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1 YLEISTÄ TIETOA
1.1 Yhteystiedot

Asiakastuki

Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa tästä käyttöohjeesta tai sinulla on ohjelmiston käyttöä koskevia
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen:

Alue Puhelin ja faksi Sähköpostiosoite

Yhdysvallat, Kanada, Keski- ja
Etelä-Amerikka

Puhelin: +1 800 597 5911
Faksi: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasilia Puhelin: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Yhdistynyt kuningaskunta Puhelin: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanja Puhelin: +34 900 649 115

Ranska ja ranskankieliset alu-
eet Puhelin: +33 800 676 030

Afrikka, Aasia, Australia, Eu-
rooppa

Puhelin: +49 89 991568
1044
Faksi: +49 89 991568 811

Japani
Puhelin: +81 3 3769 6900
Faksi: +81 3 3769 6901

Odotettu käyttöikä

Ohjelmistopäivitykset ja kenttätuki ovat saatavilla viiden vuoden ajan tuotteen huoltoa varten.

Palaute

Huolellisesta tarkistusprosessista huolimatta tässä käyttöohjeessa voi olla virheitä. Ota meihin
yhteyttä osoitteella user.guides@brainlab.com, jos sinulla on parannusehdotuksia.

Valmistaja

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

YLEISTÄ TIETOA

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 Object Management Anatomical Mapping Ver. 1.1 5

mailto://us.support@brainlab.com
mailto://brazil.support@brainlab.com
mailto://support@brainlab.com
mailto:user.guides@brainlab.com


1.2 Juridiset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä käyttöohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia omistusoikeudellisia tietoja. Tämän
käyttöohjeen mitään osaa ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.

Brainlabin tavaramerkit

• Brainlab® on Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.
• iHelp® on Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.

Muut kuin Brainlabin tavaramerkit

Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.

Patenttitiedot

Tätä tuotetta saattaa suojata yksi tai useampi patentti tai vireillä oleva patenttihakemus. Katso
tarkemmat tiedot seuraavasta osoitteesta: www.brainlab.com/patent.

Integroitu kolmannen osapuolen ohjelmisto

Tämä ohjelmisto perustuu osittain seuraavaan työhön. Täydellinen lisenssi- ja
tekijänoikeusilmoitus on alla:
• Independent JPEG Group (https://spdx.org/licenses/IJG.html)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces-C++, Apache Software Foundationin kehittämä (http://www.apache.org/licenses/

LICENSE-2.0.html)

CE-merkintä

• CE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuote täyttää Euroopan neuvoston lääkin-
nällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY (MDD) olennaiset vaatimukset.

• Anatomical Mapping on osa Brainlab Elementsin Object Managementia, jo-
ka on luokan IIb tuote MDD:n sääntöjen määritysten mukaan.

Myynti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen myynnistä.

Juridiset tiedot
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1.3 Symbolit

Varoitukset

Varoitus
Varoitukset merkitään varoitussymbolilla. Varoitukset sisältävät turvallisuuteen liittyviä
tietoja, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman tai muun
laitteen väärästä käytöstä aiheutuvan vakavan seurauksen.

Huomautukset

Huomautukset merkitään pyöreällä huomautussymbolilla. Niihin sisältyy tärkeitä tietoja
laitteen virhetoiminnoista, laitteen toimintahäiriöistä sekä laitteelle tai muulle omaisuudelle
aiheutuvista vaurioista.

Huomautukset

HUOMAUTUS: huomautukset näkyvät kursivoituina ja sisältävät hyödyllisiä vinkkejä. 

YLEISTÄ TIETOA
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1.4 Järjestelmän käyttö

Käyttötarkoitus

Brainlab Elements Object Management ovat sovelluksia segmentointiobjektien luomista,
hienosäätöä ja yhdistelyä varten. Luotuja segmentointiobjekteja voidaan käyttää jatkohoidon
suunnitteluun.

Käytön indikaatiot

Brainlab Elements Object Management -ohjelmistoa voidaan käyttää kaikissa kliinisissä
työnkuluissa, jotka edellyttävät segmentointiobjektien luontia tai käsittelyä. Itse laitteella ei ole
erityisiä kliinisiä indikaatioita.

Kohteena oleva potilaspopulaatio

Potilaille ei ole väestöllisiä, alueellisia tai kulttuurisia rajoituksia.

