objeme objektu, jeho ploche v rámci jedného rezu na
základe najdlhších priemerov (kritériá Macdonald) a o samotnom najdlhšom priemere (Kritériá pre
odpoveď na liečbu u solídnych tumorov (RECIST)).

Manipulácia s volumetrickými informáciami

Volumetrická správa:
• vytvorí sa pre objekt, ak vyberiete možnosť Report,
• zostáva v platnosti dovtedy, kým neupravíte príslušný objekt,
• je uložená spolu s údajmi pacienta dovtedy, kým neupravíte objekt,
• vypočítava objem objektu na dve desatinné miesta, ak je menší ako 10 cm3. Akákoľvek vyššia

hodnota sa vypočítava na jedno desatinné miesto.
Pred vytvorením správy sa musí overiť tvar a poloha objektu v systéme SmartBrush. Správa
sama o sebe poskytuje iba informácie o volumetrických meraniach.
Hodnoty vypočítané z objektu s vykreslenými obrysmi závisia od rozlíšenia príslušnej množiny
obrazov vrátane objektu. Vezmite to do úvahy, ak používate vypočítané hodnoty na rozhodnutie o
ďalšej liečbe.
POZNÁMKA: Macdonaldove kritériá vypočítané vo volumetrickej správe sa vytvárajú pomocou
originálnych rezov. Preto sa orientácia, na ktorú sa aplikujú Macdonaldove kritériá, rovná smeru
skenovania. Rozlíšenie série obrazov určuje presnosť metódy. Preto objekt zobrazený v softvéri
môže mať v dôsledku interpolácie mierne odlišný výsledok.
 

POZNÁMKA: Ďalšie informácie vám poskytne podpora spoločnosti Brainlab.
 

Overenie a exportovanie správ

Existujúce správy je možné overiť použitím funkcie Image Viewer. Existujúce správy je možné
uložiť/exportovať použitím funkcie Export časti Patient Data Manager.

ĎALŠIE FUNKCIE
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Ako vytvoriť volumetrickú správu

Obrázok 22  

Krok

1. Otvorte položku Data.
Otvorí sa ponuka Data.

2. Vyberte príslušný objekt v rozbaľovacej ponuke Objects.

3.

Z ponuky vyberte možnosť Report.
Softvér vytvorí volumetrickú správu.

Volumetrická správa
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4.2 Funkcie volumetrickej správy

Funkcie

Tlačidlo Funkcia

Posun po správe.

Priblíženie oblasti správy.

Prispôsobenie správy na šírku obrazovky.

Zatvorenie správy.

Uloženie správy na určené miesto.

Odoslanie správy do určenej tlačiarne.

ĎALŠIE FUNKCIE
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4.3 Export

Ako vykonať export

Ďalšie informácie o exportovaní zo systému nájdete v dokumente Príručka používateľa softvéru
Patient Data Manager.
POZNÁMKA: Ak sa údaje vytvorené aplikáciou (t. j. objekty, segmentácie) používajú v ďalších
aplikáciách, výsledky sa musia po importovaní do ďalšej aplikácie starostlivo skontrolovať.
 

Export
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