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1 INFORMAȚII GENERALE
1.1 Date de contact

Asistență

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

Regiune Telefon și fax E-mail

Statele Unite, Canada, 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. Dacă aveți sugestii de
îmbunătățire, vă rugăm să ne contactați la adresa user.guides@brainlab.com.

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.
• 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 alte țări.

Informații privind brevetele

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

Software integrat aparținând terților

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://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++, dezvoltat de Apache Software Foundation (http://www.apache.org/licenses/

LICENSE-2.0.html)

Marcajul CE

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

• Anatomical Mapping face parte din Brainlab Elements Object Management,
care este un produs de Clasa IIb conform normelor prevăzute de DDM.

Vânzări în SUA

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

Informații juridice
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1.3 Simboluri

Avertismente

Avertisment
Avertismentele sunt indicate prin simboluri de avertizare sub formă de triunghi. Acestea
conțin informații esențiale pentru siguranță, cu privire la posibila vătămare corporală,
posibilul deces sau alte consecințe grave asociate cu utilizarea sau utilizarea greșită a
dispozitivului.

Atenționări

Atenționările sunt indicate prin simboluri de atenționare sub formă de cerc. Acestea includ
informații privind potențialele funcționări defectuoase ale dispozitivului, defectarea
acestuia sau daunele materiale provocate dispozitivului sau altor bunuri.

Note

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

INFORMAȚII GENERALE
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1.4 Utilizarea sistemului

Domenii de utilizare

Componentul Object Management al Brainlab Elements este o aplicație cu ajutorul căruia se
poate manipula structurile create dinainte in alte componente ale Brainlab Elements sau aplicații
terţe prin a se uniformiza (netezi) calitatea, a se adăuga margini sau a se aplica expresii logice pe
structuri (obiecte) delineate dinainte. Obiectele delineate poate fi folosit ulterior pentru planificarea
tratamentului.

Indicații de utilizare

Brainlab Elements Object Management poate fi utilizat în activităţile de planificare a tratamentului
ceea ce necesită modificarea sau manipularea obiectelor delineate dinainte. 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

Este o aplicaţie de software. Nu are nicio componentă care ar interacționa cu substanțe organice.
Opțiunile de analiză, rafinare, combinare și conturare nu sunt limitate la nicio zonă a corpului
(adică, obiectele segmentării oricărei zone a corpului pot fi importate și utilizate în modul
menționat mai sus).
Disponibilitatea obiectelor delineate automatizate pe baza părții anatomice depinde de licența
aplicaţiei Elements Anatomical Mapping.

Profilul utilizatorului preconizat

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

Mediu de utilizare preconizat

Brainlab Elements Object Management va fi utilizat
• într-un mediu de birou spitalicesc sau în alte locații care pun la dispoziție un computer
• într-o sală de operații/blocul operator sau încăperile din vecinătatea spațiilor dedicate

intervențiilor chirurgicale
Applicaţia poate fi instalată pe un calculator de Windows sistem de operare care satisface
cerințele minime de software și hardware definite de producător.
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.

Utilizarea sistemului
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1.5 Compatibilitate cu dispozitive şi alte applicaţii
medicale

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 (remedieri rapide) sau ale software-urilor terțe ar trebui
să fie efectuate în afara orelor de lucru ale instituției medicale și într-un mediu de testare
pentru a verifica funcționarea corectă a sistemului Brainlab. Brainlab monitorizează
remedierile rapide emise de Windows și va fi informată, în cazul anumitor actualizări, dacă
pot apărea anumite probleme. Dacă întâmpinați dificultăți în ceea ce privește remedierile
rapide ale sistemului de operare, contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab.

