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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
Nemecko

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.
• 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

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://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++, vyvinula spoločnosť Apache Software Foundation (http://www.apache.org/

licenses/LICENSE-2.0.html)

Značka CE

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

• Anatomical Mapping je súčasťou Brainlab Elements Object Management,
čo je podľa pravidiel ustanovených smernicou MDD produkt triedy IIb.

Predaj v USA

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

Právne informácie
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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. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.4 Používanie systému

Určené použitie

Brainlab Elements Object Management sú aplikácie na vytváranie, zdokonaľovanie a kombináciu
objektov segmentácie. Vytvorené objekty segmentácie sa môžu používať na ďalšie plánovanie
liečby.

Indikácie

Brainlab Elements Object Management je možné použiť pri všetkých klinických pracovných
tokoch, ktoré si vyžadujú vytváranie alebo manipuláciu s objektmi segmentácie. 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

Pomôcka je iba softvér. Neinteraguje so žiadnymi časťami tela ani tkanivami.
Funkcie overenia, zdokonalenia, kombinácie a okrajov nie sú obmedzené na žiadnu časť tela (t. j.
vyššie uvedeným spôsobom je možné importovať a použiť objekty segmentácie ktorejkoľvek časti
tela).
Skutočná dostupnosť objektov segmentácie, a teda určenej časti tela, závisí od licenčných funkcií
Elements Anatomical Mapping.

Určený používateľský profil

Aplikácia je určená na použitie zdravotníckymi odborníkmi a ich asistentmi, ktorí pracujú v oblasti
neurochirurgie a plánovania rádioterapie.

Určené prostredie použitia

Brainlab Elements Object Management sa bude používať:
• V kancelárskom prostredí v nemocniciach alebo na akomkoľvek inom mieste s počítačom
• V operačnej sále/priestoroch alebo v miestnostiach vhodných na chirurgické zákroky

Softvér sa môže nainštalovať na štandardný počítač so systémom Windows, ktorý spĺňa
definované minimálne požiadavky.
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.

Používanie systému
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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

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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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 operačného sálu
• 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

Školenie a dokumentácia
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2 PREHĽAD SOFTVÉRU
2.1 Začíname

Základné informácie

Anatomical Mapping vám umožňuje posudzovať a upravovať objekty. Táto aplikácia poskytuje
funkčnosť, ktorá umožňuje manipuláciu s objektmi s použitím rôznych zobrazovacích nástrojov.

Kvalita obrazu

Anatomical Mapping je vo veľkej miere ovplyvňované kvalitou súborov údajov. Preto bude mať
lepšia kvalita obrazu vo všeobecnosti pozitívny vplyv na kvalitu výslednej segmentácie.
Spoločnosť Brainlab preto odporúča nasledujúce špecifikácie:
• Viac ako 100 rezov
• Menšie ako 1 mm rozlíšenie v rovine
• Ak je to možné, zorné pole by malo byť čo najväčšie
• Vysoký pomer kontrastu k tkanivu (t. j. dobrá vizualizácia rôznych tried tkanív)
• Vysoký pomer signálu k šumu
• Dostupné rôzne submodality (T1, T2, FLAIR)

Otvoriť aplikáciu Anatomical Mapping

Krok

1. Vyberte pacienta alebo pridajte nového pacienta.

2. V rámci príslušnej kategórie vyberte pracovný tok plánovania.

3. Vyberte požadovanú množinu údajov pacienta a potom vyberte OK.

4. Zobrazí sa zoznam rôznych aplikácií, v závislosti od vašej konfigurácie softvéru. Pre spu-
stenie softvéru vyberte Anatomical Mapping.

PREHĽAD SOFTVÉRU

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.0 Object Management Anatomical Mapping Ver. 1.1 11



Pripraviť súbor údajov

①

②

Obrázok 1  

Krok

1. Ak v rámci vybratého súboru snímok neboli vopred definované objekty, softvér pomocou
automatického spracovania súboru snímok klasifikuje tkanivá a zobrazí ich v rôznych far-
bách.
POZNÁMKA: Ak si želáte použiť iný súbor snímok, vyberte Data ①.
 