Tarkoitettu osa kehosta tai kudostyypistä, jota käytetään tai joka on vuorovaikutuksessa

Laite on vain ohjelmisto. Se ei käsittele mitään kehon osaa tai kudosta.
Tarkastelu-, tarkennus-, yhdistelmä- ja marginaaliominaisuudet eivät rajoitu mihinkään
kehonosaan (eli segmentointiobjektit mistä tahansa kehonosasta voidaan tuoda ja käyttää edellä
tarkoitetulla tavalla).
Segmentaatioobjektien todellinen saatavuus ja siten kehon osat riippuvat Elements Anatomical
Mapping -lisensointiominaisuuksista.

Aiottu käyttäjäprofiili

Sovellus on tarkoitettu neurokirurgian ja sädehoidon suunnittelun parissa työskentelevien
lääketieteen ammattilaisten ja heidän avustajiensa käyttöön.

Aiottu käyttöympäristö

Brainlab Elements Object Management soveltuu käytettäväksi:
• sairaalan toimistoympäristössä tai muussa paikassa, jossa on tietokone
• leikkaussalissa / leikkaustiloissa tai kirurgisiin toimenpiteisiin soveltuvissa tiloissa.

Ohjelmisto voidaan asentaa tavalliseen Windows-tietokoneeseen, joka täyttää määritellyt
vähimmäisvaatimukset.
Tarkempi käyttöympäristö (esim. tietty suunnittelunasema tai navigointialusta) voi tulla kyseeseen,
kun sitä käytetään yhdessä muiden laitteiden kanssa. Aiottu käyttöympäristö on ilmoitettu
vastaavan järjestelmän teknisissä tiedoissa.

Oikeellisuuden tarkistaminen

Varoitus
Tarkista kaikkien järjestelmään syötettyjen tietojen ja kaikkien järjestelmän palauttamien
tietojen oikeellisuus ennen hoitotoimenpiteiden aloitusta.

Järjestelmän käyttö
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1.5 Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja
ohjelmistojen kanssa

Yhteensopivat Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

Järjestelmän kanssa voidaan asentaa ja käyttää vain Brainlabin määrittämiä Brainlabin
lääkinnällisiä ohjelmistoja. Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen ja pyydä lisätietoja versioiden
yhteensopivuudesta Brainlabin lääkinnällisten ohjelmistojen kanssa.

Muut kuin Brainlabin ohjelmistot

Vain valtuutetut Brainlabin työntekijät saavat asentaa ohjelmistoja Brainlab-järjestelmään.
Älä asenna tai poista mitään ohjelmistosovelluksia.

Päivitykset

Varoitus
Käyttöjärjestelmän päivittäminen (korjaustiedostot) tai kolmannen osapuolen ohjelmistojen
päivittäminen on tehtävä kliinisten tuntien ulkopuolella ja testiympäristössä, jotta voit
tarkistaa Brainlab-järjestelmän toiminnan. Brainlab valvoo julkaistuja Windowsin
korjaustiedostoja ja saa tietää, jos joistakin päivityksistä on odotettavissa ongelmia. Ota
yhteyttä Brainlabin tukeen, jos käyttöjärjestelmän korjaustiedostoihin liittyviä ongelmia
ilmenee.

Virus- ja haittaohjelmien tarkistus

Brainlab suosittelee järjestelmän suojaamista huippuluokan virustorjuntaohjelmistoilla.
Huomaa, että jotkut haittaohjelmien suojausohjelmat (esim. virustarkistus) voivat vaikuttaa
kielteisesti järjestelmän suorituskykyyn. Jos esimerkiksi reaaliaikaiset tarkistukset suoritetaan ja
jokaista tiedostojen käyttöä valvotaan, potilastietojen lataaminen ja tallentaminen saattaa olla
hidasta. Brainlab suosittelee reaaliaikaisen tarkistuksen poistaminen käytöstä ja virustarkistusten
suorittamista hoitotyön ulkopuolella.

Varoitus
Varmista, että virustentorjuntaohjelmisto ei muokkaa mitään Brainlab-hakemistoa,
erityisesti seuraavia:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Varoitus
Älä lataa tai asenna päivityksiä hoitosuunnitelmia tehtäessä.
Ota yhteyttä Brainlabin tukeen saadaksesi lisätietoja kaikista näistä kysymyksistä.