Scanarea antivirus și anti-malware

Brainlab recomandă protejarea sistemului cu software antivirus de ultimă oră.
Rețineți că unele setări ale software-ului de protecție anti-malware (de ex., un scaner de viruși)
pot afecta negativ performanța sistemului. De exemplu, dacă sunt efectuate scanări în timp real și
este monitorizat accesul la fiecare fișier, atunci este posibil ca încărcarea și salvarea datelor
pacientului să fie lentă. Brainlab recomandă dezactivarea scanărilor în timp real și efectuarea
scanărilor antivirus în afara orelor de lucru ale instituției medicale.

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 tratamentului.
Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab pentru informații suplimentare referitoare
la oricare dintre aceste aspecte.

Actualizări de securitate Microsoft pentru Windows și actualizări ale driverelor

Brainlab permite instalarea doar a corecțiilor de securitate. Nu instalați pachete de servicii și
actualizări opționale. Verificați setările pentru a vă asigura că actualizările sunt descărcate și
instalate în mod corect și la un moment adecvat. Nu actualizați driverele de pe platformele
Brainlab.
Consultați site-ul web Brainlab pentru mai multe informații despre setări și o listă a actualizărilor
de securitate Microsoft care sunt blocate de departamentul de asistență clienți al Brainlab.
Adresă: www.brainlab.com/updates
Parolă: WindowsUpdates!89

INFORMAȚII GENERALE

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.0 Object Management Anatomical Mapping Ver. 1.1 9

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


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 și nu înlocuiește experiența
și/sau responsabilitatea acestuia în timpul utilizării sistemului. Utilizatorul trebuie
întotdeauna să poată continua fără asistența sistemului.
Numai personalul medical instruit poate manipula componentele de sistem și accesoriile.

Durată extinsă în sala de operații

Sistemele de navigare Brainlab sunt echipamente tehnice sensibile. În funcție de configurația sălii
de operație, de poziționarea pacientului, de calcularea duratelor și de complexitate, durata
intervenției chirurgicale utilizând navigare poate varia. Decizia unei potențiale prelungiri pentru
respectivul pacient și respectivul tratament îi aparține utilizatorului.

Citirea ghidurilor de utilizare

Acest ghid descrie software medical și dispozitive medicale complexe care trebuie utilizate cu
atenție.
Astfel, este important ca toți utilizatorii sistemului, ai instrumentului sau ai software-ului:
• să citească cu atenție acest ghid înainte de a manevra 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

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

Anatomical Mapping vă permite să revizuiți și să modificați obiecte. Aplicația oferă funcții de
manipulare a obiectelor folosind diverse instrumente de conturare.

Calitatea imaginii

Rezultatul Anatomical Mapping este influențat în mod major de calitatea seturilor de date. În
consecință, o calitate mai bună a imaginii va avea, în general, un impact pozitiv asupra calității
segmentării rezultate. Prin urmare, Brainlab recomandă următoarele specificații:
• mai mult de 100 de secțiuni
• rezoluție în plan mai mică de 1 mm
• dacă este posibil, CV trebuie să fie cât de mare posibil
• raport contrast-țesut ridicat (adică, vizualizarea bună a diverselor categorii de țesuturi)
• raport semnal-zgomot ridicat
• submodalități diferite disponibile (T1, T2, FLAIR)

Deschideți Anatomical Mapping

Etapă

1. Selectați un pacient sau adăugați un pacient nou.

2. În categoria relevantă, selectați fluxul de lucru de planificare.

3. Selectați setul de date al pacientului dorit și apoi selectați OK.

4. Va apărea o listă cu diverse aplicații, în funcție de configurația software-ului dvs. Selectați
Anatomical Mapping pentru a deschide software-ul.

PREZENTAREA GENERALĂ A SOFTWARE-ULUI
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Pregătiți setul de date

①

②

Figura 1  

Etapă

1. Dacă obiectele nu au fost predefinite anterior pentru setul de imagini selectat, software-ul
va clasifica organele anatomice automat și le va afișa marcate de diverse culori.
NOTĂ: Dacă doriți, selectați Data ① pentru a alege un set de imagini diferit.
 

