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1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
1.1 Kontaktní údaje

Technická podpora

Pokud v této příručce nebudete moci najít požadované informace nebo pokud máte nějaké dotazy
či problémy, obraťte se na technickou podporu společnosti Brainlab:

Oblast Telefon a fax E-mail

Spojené státy, Kanada, Střední
a Jižní Amerika

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

us.support@brainlab.com

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

Velká Británie Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španělsko Tel.: +34 900 649 115

Francie a francouzsky mluvící
oblasti Tel.: +33 800 676 030

Afrika, Asie, Austrálie, Evropa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

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

Předpokládaná servisní životnost

Aktualizace softwaru a podpora jsou nabízeny po dobu pětiletého servisu tohoto produktu.

Připomínky uživatelů

Navzdory pečlivé kontrole může tato příručka obsahovat chyby. Máte-li nějaké návrhy na zlepšení,
prosíme obraťte se na user.guides@brainlab.com.

Výrobce

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

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.2 Právní informace

Autorská práva

Tato příručka obsahuje patentované informace chráněné autorským právem. Je zakázáno
jakoukoli část této příručky reprodukovat nebo překládat bez výslovného písemného souhlasu
společnosti Brainlab.

Ochranné známky společnosti Brainlab

• Brainlab® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo ve
Spojených státech.

• iHelp® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu nebo ve
Spojených státech.

Ochranné známky jiných společností

Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve
Spojených státech a jiných zemích.

Informace o patentech

Tento produkt může být chráněn jedním nebo několika patenty nebo podanými patentovými
přihláškami. Podrobnosti viz: www.brainlab.com/patent.

Integrovaný software třetí strany

Tento program je částečně založen na následujícím díle. Plnou licenci a oznámení o autorských
právech lze na níže uvedených odkazech:
• 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++, vyvinuto společností Apache Software Foundation (http://www.apache.org/

licenses/LICENSE-2.0.html)

Označení CE

• Označení CE znamená, že produkt společnosti Brainlab splňuje základní po-
žadavky směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EEC (Medical Device
Directive, MDD).

• Object Manipulation je součástí nástroje Object Management v programu
Brainlab Elements, což je produkt třídy IIb podle pravidel stanovených ve
směrnici MDD.

Prodej v USA

Podle federálních zákonů USA se může tento produkt prodat pouze lékařům nebo na objednávku
lékaře.

Právní informace

6 Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Object Management Object Manipulation Ver. 1.1

https://www.brainlab.com/patent/
https://spdx.org/licenses/IJG.html
https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE
https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md
http://www.libtiff.org/misc.html
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html


1.3 Symboly

Varování

Varování
Varování jsou označena symbolem výstražného trojúhelníku. Obsahují velmi důležité
bezpečnostní informace o možnosti zranění, úmrtí nebo jiných vážných následcích
spojených s použitím nebo nesprávným použitím zařízení.

Výstraha

Výstrahy jsou označeny kruhovým varovným symbolem. Obsahují důležité informace
týkající se případných poruch zařízení, selhání zařízení, poškození zařízení nebo poškození
majetku.

Poznámky

POZNÁMKA: poznámky jsou formátovány kurzívou a uvádějí další užitečné rady. 

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.4 Používání systému

Zamýšlený účel

Brainlab Elements Object Management jsou aplikace pro tvorbu, vyhlazování a kombinaci
objektů segmentace. Vytvořené objekty segmentace lze použít pro plánování další léčby.

Indikace použití

Brainlab Elements Object Management lze použít ve všech klinických pracovních postupech,
které vyžadují vytváření nebo manipulaci se segmentovanými objekty. Produkt samotný nemá
žádné konkrétní klinické indikace.

Zamýšlená skupina pacientů

Pro pacienty neexistují žádná demografická, regionální ani kulturní omezení.

Zamýšlená část těla nebo typ tkáně k aplikaci nebo interakci

Zařízení je pouze softwarové. Nedochází k žádné jeho interakci s tkání či částmi těla.
Funkce kontroly, vyhlazování, kombinování a tvorby okrajů nejsou omezeny na žádnou část těla
(to znamená, že uvedeným způsobem lze importovat a použít objekty segmentace libovolné části
těla).
Skutečná dostupnost objektů segmentace, a tím i zamýšlené části těla, závisí na licenčních
funkcích aplikace Elements Anatomical Mapping.