Microsoft -tietoturvapäivitykset Windows- ja Driver-päivityksille

Brainlab mahdollistaa vain suojauspäivitykset. Älä asenna huoltopäivityspaketteja ja valinnaisia
päivityksiä. Tarkista asetuksista, että päivitykset on ladattu ja asennettu oikein ja sopivassa
vaiheessa. Älä päivitä Brainlab-ajureita.
Katso Brainlab-verkkosivustolta lisätietoja asetuksista ja luettelo Microsoft-tietoturvapäivityksistä,
jotka Brainlab-tuki on estänyt.
Osoite: www.brainlab.com/updates
Salasana: WindowsUpdates!89

YLEISTÄ TIETOA
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1.6 Koulutus ja dokumentaatio

Brainlab-koulutus

Turvallisen ja oikean käytön takaamiseksi Brainlab suosittaa, että kaikki käyttäjät osallistuvat
Brainlabin edustajan pitämään koulutusohjelmaan ennen järjestelmän käyttämistä.

Vastuut

Varoitus
Tämä järjestelmä tarjoaa ainoastaan tukea kirurgille, eikä se korvaa kirurgin omaa
kokemusta ja/tai vastuuta käytön aikana. Käyttäjän on aina oltava mahdollista jatkaa ilman
järjestelmän tarjoamaa avustusta.
Vain asianmukaisen lääketieteellisen koulutuksen saanut henkilöstö saa käyttää
järjestelmäkomponentteja ja lisälaitteita.

Pidennetty leikkaussaliaika

Brainlab-navigointijärjestelmät ovat herkkiä teknisiä laitteita. Leikkaussalin asetukset voivat
vaikuttaa potilaan sijoitteluun, laskennan kestoon ja monimutkaisuuteen, leikkauksen kestoon
navigointi kestoon. Käyttäjän on päätettävä, onko mahdollinen pidennys hyväksyttävissä potilaan
ja hoidon kannalta.

Käyttöohjeiden lukeminen

Tässä oppaassa käsitellään monimutkaisia lääketieteellisiä ohjelmistoja ja lääkinnällisiä laitteita,
joita on käytettävä varoen.
Siksi on tärkeää, että kaikki järjestelmän, instrumenttien tai ohjelmiston käyttäjät:
• lukevat nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteiden käyttöä
• voivat tarkistaa tietoja näistä käyttöohjeista kaikkina ajankohtina.

Saatavilla olevat käyttöohjeet

HUOMAUTUS: käytettävissä olevat käyttöohjeet vaihtelevat Brainlab-tuotteen mukaan. Jos sinulla
on kysyttävää saamistasi käyttöohjeista, ota yhteyttä Brainlabin tukeen. 

Käyttöohje Sisältö

Ohjelmiston käyttöohjeet
• Hoidon suunnittelun ja kuvaohjatun navigaation yleiskuvaus
• Leikkaussalijärjestelmän asetusten kuvaus
• Yksityiskohtaiset ohjelmiston käyttöohjeet

Laitteiston käyttöoppaat Lisätietoja sädehoidosta ja kirurgisista laitteista, jotka tyypillisesti
määritetään suuriksi ja monimutkaisiksi instrumenteiksi

Instrumenttien käyttöohjeet Instrumenttien käsittelyn yksityiskohtaiset ohjeet

Puhdistus-, desinfiointi- ja
sterilointiohjeet

Instrumenttien puhdistuksen, desinfioinnin ja steriloinnin yksityis-
kohtaiset ohjeet

Järjestelmän käyttöohje Lisätietoja järjestelmän asennuksesta

Tekninen käyttöohje Järjestelmän tekniset yksityiskohdat, mukaan lukien tekniset tiedot
ja yhteensopivuustiedot

Koulutus ja dokumentaatio
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2 OHJELMISTON
YLEISKUVAUS

2.1 Aloittaminen

Taustatietoja

Anatomical Mapping -ohjelmiston avulla voit tarkistaa ja muokata objekteja. Sovellus sisältää
toiminnot, joiden avulla voit muokata objekteja käyttämällä erilaisia muokkaustyökaluja.