2. Dacă sunteți mulțumit de clasificarea organelor, selectați Next ②.
• Software-ul va segmenta automat structurile anatomice în obiecte, care ulterior sunt

disponibile pentru revizuire și/sau modificare.

Introducere
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2.2 Meniul Data

Fundal

Anatomical Mapping 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

①
②

③

④

⑤

Figura 2  

Nr. Filă Descriere Recomandări

② Images O listă a seturilor de imagini dis-
ponibile.

Selectați MORE ① pentru a edita seturile
disponibile.

③ Objects O listă a obiectelor conținute în
setul de imagini selectat.

Pentru a afișa/ascunde toate obiectele, se-
lectați pictograma ochi.

④ Additional
Objects

O listă a obiectelor anatomice
disponibile.

• Utilizați funcția de căutare ⑤ pentru a gă-
si un obiect specific (tastați * pentru a vi-
zualiza toate obiectele).

• După selectarea unui obiect, obiectul va fi
listat în fila Objects.

PREZENTAREA GENERALĂ A SOFTWARE-ULUI
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Aspecte disponibile

• Mod de vizualizare 3D (stân-
ga superior)

• Secvență de secțiuni (opțiu-
ne de a comuta între secțiu-
nile ACS)

• Mod de vizualizare 3D (stân-
ga superior)

• Secțiuni axiale, coronale și
sagitale (ACS)

• O singură secțiune (opțiune
de a comuta între secțiunile
ACS)

Modul de modificare a proprietăților unui obiect

②

③

①

Figura 3  

Etapă

1. Deschideți meniul Objects prin selectarea săgeții în fila ①.

2. Selectați săgeata în fila obiectului relevant ②.

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
• Color: Alocați o culoare unui obiect
• Delete: Eliminați un obiect din selecția curentă

Meniul Data
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2.3 Funcții de vizualizare a imaginilor

Fundal

Utilizați diferitele funcții de vizualizare ① a imaginilor disponibile în bara de instrumente pentru a
modifica modurile de vizualizare în timpul analizei și/sau modificării obiectelor.

Opțiuni de vizualizare

①

Figura 4  

Buton Funcție Descriere

Deplasarea unei
secțiuni într-o fe-
reastră

• Glisează secțiunea în locația dorită.

Derularea prin
toate secțiunile
dintr-o fereastră

• Glisarea în sus sau în jos pentru vizualizarea tuturor secțiu-
nilor.

• 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 de-

gete pe imagine și apropiați (micșorare) sau depărtați (mări-
re) degetele.

Reglarea lumino-
zității și a contra-
stului unei secțiuni

• Glisarea în jos/sus pentru creșterea/reducerea luminozității.
• Glisarea spre dreapta/stânga pentru creșterea/reducerea ni-

velului de contrast.

NOTĂ: De asemenea, puteți să rotiți o imagine pentru vizualizare 3D făcând clic (sau apăsând cu
degetul) în interiorul ferestrei și glisând pentru a roti imaginea. 

PREZENTAREA GENERALĂ A SOFTWARE-ULUI
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2.4 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 2D sau
3D este activă

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

Comenzi rapide
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3 UTILIZAREA ANATOMICAL
MAPPING

3.1 Modificarea obiectelor cu conturare

Informații generale

Forma unui obiect poate fi modificată folosind oricare dintre opțiunile de conturare disponibile.
NOTĂ: Selectați în orice moment Back pentru a reveni la pagina anterioară. Selectați Home sau
Done pentru a reveni la ecranul principal. 

Revizuirea obiectelor

Sensibilitatea instrumentelor depinde de diverși factori (de ex., factorul de mărire/micșorare). Prin
urmare, dacă un obiect va fi folosit în etapele ulterioare de tratament, analizați întotdeauna cu
atenție pentru a vedea dacă obiectul a fost modificat corect și dacă este corect și adecvat pentru
utilizarea sa viitoare vizată.

Opțiuni de conturare disponibile

Buton Filă Descriere

Smart Sha-
per Modifică forma obiectului dintr-o regiune anatomică vecină 3D locală.