Zamýšlený profil uživatele

Aplikace je určena k použití lékařskými profesionály a jejich asistenty, kteří pracují v oblasti
neurochirurgie a plánování radioterapie.

Prostředí zamýšleného použití

Aplikace Brainlab Elements Object Management by se měla používat:
• V prostředí nemocniční kanceláře nebo na jakémkoliv místě s počítačem
• Na operačních sálech nebo v místnostech vhodných k operačním zákrokům

Software lze nainstalovat do standardního počítače se systémem Windows splňujícího definované
minimální požadavky.
Když se zařízení používá v kombinaci s jinými zařízeními, může existovat konkrétnější prostředí
zamýšleného použití (např. konkrétní plánovací stanice nebo navigační platforma). Prostředí
zamýšleného použití je pak uvedeno v technickém souboru příslušného systému.

Kontrola hodnověrnosti

Varování
Před léčbou pacienta zkontrolujte věrohodnost veškerých vstupních i výstupních informací
systému.

Používání systému

8 Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Object Management Object Manipulation Ver. 1.1



1.5 Kompatibilita se zdravotnickými prostředky a
softwarem

Kompatibilní lékařský software společnosti Brainlab

Do systému se smí instalovat a se systémem se smí používat pouze lékařský software Brainlab
specifikovaný společností Brainlab. Kontaktujte pracovníky technické podpory společnosti
Brainlab, kteří vám objasní podrobnosti ohledně kompatibility s lékařským softwarem společnosti
Brainlab.

Software od jiných společností

Instalovat program do systému smějí pouze autorizovaní zaměstnanci společnosti
Brainlab. Neinstalujte ani neodstraňujte žádné softwarové aplikace.

Aktualizace

Varování
Aktualizace operačního systému (opravy hotfix) nebo softwaru jiných výrobců by se měly
provádět mimo klinické hodiny a ve zkušebním prostředí, aby se ověřila správná činnost
systému Brainlab. Společnost Brainlab monitoruje uvolněné opravy hotfix pro systém
Windows a u některých aktualizací bude vědět, zda se mohou očekávat problémy. V
případě potíží s opravami operačního systému hotfix kontaktujte technickou podporu
společnosti Brainlab.

Antivirové kontroly a malware

Společnost Brainlab doporučuje chránit systém pomocí nejmodernějšího antivirového softwaru.
Uvědomte si však, že některá nastavení ochrany proti škodlivému softwaru (např. Antivirový
program) mohou negativně ovlivnit výkon systému. Pokud se například provádí antivirová kontrola
v reálném čase a monitoruje každý přístup k souborům, může být načítání a ukládání dat pacientů
zpomaleno. Společnost Brainlab doporučuje kontrolu v reálném čase vypnout a provádět
antivirové kontroly během neklinických hodin.

Varování
Ujistěte se, že váš antivirový software neupravuje žádné adresáře Brainlab, konkrétně:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, atd.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, atd.

Varování
Během plánování léčby nestahujte ani neinstalujte aktualizace.
Další informace týkající se této problematiky získáte od společnosti Brainlab.

Aktualizace zabezpečení společnosti Microsoft pro systém Windows a aktualizace ovladačů

Společnost Brainlab umožňuje pouze instalaci bezpečnostních záplat. Neinstalujte aktualizace
Service Pack a volitelné aktualizace. Zkontrolujte své nastavení, abyste zajistili, že aktualizace
budou staženy a nainstalovány správně a ve vhodnou dobu. Neaktualizujte ovladače na
platformách Brainlab.
Další informace o nastavení a seznam Microsoft Security Updates (Aktualizace zabezpečení
společnosti Microsoft) blokovaných podporou Brainlab naleznete na webové stránce společnosti
Brainlab.
Adresa: www.brainlab.com/updates
Heslo: WindowsUpdates!89

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.6 Školení a dokumentace

Školení Brainlab

K zajištění bezpečného a patřičného používání doporučuje společnost Brainlab před použitím
systému, aby se všichni uživatelé zúčastnili školícího programu pořádaného zástupcem
společnosti Brainlab.

Odpovědnost

Varování
Tento systém slouží chirurgovi nebo uživateli výhradně jako doplňující pomůcka a žádným
způsobem nezastupuje ani nenahrazuje poznatky a/nebo zodpovědnost chirurga nebo
uživatele během použití. Uživatel musí vždy mít možnost pokračovat bez pomoci systému.
Pouze vyškolený zdravotnický personál smí provozovat součásti systému a příslušenství.