Kuvanlaatu

Anatomical Mapping on arvo, johon tietojoukkojen laatu vaikuttaa suuresti. Niinpä parempi
kuvanlaatu vaikuttaa yleensä myönteisesti tuloksena syntyvän segmentoinnin laatuun. Tämän
vuoksi Brainlab suosittelee seuraavia vaatimuksia:
• Yli 100 leikettä
• Alle 1 mm:n resoluutio tason sisällä
• FOVin pitää olla niin laaja kuin mahdollista
• Korkea kontrasti–kudos -suhde (esim. eri kudosluokkien hyvä visualisointi)
• Korkea signaali-kohina-suhde
• Saatavilla on eri alimodaliteetteja (T1, T2, FLAIR)

Käynnistä Anatomical Mapping -toiminto

Toimenpiteet

1. Valitse potilas tai lisää uusi potilas.

2. Valitse suunnittelun työnkulku asianomaisesta luokasta.

3. Valitse haluttu potilaan tietojoukko ja sen jälkeen OK.

4. Erilaisten sovellusten luettelo tulee näkyviin ohjelmistokokoonpanon mukaan. Valitsemalla
Anatomical Mapping avataan ohjelmisto.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Valmistele tietosarja

①

②

Kuva 1  

Toimenpiteet

1. Jos objekteja ei ole aiemmin määritetty valitun kuvajoukon sisällä, ohjelmisto käsittelee
automaattisesti kuvajoukkoa kudosten luokittelemiseksi ja näyttää ne eri väreissä.
HUOMAUTUS: valitse haluttaessa Data ① ja valitse toinen käytettävä kuvajoukko.
 

2. Jos olet tyytyväinen kudoksen tunnistukseen, valitse Next ②.
• Ohjelmisto segmentoi automaattisesti anatomiset rakenteet objekteihin, jotka ovat käy-

tettävissä tarkastelua ja/tai muokkausta varten.

Aloittaminen
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2.2 Tietovalikko

Taustatietoja

Anatomical Mapping valitsee automaattisesti useimmat tarvittavat tiedot ja oletusnäyttöön.
Voit muuttaa esiin tulevaa oletusasettelua, kuvajoukkoa ja/tai objektiluetteloa valitemalla Data ja
avaamalla tietovalikon.

Tietovalikon käyttäminen

①
②

③

④

⑤

Kuva 2  

Nr
o

Välilehti Kuvaus Vinkkejä

② Kuvat Luettelo käytettävissä olevista
kuvajoukoista.

Valitse MORE ① käytettävissä olevien sar-
jojen muokkaamiseksi.

③ Objektit Luettelo valitun kuvajoukon si-
sältämistä objekteista.

Jos haluat näyttää/piilottaa kaikki objektit,
valitse silmäkuvake.

④ Lisäobjek-
tit

Luettelo käytettävissä olevista
anatomisista objekteista.

• Käytä hakutoimintoa ⑤ tietyn objektin
löytämiseksi (näet kaikki objektit kirjoitta-
malla *).

• Kun objekti on valittuna, se tulee näkyviin
Objects-välilehdelle.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Käytettävissä olevat asettelut

• 3D-näkymä (vasen yläkul-
ma)

• Leikesarja (voit siirtyä ACS-
leikkeiden välillä)

• 3D-näkymä (vasen yläkul-
ma)

• Aksiaaliset, koronaaliset ja
sagittaaliset (ACS) leikkeet

• Yksi leike (voit siirtyä ACS-
leikkeiden välillä)

Objektin ominaisuuksien muokkaaminen

②

③

①

Kuva 3  

Toimenpiteet

1. Avaa Objects-valiko valitsemalla nuoli välilehden sisältä ①.

2. Valitse nuoli kyseisen objektin välilehdeltä ②.

3. Muokkaa asetuksia tarpeen mukaan. Seuraavia ominaisuuksia voidaan muokata:
• Name: Syötä objektin nimi
• Type: Valitse objektin tyyppi pudotusvalikosta
• Role: Valitse objektin tehtävä pudotusvalikosta
• Comment: Lisää tarvittavat kommentit
• Color: Osoita objektille väri
• Delete: Poista objekti nykyisestä valinnasta

Tietovalikko
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2.3 Kuvien katselutoiminnot

Taustatietoja

Käytä eri kuvakatselutoimintoja ①, jotka ovat käytettävissä työkalupalkissa muokatessasi näkymiä
objektin tarkastelun ja/tai muokkauksen aikana.

Näkymäasetukset

①

Kuva 4  

Painike Käyttö Kuvaus

Siirrä leikettä nä-
kymässä • Vedä leike haluttuun asemaan.