Brush 3D

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

Elimină zona conturată din obiect (utilizând interpolarea 3D geome-
trică).

Brush 2D

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

Elimină zona conturată din obiect.

UTILIZAREA ANATOMICAL MAPPING
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Utilizarea Brush 3D

A

B

① ② ③

④⑤⑥
Figura 5  

Smart Shaper 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 formă grafică, 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

Modificarea obiectelor cu conturare
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Smart Shaper

①

②

④
③

⑤

Figura 6  

Etapă

1. Selectați obiectul care va fi manipulat.

2. Deschideți fila Contouring ②, selectați Smart Shaper ③ și apoi selectați Shape ④.

3.

Deplasați cursorul deasupra obiectului.
Apar săgeți evidențiate pentru a indica direcția în care poate fi manipulat
obiectul.

4. Utilizați Shape pentru a îndoi, a bomba sau a trage contururile obiectelor pentru a modifi-
ca forma.
• Utilizați glisiera pentru a regla Brush Size ⑤ dacă este cazul.
• Pe măsură ce reglați contururile, volumul (în schimbare) al obiectului este afișat ①.
• Pentru a anula o modificare, selectați Undo (continuați să selectați mai multe modifică-

ri pentru a le anula).

5. După ce ați manipulat forma obiectului după cum ați dorit, deselectați obiectul.
Toate modificările vor fi salvate automat.

NOTĂ: Smart Shaper modifică obiectul într-un spațiu tridimensional din jurul conturului. Întrucât
nu toate modificările pot fi vizibile în secțiunea(secțiunile) 2D, toate secțiunile trebuie verificate
pentru a vă asigura că modificările obiectului au fost implementate corect în toate secțiunile. 

UTILIZAREA ANATOMICAL MAPPING
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Brush 3D

①

②
③

⑤
④

Figura 7  

Etapă

1. Selectați obiectul care va fi manipulat.

2. Deschideți fila Contouring ②, selectați Brush 3D ③ și apoi selectați Brush ④.

3. Utilizați Brush pentru a extinde forma obiectului și Erase pentru a micșora forma.
• Utilizați glisiera pentru a regla Brush Size ⑤ dacă este cazul.
• Pe măsură ce reglați contururile, volumul (în schimbare) al obiectului este afișat ①.
• Pentru a anula o modificare, selectați Undo (continuați să selectați mai multe modifică-

ri pentru a le anula).

4. După ce ați manipulat forma obiectului după cum ați dorit, deselectați obiectul.
Toate modificările vor fi salvate automat.

NOTĂ: Brush 3D modifică obiectul într-un spațiu tridimensional din jurul conturului. Întrucât nu
toate modificările pot fi vizibile în secțiunea(secțiunile) 2D, toate secțiunile trebuie verificate pentru
a vă asigura că modificările obiectului au fost implementate corect în toate secțiunile. 

Modificarea obiectelor cu conturare
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Brush 2D

①

②
③

⑤
④

Figura 8  

Etapă

1. Selectați obiectul care va fi manipulat.

2. Deschideți fila Contouring ②, selectați Brush 2D ③ și apoi selectați Brush ④.

3. Utilizați Brush pentru a extinde forma obiectului și Erase pentru a micșora forma.
• Utilizați glisiera pentru a regla Brush Size ⑤ dacă este cazul.
• Pe măsură ce reglați contururile, volumul (în schimbare) al obiectului este afișat ①.
• Pentru a anula o modificare, selectați Undo (continuați să selectați mai multe modifică-

ri pentru a le anula).

4. Derulați următoarea secțiune și repetați pasul 3 până când obiectul a fost modificat în toa-
te secțiunile relevante.
NOTĂ: Aceasta, deoarece Brush 2D se aplică numai modificărilor obiectului într-un plan
2D. 

5. După ce ați manipulat forma obiectului după cum ați dorit, deselectați obiectul.
Toate modificările vor fi salvate automat.