Prodloužená doba na operačním sále

Navigační systémy Brainlab jsou citlivá technická zařízení. Doba trvání chirurgického zákroku
využívajícího navigaci může lišit podle uspořádání operačního sálu, polohy pacienta a délky a
složitosti výpočtů. Uživatel musí rozhodnout, zda je potenciální prodloužení pro příslušného
pacienta a zákrok přijatelné.

Prostudování uživatelských příruček

Tato příručka popisuje komplexní lékařský program nebo lékařské přístroje, které je třeba používat
s opatrností.
Je proto důležité, aby všichni uživatelé systému, nástroje nebo softwaru:
• pečlivě prostudovali tuto příručku před tím, než začnou zařízení používat
• měli k této příručce neustálý přístup

Dostupné uživatelské příručky

POZNÁMKA: dostupné uživatelské příručky se liší v závislosti na produktu společnosti Brainlab.
Máte-li nějaké otázky týkající se uživatelských příruček, které jste obdrželi, kontaktujte technickou
podporu společnosti Brainlab. 

Uživatelská příručka Obsah

Uživatelské příručky k pro-
gramu

• Přehled, jak naplánovat ošetření a provádět obrazem-řízenou
navigaci

• Popis nastavení systému op. sálu
• Podrobné pokyny k programu

Příručka k obsluze hardwa-
ru

Podrobné informace o radioterapii a chirurgickém hardwaru, typic-
ky definované jako velké složité nástroje

Příručky k použití nástrojů Podrobné pokyny k zacházení s nástroji

Příručka pro čištění, dezin-
fekci a sterilizaci Podrobnosti o čištění, dezinfekci a sterilizaci nástrojů

Příručka k obsluze systému Podrobné informace o nastavení systému

Technická příručka Podrobné technické informace o systému, včetně technických
specifikací a dodržování norem

Školení a dokumentace
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2 PŘEHLED PROGRAMU
2.1 Začínáme

Pozadí

Object Manipulation vám umožňuje kontrolovat a upravovat objekty. Aplikace poskytuje funkce k
manipulaci s objekty pomocí různých vykreslovacích nástrojů.

Kvalita obrazu

Nástroj Object Manipulation je značně ovlivněn kvalitou datových sad. V důsledku toho bude mít
lepší kvalita snímku obecně pozitivní dopad na kvalitu výsledné segmentace. Z toho důvodu
společnost Brainlab doporučuje následující specifikace:
• Více než 100 řezů
• Rozlišení v rovině menší než 1 mm
• Pokud je to možné, mělo by být FOV co možná největší
• Vysoký poměr kontrastu ke tkáni (tj. dobrá vizualizace různých tříd tkání)
• Vysoká míra odstupu signálu od šumu
• K dispozici jsou různé submodality (T1, T2, FLAIR)

Otevřít Object Manipulation

Krok

1. Vyberte pacienta nebo přidejte nového pacienta.

2. V příslušné kategorii vyberte pracovní postup plánování.

3. Vyberte požadovanou datovou sadu pacienta a pak položku OK.

4. Zobrazí se seznam různých aplikací odvíjející se od konfigurace softwaru. Software ote-
vřete zvolením možnosti Object Manipulation.

PŘEHLED PROGRAMU
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2.2 Nabídka Data

Pozadí

Program Object Manipulation automaticky vybere nejrelevantnější datovou sadu a výchozí
zobrazení.
Chcete-li upravit výchozí zobrazované rozvržení, sadu snímků nebo seznam objektů, vyberte
možnost Data a otevřete nabídku Data.

Otevření nabídky Data

①
②

③

④

⑤

Obrázek 1  

Č. Karta Popis Tipy

② Images Seznam dostupných sad sním-
ků.

Pomocí volby MORE ① upravte dostupné
sady.

③ Objects Seznam objektů obsažených ve
vybrané sadě snímků.

Chcete-li zobrazit/skrýt všechny objekty, vy-
berte ikonu oka.

④ Additional
Objects

Seznam dostupných anatomic-
kých objektů.
POZNÁMKA: je k dispozici, po-
uze pokud byla licencována
funkce Anatomical Mapping. 