Selaa kaikkia nä-
kymän leikkeitä

• Näet kaikki leikkeet vetämällä alas/oikealle.
• Käytä hiiren rullaa.

Voit lähentää tai
loitontaa

• Loitonna vetämällä ylös/vasemmalle ja lähennä vetämällä
alas/oikealle.

• Käytettäessä kosketusnäyttöä paina kuvaa kahdella sormella
ja loitonna leikettä lähentämällä sormia ja lähennä leikettä
loitontamalla sormia.

Säädä leikkeen
kirkkautta ja kont-
rastia

• Lisää/vähennä kirkkautta vetämällä alas/ylös.
• Lisää/vähennä kontrastia vetämällä oikealle/vasemmalle.

HUOMAUTUS: voit myös kiertää kuvaa 3D-näkymässä napsauttamalla hiiren painiketta (tai
painamalla sormella) näkymän sisällä ja vetämällä kuvaa. 

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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2.4 Pikavalinnat

Taustatietoja

Voit käyttää työkalurivin kuvan katselupainikkeita tai seuraavaa näppäimistöä ja kosketusnäytön
pikakuvakkeita.

Näppäinyhdistelmät

Käyttö Kuvaus Näppäinyhdistelmä

Zoomaus Lähennä ja loitonna Ctrl + hiiren rulla

Panorointi Siirrä leikettä ikkunassa Ctrl + hiiren vasen painike ja veto

Selaus Kuvaleikkeiden selaus Hiiren rulla

Objektin keskitys Objektin keskitys kaikkien näkymien
keskelle

Ctrl + yksi hiiren painallus objektin
kohdalla

Harjan koko Voit muuttaa siveltimen kokoa sen ol-
lessa aktiivinen Alt + hiiren rulla

Tyhjennä
Tyhjennä valitsematta Erase-paini-
ketta, kun 2D- tai 3D-harja on aktiivi-
nen

Hiiren oikea painike

Muuta asettelua Siirry seuraavaan näkymän asette-
luun Ctrl + Tab

Kosketusnäytön näppäinkomennot

Käyttö Kuvaus Kosketusnäytön näppäinkomento

Zoomaus Lähennä ja loitonna Paina kaksi sormea leikekuvaan ja
nipistä sisään- tai ulospäin

Panorointi Siirrä leikettä ikkunassa Paina sormella leikekuvaa ja vedä
haluttuun paikkaan

Selaus Selaa kaikkia ikkunan leikkeitä Paina sormella ensin leikekuvaa ja
vedä ylös tai alas

Pikavalinnat
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3 ANATOMICAL MAPPING -
TOIMINNON KÄYTTÄMINEN

3.1 Objektien muokkaaminen ääriviivojen
piirtotoiminnolla

Taustatietoja

Objektin muotoa voidaan muokata käyttämällä mitä tahansa käytettävissä olevista ääriviivanpiirto-
ominaisuuksista.
HUOMAUTUS: valitse koska tahansa Back palataksesi edelliselle sivulle. Valitse Home tai Done
päänäytölle palaamista varten. 

Objektien tarkastelu

Työkalujen herkkyys riippuu eri tekijöistä (esim. zoomauskertoimesta). Tämän vuoksi jos objekti
on tarkoitettu käytettäväksi hoidon myöhemmissä vaiheissa, tarkista aina huolellisesti, että
objektia on muutettu asianmukaisesti ja että se soveltuu tulevaan käyttötarkoitukseen.

Käytössä olevat ääriviivanpiirto-ominaisuudet

Painike Välilehti Kuvaus

Smart Sha-
per Muuttaa objektin muotoa kolmiulotteisessa ympäristössä.

Brush 3D

Rajaa kohdealueen (geometrisella 3D-interpolaatiolla).
HUOMAUTUS: käyttäjän toimet eivät muutu interpolaation vaikutuk-
sesta. 

Rajattu alue poistetaan objektista (geometrisella 3D-interpolaatiolla).

Brush 2D

Määrittää kohdealueen kuvapiste kerrallaan.
Käyttäjä voi korjata rakenteita ilman interpolaatiota.

Rajattu alue poistetaan objektista.
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Brush 3D -työkalun käyttäminen

A

B

① ② ③

④⑤⑥
Kuva 5  

Smart Shaper käytää multimodaalista tietoa rajauksiin, kun taas Brush 3D käyttää geometrista
3D-interpolaatiota 3D-objektin luomiseen. Tämä 3D-interpolaatio näkyy grafiikassa ja on kuvattu
alla:

(A) Jos sinä... (B) Ohjelmisto...