UTILIZAREA ANATOMICAL MAPPING
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3.2 Obiecte anatomice

Informații generale

Următoarele obiecte anatomice sunt disponibile pentru segmentarea anatomică. După
segmentare, aceste obiecte sunt prezentate în fila Additional Objects.
NOTĂ: Obiectele disponibile depind de licența achiziționată. Alte obiecte pot deveni disponibile
după publicarea acestui ghid al utilizatorului. Contactați departamentul de asistență Brainlab
pentru întrebări, întrucât acesta poate regla ce obiecte sunt generate la inițierea aplicației. 

Obiecte anatomice disponibile

Set de
imagini

Anatomie

RMN

Cranial (Cra-
nian)

• Amygdala (Amigdala)
• Chiasm (Chiasmă optică)
• Central Sulcus (Șanțul

central cerebral)
• Cerebellum (Cerebel)
• Cerebrum (Creierul mare)
• Corpus Callosum (Corp

calos)
• CSF (LCS)
• Geniculate Body (Corp

geniculat)

• Hippocampus (Hipocampul)
• Hypothalamus (Hipotalamus)
• Optic Nerve and Tract (Nervul și

tractul optic)
• Pineal Gland (Glandă pineală)
• Pituitary Gland (Glandă pituitară)
• Temporal Lobe (Lobul temporal)
• Vessel (Vase de sânge)
• White and Gray Matter (Materie al-

bă și cenușie)

Basal Ganglia
(Ganglioni ba-
zali)

• Globus Pallidus Internal
and External (Globul pa-
lid intern și extern)

• Nucleus Ruber (Nucleul
roșu)

• Substantia Nigra Com-
pacta and Reticulata
(Substantia nigra com-
pactă și reticulată)

• Subthalamic Nucleus (Nucleu sub-
stalamic)

• Ventral Tegmental Area (Zona teg-
mentală ventrală)

• Ventral Intermediate Nucleus (Nu-
cleul ventral intermediar)

• Zona Incerta

RMN și CT

Cranial (Cra-
nian)
și
Head and
Neck (Cap și
gât)

• Brainstem (Trunchi cere-
bral)

• Capsula Interna and Ex-
terna (Capsula internă și
externă)

• Caudatus (Caudal)
• Cochlea (Cohlee)
• Eyes (Ochi)

• Globus Pallidus (Globul palid)
• Lens (Cristalin)
• Putamen (Putamenul)
• Thalamus (Talamus)
• Ventricles (Ventricule)
• Whole Brain (Întregul creier)

CT
Head and
Neck (Cap și
gât)

• Cricoid Cartilage (Cartilaj
cricoid)

• Mandible (Mandibulă)
• Manubrium (Manubriu)

• Lymph Levels (1A, 1B, and 2-6)
(Niveluri limfatice (1A, 1B și 2 – 6))

• Lymph Node (RCL, RP and RST)
(Nod limfatic (RCL, RP și RST))

• Parotid Gland (Glanda parotidă)
• Sternocleidomastoid Muscle

(Mușchiul sternocleidomastoidian)

Obiecte anatomice
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Set de
imagini

Anatomie

Thoracic (To-
racic)

• Aorta (Aorta)
• Esophagus (Esofag)
• Esophagus (Esofag)
• Heart (Inimă)
• Kidney (Rinichi)

• Lung (Plămân)
• Liver (Ficat)
• Ribs (Coaste)
• Sternum (Stern)
• Trachea (Trahee)

Spine (Coloa-
nă vertebrală)

• All Single Vertebra (Toate vertebrele individuale)
• Spine (Spinal Cord and Canal) (Coloană (Coloană și canal ver-

tebrale))

Pelvic (Pel-
vian)

• Bladder (Vezică)
• Hip Joint (Articulație șold)
• Penile Bulb (Bulb penian)

• Prostate (Prostată)
• Rectum (Rect)
• Seminal Vesicle (Vezică seminală)
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