• Pomocí funkce vyhledávání ⑤ můžete
hledat konkrétní objekty (zadáním * zo-
brazíte všechny objekty).

• Po výběru se objekt zobrazí na kartě Ob-
jects.

Nabídka Data
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Dostupná rozvržení

• 3D zobrazení (vlevo nahoře)
• Posloupnost řezů (možnost

přepnutí mezi řezy ACS)

• 3D zobrazení (vlevo nahoře)
• Axiální, koronální a sagitální

(ACS) řezy

• Jeden řez (možnost přepnutí
mezi řezy ACS)

Jak upravit vlastnosti objektů

②

③

①

Obrázek 2  

Krok

1. Nabídku Objects otevřete výběrem šipky na kartě ①.

2. Vyberte šipku na kartě příslušného objektu ②.

3. Podle potřeby upravte vlastnosti. Je možné upravit následující vlastnosti:
• Name: slouží pro zadání názvu objektu.
• Type: nabízí možnost výběru typu objektu z rozevírací nabídky.
• Role: nabízí možnost výběru atributu role z rozevírací nabídky.
• Comment: slouží pro přidání relevantního komentáře.
• Color: slouží k přiřazení barvy k objektu.
• Delete: slouží k odstranění objektu z aktuálního výběru.

PŘEHLED PROGRAMU
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2.3 Funkce zobrazení snímků

Pozadí

K úpravě zobrazení během prohlížení nebo úprav objektů použijte různé funkce zobrazení
obrázků ① dostupné na panelu nástrojů.

Možnosti zobrazení

①

Obrázek 3  

Tlačítko Funkce Popis

Posunutí řezu
v rámci zobrazení • Přetáhněte řez do požadovaného umístění.

Procházení všemi
řezy v zobrazení

• Přetažením nahoru/doleva či dolů/doprava zobrazíte vše-
chny řezy.

• Použijte kolečko myši.

Přiblížení nebo
oddálení

• Přetáhněte nahoru/doleva (oddálení) nebo dolů/doprava (při-
blížení).

• Pokud používáte dotykovou obrazovku, přitiskněte dva prsty
na snímek a pak je stáhněte (oddálení) nebo roztáhněte (při-
blížení).

Úprava jasu a
kontrastu řezu

• Tažením dolů/nahoru zvýšíte/snížíte jas.
• Tažením doprava/doleva zvýšíte/snížíte úroveň kontrastu.

POZNÁMKA: můžete také otáčet snímek v 3D náhledu kliknutím (nebo přitlačením prstu) uvnitř
zobrazení a přetažením. 

Funkce zobrazení snímků
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2.4 Zkratky

Pozadí

Můžete používat tlačítka zobrazení snímků na panelu nástrojů nebo následující klávesové zkratky
a zkratky dotykového displeje.

Klávesové zkratky

Funkce Popis Klávesová zkratka

Přiblížení Přiblížení a oddálení Ctrl + kolečko myši

Přesouvání Posunutí řezu v rámci okna Ctrl + levé tlačítko myši a přetažení

Procházení Procházení řezy Kolečko myši

Vycentrování ob-
jektu

Vycentrování aktuálního objektu do-
prostřed všech zobrazení Ctrl + jedno kliknutí myší na objekt

Velikost štětce Změna velikost štětce, když je aktivní
štětec Alt + kolečko myši

Vymazat Mazání bez výběru tlačítka Erase,
když je aktivní 2D nebo 3D štětec Pravé tlačítko myši

Změna rozvržení Přepnutí na další rozvržení zobrazení Ctrl + Tab

Zkratky dotykové obrazovky

Funkce Popis Zkratka dotykové obrazovky

Přiblížení Přiblížení a oddálení Přitlačte dva prsty na snímek řezu
a prsty sepněte nebo roztáhněte

Přesouvání Posunutí řezu v rámci okna Přitlačte prst na snímek řezu a pře-
táhněte ho na požadovanou pozici

Procházení Procházení všemi řezy v okně Přitlačte prst na první snímek řezu
a přejeďte nahoru nebo dolů

PŘEHLED PROGRAMU
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3 POUŽITÍ OBJECT
MANIPULATION

3.1 Úprava objektů pomocí obrysů

Pozadí

Tvar objektu lze upravit pomocí jakýchkoli dostupných funkcí pro obrysy.
POZNÁMKA: kdykoli vyberete volbu Back, vrátíte se na předchozí obrazovku. Výběrem volby
Home nebo Done se vrátíte na hlavní obrazovku. 