Jäsennys yhdensuuntaisissa leikkeissä ① luo 3D-interpoloidun objektin ⑥

Jäsennys kohtisuorissa leikkeissä ② luo 3D-interpoloidun objektin ⑤

Käyttämällä paikallisesti rajattua 3D-inter-
polaatiota ③ lisätään sujuvasti merkityt alueet 3D-objektiin ④

Objektien muokkaaminen ääriviivojen piirtotoiminnolla
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Smart Shaper

①

②

④
③

⑤

Kuva 6  

Toimenpiteet

1. Valitse objekti, jota käsitellään.

2. Avaa Contouring -välilehti ②, valitse Smart Shaper ③ ja sitten Shape ④.

3.

Siirrä kohdistin objektin päälle.
Korostettuna näkyvä nuoli osoittaa, mihin suuntaan objektia voidaan käsi-
tellä.

4. Taivuta, pullista tai vedä käyttämällä Shape-toimintoa muodon muokkaamiseksi.
• Liukusäätimen avulla voit säätää Brush Size ⑤ -arvoa tarvittaessa.
• Kun säädät muotoja, (muuttuva) objektin volyymi tulee näkyviin ①.
• Jos haluat kumota muokkauksen, valitse Undo (pidä painettuna, kun kumoat useita

muutoksia).

5. Kun objektin muotoa on käsitelty, poista objektin valinta.
Kaikki muutokset tallennetaan automaattisesti.

HUOMAUTUS: Smart Shaper muokkaa objektia kolmiulotteisessa tilassa ääriviivan ympäri.
Koska kaikki muutokset eivät ehkä näy näytössä kaksiulotteisina leikkeinä, kaikki leikkeet on
tarkistettava sen varmistamiseksi, että objektin muutokset on pantu asianmukaisesti täytäntöön
kaikissa leikkeissä. 
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Brush 3D

①

②
③

⑤
④

Kuva 7  

Toimenpiteet

1. Valitse objekti, jota käsitellään.

2. Avaa Contouring -välilehti ②, valitse Brush 3D ③ ja sitten Brush ④.

3. Käytä Brush-toimintoa valitsemaan objektin muoto ja Erase muodon kutistamiseen.
• Liukusäätimen avulla voit säätää Brush Size ⑤ -arvoa tarvittaessa.
• Kun säädät muotoja, (muuttuva) objektin volyymi tulee näkyviin ①.
• Jos haluat kumota muokkauksen, valitse Undo (pidä painettuna, kun kumoat useita

muutoksia).

4. Kun objektin muotoa on käsitelty, poista objektin valinta.
Kaikki muutokset tallennetaan automaattisesti.

HUOMAUTUS: Brush 3D muokkaa objektia kolmiulotteisessa tilassa ääriviivan ympäri. Koska
kaikki muutokset eivät ehkä näy näytössä kaksiulotteisina leikkeinä, kaikki leikkeet on tarkistettava
sen varmistamiseksi, että objektin muutokset on pantu asianmukaisesti täytäntöön kaikissa
leikkeissä. 

Objektien muokkaaminen ääriviivojen piirtotoiminnolla
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Brush 2D

①

②
③

⑤
④

Kuva 8  

Toimenpiteet

1. Valitse objekti, jota käsitellään.

2. Avaa Contouring -välilehti ②, valitse Brush 2D ③ ja sitten Brush ④.

3. Käytä Brush-toimintoa valitsemaan objektin muoto ja Erase muodon kutistamiseen.
• Liukusäätimen avulla voit säätää Brush Size ⑤ -arvoa tarvittaessa.
• Kun säädät muotoja, (muuttuva) objektin volyymi tulee näkyviin ①.
• Jos haluat kumota muokkauksen, valitse Undo (pidä painettuna, kun kumoat useita

muutoksia).

4. Siirry seuraavaan leikkeeseen ja toista vaihetta 3, kunnes objekti on muutettu kaikissa
asiaankuuluvissa leikkeissä.
HUOMAUTUS: tämä on tarpeen, koska Brush 2D koskee vain objektin muutoksia 2D-ta-
solla. 