2. Ak ste s rozpoznávaním tkaniva spokojní, vyberte Next ②.
• Softvér automaticky rozdelí anatomické štruktúry do objektov, ktoré možno následne

posudzovať a/alebo upravovať.

Začíname
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2.2 Ponuka údajov

Základné informácie

Anatomical Mapping automaticky vyberá najrelevantnejší súbor 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

①
②

③

④

⑤

Obrázok 2  

Č. Karta Opis Tipy

② Images Zoznam dostupných množín ob-
razov.

Vyberte položku MORE ①, aby ste mohli
upraviť dostupné množiny.

③ Objects
Zoznam objektov obsiahnutých
v rámci vybratej množiny obra-
zov.

Ak chcete zobraziť/skryť všetky objekty, vy-
berte ikonu oka.

④ Additional
Objects

Zoznam dostupných anatomic-
kých objektov.

• Pomocou funkcie vyhľadávania ⑤ nájdite
konkrétny objekt (ak chcete, aby sa zo-
brazili všetky objekty, zadajte *).

• Po výbere sa objekt zobrazí pod kartou
Objects.

PREHĽAD SOFTVÉRU
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Dostupné usporiadania

• Zobrazenie 3D (vľavo hore)
• Sekvencia rezov (možnosť

na prepínanie medzi ACS
rezmi)

• Zobrazenie 3D (vľavo hore)
• Axiálne, koronárne a sagitál-

ne (ACS) rezy

• Jeden rez (možnosť na pre-
pínanie medzi ACS rezmi)

Ako upraviť vlastnosti objektu

②

③

①

Obrázok 3  

Krok

1. Otvorte ponuku Objects výberom šípky na karte ①.

2. Vyberte šípku na karte príslušného objektu ②.

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
• Color: K objektu priraďte farbu
• Delete: Odstráňte objekt z aktuálneho výberu

Ponuka údajov
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2.3 Funkcie zobrazovania obrazov

Základné informácie

Na úpravu zobrazení počas overovania alebo úpravy objektov môžete použiť rôzne funkcie
zobrazenia obrazov ① dostupné na paneli s nástrojmi.

Možnosti zobrazenia

①

Obrázok 4  

Tlačidlo Funkcia Opis

Posun rezu v rám-
ci zobrazenia • Potiahnite rez na požadované miesto.

Posúvanie po
všetkých rezoch v
rámci zobrazenia

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

• Použite koliesko myši.

Priblíženie alebo
oddialenie

• Ťahajte hore/doľava (oddialenie) alebo dole/doprava (priblí-
ženie).

• Ak používate dotykovú obrazovku, položte dva prsty na ob-
raz a potiahnite smerom k sebe (oddialenie) alebo smerom
od seba (priblíženie).

Úprava jasu a
kontrastu rezu

• Ťahaním nadol/nahor zvýšte/znížte jas.
• Ťahaním doprava/doľava zvýšte/znížte úroveň kontrastu.

POZNÁMKA: V zobrazení 3D môžete obraz otočiť aj tak, že v zobrazení kliknete (alebo položíte
prst) a ťahaním otočíte obraz. 

PREHĽAD SOFTVÉRU
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2.4 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 2D alebo 3D 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

Skratky
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3 POUŽITIE APLIKÁCIE
ANATOMICAL MAPPING

3.1 Upravovanie objektov s vykreslením
obrysov

Základné informácie

Tvar objektu je možné upravovať pomocou dostupných funkcií vykreslenia obrysov.
POZNÁMKA: Výberom položky Back sa môžete kedykoľvek vrátiť na predchádzajúcu stránku.
Výberom položky Home alebo Done sa vrátite na hlavnú obrazovku. 

Overovanie objektov

Citlivosť nástrojov závisí od rôznych faktorov (napr. od faktora zväčšenia). Preto, ak sa má objekt
používať v následných krokoch liečby, vždy starostlivo overte, či bol objekt upravený správne a či
je vhodný na jeho budúce určené použitie.

Dostupné funkcie vykreslenia obrysov

Tlačidlo Karta Opis

Smart Sha-
per Upravuje tvar objektu v lokálnej oblasti 3D.

Brush 3D

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).