Kontrola objektů

Citlivost nástrojů závisí na různých faktorech (např. na faktoru přiblížení). Takže pokud má být
objekt použit v následných krocích léčby, vždy pečlivě zkontrolujte, že byl objekt správně upraven
a je vhodný pro budoucí zamýšlený účel.

Dostupné funkce pro obrysy

Tlačítko Karta Popis

Smart Sha-
per Upravuje tvar objektu v 3D místním okolí.

Brush 3D

Zvýrazňuje zájmovou oblast (pomocí geometrické 3D interpolace).
POZNÁMKA: zadání uživatele zůstává interpolací nezměněno. 

Odstraní zvýrazněnou oblast z objektu (pomocí 3D interpolace).

Brush 2D

Zvýrazňuje zájmovou oblast po jednotlivých pixelech.
Umožňuje uživateli opravovat struktury bez interpolace.

Odstraní zvýrazněnou oblast z objektu.

POUŽITÍ OBJECT MANIPULATION
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Používání funkce Brush 3D

A

B

① ② ③

④⑤⑥
Obrázek 4  

Funkce Smart Shaper využívá pro zvýrazňování údaje z více modalit a nástroj Brush 3D využívá
geometrickou 3D interpolaci k vytvoření 3D objektu. Tato 3D interpolace je vidět na obrázku a je
popsána dále:

(A) Když… (B) Software…

provedete zvýraznění v paralelních ře-
zech ①, vytvoří 3D interpolovaný objekt ⑥.

provedete zvýraznění v kolmých řezech ②, vytvoří 3D interpolovaný objekt ⑤.

použijete místně omezenou 3D interpola-
ci ③, plynule přidá označenou oblast do 3D objektu ④.

Úprava objektů pomocí obrysů
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Smart Shaper

①

②

④
③

⑤

Obrázek 5  

Krok

1. Vyberte objekt k manipulaci.

2. Otevřete kartu Contouring ②, vyberte možnost Smart Shaper ③ a poté zvolte Shape
④.

3.

Přesuňte kurzor na objekt.
Zobrazí se zvýrazněné šipky znázorňující směr, v němž lze s objektem ma-
nipulovat.

4. Pomocí nástroje Shape můžete ohýbat, vydouvat nebo natahovat obrysy objektu a tím
měnit jeho tvar.
• V případě potřeby pomocí posuvníku upravte vlastnost Brush Size ⑤.
• Jak budete upravovat obrysy, bude se zobrazovat (měnící se) objem objektu ①.
• Chcete-li úpravy zrušit, vyberte možnost Undo (pokud tuto volbu zvolíte vícekrát, bu-

dete postupně rušit další provedené změny).

5. Jakmile bude manipulace s objektem dokončena dle představ, zrušte výběr objektu.
Všechny úpravy se automaticky uloží.

POZNÁMKA: Smart Shaper upravuje objekt v trojrozměrném prostoru kolem obrysu. Jelikož v
zobrazených 2D řezech nemusí být zobrazeny všechny změny, měly by se ověřit všechny řezy,
aby se zaručilo, že úpravy objektu byly správně implementovány napříč všemi řezy. 

POUŽITÍ OBJECT MANIPULATION

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Object Management Object Manipulation Ver. 1.1 19



Brush 3D

①

②
③

⑤
④

Obrázek 6  

Krok

1. Vyberte objekt k manipulaci.

2. Otevřete kartu Contouring ②, vyberte možnost Brush 3D ③ a poté zvolte Brush ④.

3. Pomocí nástroje Brush můžete rozšířit tvar objektu, zatímco nástroj Erase slouží ke
zmenšení tvaru.
• V případě potřeby pomocí posuvníku upravte vlastnost Brush Size ⑤.
• Jak budete upravovat obrysy, bude se zobrazovat (měnící se) objem objektu ①.
• Chcete-li úpravy zrušit, vyberte možnost Undo (pokud tuto volbu zvolíte vícekrát, bu-

dete postupně rušit další provedené změny).