5. Kun objektin muotoa on käsitelty, poista objektin valinta.
Kaikki muutokset tallennetaan automaattisesti.
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3.2 Anatomiset objektit

Yleistä tietoa

Seuraavat anatomiset objektit ovat käytettävissä segmentointiin. Segmentoinnin jälkeen nämä
kohteet näkyvät Additional Objects -välilehdellä.
HUOMAUTUS: käytettävissä olevat objektit määräytyvät ostettu käyttöoikeuden mukaan. Tämän
käyttöohjeen julkaisun jälkeen saataville saattaa tulla muita objekteja. Koska tuki voi määrittää,
mitä objekteja luodaan sovelluksen käynnistyksen yhteydessä luotavat objektit, ota yhteyttä
Brainlabin asiakastukeen. 

Käytettävissä olevat anatomiset objektit

Kuvajouk-
ko

Anatomia

MR

Cranial (Kra-
niaalinen)

• Amygdala (Mantelituma-
ke)

• Chiasm (Näköhermoristi)
• Central Sulcus (Keski-

mmäinen aivouurre)
• Cerebellum (Pikkuaivot)
• Cerebrum (Isoaivot)
• Corpus Callosum (Aivo-

kurkiainen)
• CSF (Aivo-selkäydinnes-

te)
• Geniculate Body (Polve-

kenysty)

• Hippocampus (Aivoturso)
• Hypothalamus (Hypotalamus)
• Optic Nerve and Tract (Näköher-

mo ja -kanava)
• Pineal Gland (Käpyrauhanen)
• Pituitary Gland (Aivolisäke)
• Temporal Lobe (Ohimolohko)
• Vessels (Verisuonet)
• White and Gray Matter (Valkoinen

ja harmaa kudos)

Basal Ganglia
(Tyvitumak-
keet)

• Globus Pallidus Internal
and External (Sisäinen ja
ulkoinen globus pallidus)

• Nucleus Ruber (Punatu-
make)

• Substantia Nigra Com-
pacta and Reticulata
(Mustatumake ja reticula-
ta)

• Subthalamic Nucleus (Subtalaami-
nen tumake)

• Ventral Tegmental Area (Ventraali-
nen tegmentaalinen alue)

• Ventral Intermediate Nucleus
(Ventraalinen intermediaalinen tu-
make)

• Zona Incerta (epäselvä vyöhyke)

MR ja TT

Cranial (Kra-
niaalinen)
ja
Head and
Neck (Pää ja
niska)

• Brainstem (Aivorunko)
• Capsula Interna and Ex-

terna (Sisäinen ja ulkoi-
nen kotelo)

• Caudatus (Häntätumake)
• Cochlea (Simpukka)
• Eyes (Silmät)

• Globus Pallidus (Linssitumakkeen
pallo)

• Lens (Linssi)
• Putamen (Aivokuorukka)
• Thalamus (Talamus)
• Ventricles (Kammiot)
• Whole Brain (Aivot)

TT
Head and
Neck (Pää ja
niska)

• Cricoid Cartilage (Ren-
gasrusto)

• Mandible (Alaleukaluu)
• Manubrium (Rintalasta)

• Lymph Levels (1A, 1B, and 2-6)
(Imunestetasot (1A, 1B ja 2–6))

• Lymph Node (RCL, RP and RST)
(Imusolmuke (RCL, RP ja RST))

• Parotid Gland (Korvasylkirauha-
nen)

• Sternocleidomastoid Muscle
(Päänkiertäjälihas)

Anatomiset objektit
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Kuvajouk-
ko

Anatomia

Thoracic (Rin-
takehä)

• Aorta (Aortta)
• Esophagus (Ruokatorvi)
• Esophagus (Ruokatorvi)
• Heart (Sydän)
• Kidney (Munuainen)

• Lung (Keuhko)
• Liver (Maksa)
• Ribs (Kylkiluut)
• Sternum (Rintalasta)
• Trachea (Henkitorvi)

Spine (Selkä-
ranka)

• All Single Vertebra (Kaikki yksittäiset nikamat)
• Spine (Spinal Cord and Canal) (Selkäranka (selkäydin ja kana-

va))

Pelvic (Lantio)

• Bladder (Virtsarakko)
• Hip Joint (Lonkkanivel)
• Penile Bulb (Bulbus pe-

nis)

• Prostate (Eturauhanen)
• Rectum (Peräsuoli)
• Seminal Vesicle (Rakkularauha-

nen)
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Anatomiset objektit
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