Brush 2D

Vykresľuje obrysy oblasti záujmu pixel za pixelom.
Umožňuje používateľovi opraviť štruktúry bez akejkoľvek interpolá-
cie.

Odstraňuje oblasť s vykreslenými obrysmi z objektu.

POUŽITIE APLIKÁCIE ANATOMICAL MAPPING
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Používanie funkcie Brush 3D

A

B

① ② ③

④⑤⑥
Obrázok 5  

Funkcia Smart Shaper 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

Upravovanie objektov s vykreslením obrysov
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Smart Shaper

①

②

④
③

⑤

Obrázok 6  

Krok

1. Vyberte objekt na manipuláciu.

2. Otvorte kartu Contouring ②, vyberte položku Smart Shaper ③ a potom vyberte položku
Shape ④.

3.

Posuňte kurzor nad objekt.
Zobrazia sa zvýraznené šípky, ktoré ukazujú smer, ktorým je možné s ob-
jektom manipulovať.

4. S použitím funkcie Shape môžete upraviť tvar objektu ohýbaním, vydúvaním alebo ťaha-
ním jeho obrysov.
• V prípade potreby pomocou jazdca upravte Brush Size ⑤.
• Počas upravovania obrysov sa zobrazuje (meniaci sa) objem objektu ①.
• Ak chcete úpravu vrátiť späť, vyberte položku Undo (opakovaným výberom vrátite

späť viaceré zmeny).

5. Keď ste vykonali potrebnú manipuláciu s tvarom objektu, zrušte výber objektu.
Všetky úpravy sa automaticky uložia.

POZNÁMKA: Smart Shaper upravuje objekt v trojrozmernom priestore okolo obrysu. Keďže v
zobrazenom reze(-och) 2D nemusia byť viditeľné všetky zmeny, mali by ste overiť všetky rezy, aby
ste sa uistili, že úpravy objektu boli správne realizované naprieč všetkými rezmi. 

POUŽITIE APLIKÁCIE ANATOMICAL MAPPING
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Brush 3D

①

②
③

⑤
④

Obrázok 7  

Krok

1. Vyberte objekt na manipuláciu.

2. Otvorte kartu Contouring ②, vyberte položku Brush 3D ③ a potom vyberte položku
Brush ④.

3. Pomocou funkcie Brush zväčšite tvar objektu a pomocou Erase ho zmenšite.
• V prípade potreby pomocou jazdca upravte Brush Size ⑤.
• Počas upravovania obrysov sa zobrazuje (meniaci sa) objem objektu ①.
• Ak chcete úpravu vrátiť späť, vyberte položku Undo (opakovaným výberom vrátite

späť viaceré zmeny).

4. Keď ste vykonali potrebnú manipuláciu s tvarom objektu, zrušte výber objektu.
Všetky úpravy sa automaticky uložia.

POZNÁMKA: Brush 3D upravuje objekt v trojrozmernom priestore okolo obrysu. Keďže v
zobrazenom reze(-och) 2D nemusia byť viditeľné všetky zmeny, mali by ste overiť všetky rezy, aby
ste sa uistili, že úpravy objektu boli správne realizované naprieč všetkými rezmi. 

Upravovanie objektov s vykreslením obrysov
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Brush 2D

①

②
③

⑤
④

Obrázok 8  

Krok

1. Vyberte objekt na manipuláciu.

2. Otvorte kartu Contouring ②, vyberte položku Brush 2D ③ a potom vyberte položku
Brush ④.

3. Pomocou funkcie Brush zväčšite tvar objektu a pomocou Erase ho zmenšite.
• V prípade potreby pomocou jazdca upravte Brush Size ⑤.
• Počas upravovania obrysov sa zobrazuje (meniaci sa) objem objektu ①.
• Ak chcete úpravu vrátiť späť, vyberte položku Undo (opakovaným výberom vrátite

späť viaceré zmeny).

4. Posuňte sa na nasledujúci rez a opakujte krok 3, až kým objekt nebude upravený na všet-
kých príslušných rezoch.
POZNÁMKA: Toto je potrebné, pretože Brush 2D sa používa len na úpravy objektu v ro-
vine 2D. 