4. Jakmile bude manipulace s objektem dokončena dle představ, zrušte výběr objektu.
Všechny úpravy se automaticky uloží.

POZNÁMKA: Brush 3D upravuje objekt v trojrozměrném prostoru kolem obrysu. Jelikož v
zobrazených 2D řezech nemusí být zobrazeny všechny změny, měly by se ověřit všechny řezy,
aby se zaručilo, že úpravy objektu byly správně implementovány napříč všemi řezy. 

Úprava objektů pomocí obrysů
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Brush 2D

①

②
③

⑤
④

Obrázek 7  

Krok

1. Vyberte objekt k manipulaci.

2. Otevřete kartu Contouring ②, vyberte možnost Brush 2D ③ a poté zvolte Brush ④.

3. Pomocí nástroje Brush můžete rozšířit tvar objektu, zatímco nástroj Erase slouží ke
zmenšení tvaru.
• V případě potřeby pomocí posuvníku upravte vlastnost Brush Size ⑤.
• Jak budete upravovat obrysy, bude se zobrazovat (měnící se) objem objektu ①.
• Chcete-li úpravy zrušit, vyberte možnost Undo (pokud tuto volbu zvolíte vícekrát, bu-

dete postupně rušit další provedené změny).

4. Procházejte k dalšímu řezu a opakujte krok 3, dokud nebude objekt upraven ve všech pří-
slušných řezech.
POZNÁMKA: to je nezbytné, protože nástroj Brush 2D platí pouze pro úpravy objektů ve
2D rovině. 

5. Jakmile bude manipulace s objektem dokončena dle představ, zrušte výběr objektu.
Všechny úpravy se automaticky uloží.

POUŽITÍ OBJECT MANIPULATION
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3.2 Úprava objektů pomocí operací

Pozadí

Každou z následujících operací lze provést u existujícího objektu nebo u objektu, který byl
upraven pomocí konturovacích funkcí.
POZNÁMKA: kdykoli vyberete volbu Back, vrátíte se na předchozí obrazovku. Výběrem volby
Home nebo Done se vrátíte na hlavní obrazovku. 

Kontrola objektů

Citlivost nástrojů závisí na různých faktorech (např. na faktoru přiblížení). Takže pokud má být
objekt použit v následných krocích léčby, vždy pečlivě zkontrolujte, že byl objekt správně upraven
a je vhodný pro budoucí zamýšlený účel.

Dostupné operace

Tlačítko Funkce Popis

Copy Vytvoří kopii existujícího objektu.

Union Vytvoří nový objekt ze dvou či více sloučených objektů.

Subtraction Vytvoří nový objekt ze subtrakce jednoho či více objektů z druhého.

Intersection Vytvoří nový objekt z průsečíku dvou či více objektů.

Margin Zmenší nebo zvětší výsledek operace.

Smooth Vyhladí kontury výsledku operace.

POZNÁMKA: výsledky operací Union, Intersection a Subtraction se mohou lišit od původního
tvaru objektu, když jsou operandy segmentovány v různých sadách řezů a/nebo s různým
rozlišením. Před dokončením pečlivě zkontrolujte, že byl objekt správně upraven ve všech řezech. 

Úprava objektů pomocí operací
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Provést Object Operation

①

①

②

⑤
④

③

Obrázek 8  

Krok

1. Otevřete kartu Operations ②.

2. Zvolte požadovanou operaci ③ k vytvoření nového objektu.
• Chcete-li kopírovat objekt, postupujte následovně:

- Vyberte Copy a ze seznamu vyberte objekt.
• Chcete-li provést sloučení (viz obrázek výše), subtrakci nebo průsečík, postupujte ná-

sledovně:
- Vyberte Union, Subtraction nebo Intersection a ze seznamu vyberte dva či více

objektů.

3. Chcete-li upravit okraje existujícího nebo nově vytvořeného objektu ④, vyberte:
• Smooth a pomocí posuvníku upravte hladkost kontur.
• Margin a pomocí posuvníku upravte šířku okraje.

- Vyberte Advanced ⑤ a pomocí dalších posuvníků proveďte detailnější úpravy.

4. Až budete s operací spokojeni, vyberte Store pod OPERATION PREVIEW ①.

5. Zobrazí se dialogové okno s výchozími nastaveními nového objektu. Vlastnosti podle po-
třeby upravte.

6. Výběrem volby OK uložte nový nebo upravený objekt.

POUŽITÍ OBJECT MANIPULATION
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