5. Keď ste vykonali potrebnú manipuláciu s tvarom objektu, zrušte výber objektu.
Všetky úpravy sa automaticky uložia.

POUŽITIE APLIKÁCIE ANATOMICAL MAPPING
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3.2 Anatomické objekty

Všeobecné informácie

Nasledujúce anatomické objekty sú k dispozícii pre automatickú segmentáciu. Po segmentácii sú
tieto objekty uvedené pod kartou Additional Objects.
POZNÁMKA: Dostupné objekty závisia od zakúpenej licencie. Po sprístupnení tejto príručky
používateľa môžu byť k dispozícii ďalšie objekty. V prípade otázok kontaktujte podporu
spoločnosti Brainlab, pretože toto oddelenie môže nastavovať objekty, ktoré sa vygenerujú pri
spustení aplikácie. 

Dostupné anatomické objekty

Súbor sní-
mok

Anatómia

MR

Cranial (Kra-
niálna)

• Amygdala
• Chiasm (Chiasma)
• Central Sulcus (Centrálna

(Rolandova) ryha)
• Cerebellum (Mozoček)
• Cerebrum (Veľký mozog)
• Corpus Callosum (Kalóz-

ne teleso)
• CSF (Mozgomiešny mok)
• Geniculate Body (Genicu-

late nucleus)

• Hippocampus (Hipokampus)
• Hypotalamus
• Optic Nerve and Tract (Zrakový

nerv a dráhy)
• Pineal Gland (Epifýza)
• Pituitary Gland (Hypofýza)
• Temporal Lobe (Spánkový lalok)
• Vessel (Cieva)
• White and Gray Matter (Biela a si-

vá hmota)

Basal Ganglia
(Bazálna gan-
glia)

• Globus Pallidus Internal
and External (Vnútorný a
vonkajší globus pallidus)

• Nucleus Ruber
• Substantia Nigra Com-

pacta a Reticulata (Čier-
na hmota - pars compac-
ta a pars reticularis)

• Subthalamic Nucleus (Subtalamic-
ké jadro)

• Ventral Tegmental Area (Ventrálna
tegmentálna oblasť)

• Ventral Intermediate Nucleus (Ve-
ntrálne intermediálne jadro)

• Zona Incerta

MR a CT

Cranial (Kra-
niálna)
a
Head and Ne-
ck (Hlava a
krk)

• Brainstem (Mozgový
kmeň)

• Capsula Interna a Exter-
na

• Caudatus
• Cochlea (Kochlea)
• Eyes (Oči)

• Globus Pallidus
• Lens (Šošovka)
• Putamen
• Thalamus (Talamus)
• Ventricles (Komory)
• Whole Brain (Celý mozog)

CT
Head and Ne-
ck (Hlava a
krk)

• Cricoid Cartilage (Prsten-
cová chrupavka)

• Mandible (Mandibula)
• Manubrium (Rukoväť

hrudnej kosti)

• Lymph Levels (1A, 1B, and 2-6)
(Lymfatické úrovne (1A, 1B, a 2 -
 6))

• Lymph Node (RCL, RP and RST)
(Lymfatické uzliny (RCL, RP a
RST))

• Parotid Gland (Príušná žľaza)
• Sternocleidomastoid Muscle (Zdví-

hač hlavy)

Anatomické objekty
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Súbor sní-
mok

Anatómia

Thoracic
(Hrudná)

• Aorta
• Esophagus (Pažerák)
• Esophagus (Pažerák)
• Heart (Srdce)
• Kidney (Obličky)

• Lung (Pľúca)
• Liver (Pečeň)
• Ribs (Rebrá)
• Sternum (Hrudná kosť)
• Trachea (Priedušnica)

Spine (Chrbti-
ca)

• All Single Vertebra (Všetky jednotlivé stavce)
• Spine (Spinal Cord and Canal) (Chrbtica (miecha a miechový

kanál))

Pelvic (Panvo-
vý)

• Bladder (Mechúr)
• Hip Joint (Bedrový kĺb)
• Penile Bulb (Žaluď peni-

su)

• Prostate (Prostata)
• Rectum (Rektum)
• Seminal Vesicle (Semenný me-

chúrik)

POUŽITIE APLIKÁCIE ANATOMICAL MAPPING
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Anatomické objekty
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