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1

GENERELL INFORMASJON

1.1

Kontaktopplysninger

Support
Ta kontakt med Brainlab support hvis ikke du finner den informasjonen du trenger i denne
veiledningen, hvis du har spørsmål eller det oppstår problemer.
Region

Telefon og faks

E-post

USA, Canada, Mellom- og Sør- Tlf.: +1 800 597 5911
Amerika
Faks: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasil

Tlf.: (0800) 892 1217

brazil.support@brainlab.com

Storbritannia

Tlf.: +44 1223 755 333

Spania

Tlf.: +34 900 649 115

Frankrike og fransk-talende regioner

Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asia, Australia, Europa

Tlf.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 811

Japan

Tlf.: +81 3 3769 6900
Faks: +81 3 3769 6901

support@brainlab.com

Forventet brukstid
Programvareoppdateringer og feltstøtte tilbys for fem års service for dette produktet.

Tilbakemelding
Til tross for nøye gjennomgang av denne brukerveiledningen, kan feil kan forekomme. Kontakt
oss på user.guides@brainlab.com hvis du har forbedringsforslag.

Produsent
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Tyskland
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Juridisk informasjon

1.2

Juridisk informasjon

Opphavsrett
Denne veiledningen inneholder opphavsrettslig informasjon beskyttet av åndsverkloven. Ingen del
av denne veiledningen kan reproduseres eller oversettes uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra
Brainlab.

Brainlab-varemerker
• Brainlab® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.
• iHelp® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Varemerker som ikke tilhører Brainlab
Microsoft® og Windows® er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og
andre land.

Patentinformasjon
Dette produktet kan være dekket av én eller flere patenter eller patentsøknader som er under
behandling. For detaljer se: www.brainlab.com/patent.

Integrert tredjeparts programvare
Denne programvaren er basert på følgende arbeid. Hele lisensen og opphavsretten finner du ved
å følge koblingene under:
• 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++, utviklet av Apache Software Foundation (http://www.apache.org/licenses/
LICENSE-2.0.html)

CE-merke
• CE-merket viser at Brainlab-produktene overholder de vesentlige kravene i det
europeiske rådsdirektivet 93/42/EØF, direktivet om medisinsk utstyr ("MDD").
• Object Manipulation er en del av Brainlab Elements Object Management,
som i henhold til reglene etablert av MDD, er et produkt i klasse IIb.

Salg i USA
Amerikansk nasjonal lovgivning tillater ikke at dette instrumentet selges eller bestilles av andre
enn leger.
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1.3

Symboler

Advarsler
Advarsel
Advarsler indikeres av et trekantet varselsymbol. De inneholder viktig
sikkerhetsinformasjon om mulig personskade, død eller andre alvorlige konsekvenser
forbundet med bruk eller feil bruk av enheten.

Forsiktighetsregler
Forsiktighetsregler indikeres med et rundt forsiktighetssymbol. De inneholder viktig
informasjon om potensiell funksjonssvikt i enheten, defekter, skade på enheten eller skade
på eiendom.

Merknader
MERK: Merknader er formatert i kursiv og brukes til å indikere flere nyttige tips.
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Bruke systemet

1.4

Bruke systemet

Tiltenkt bruk
Brainlab Elements Object Management er applikasjoner for oppretting, finjustering og
kombinering av segmenteringsobjekter. Segmenteringsobjektene som opprettes, kan brukes til
videre behandlingsplanlegging.

Indikasjoner for bruk
Brainlab Elements Object Management kan brukes i alle kliniske arbeidsflyter som krever
oppretting eller manipulering av segmenteringsobjekter. Selve enheten har ikke spesifikke,
kliniske indikasjoner.

Tiltenkt pasientpopulasjon
Det er ingen demografiske, regionale eller kulturelle begrensninger for pasienter.

Kroppsdel eller vevstype enheten brukes på eller interagerer med
Enheten er kun programvare. Den interagerer ikke med noen kroppsdeler eller vev.
Funksjonene for gjennomgang, finjustering, kombinering og marger er ikke begrenset til en
kroppsdel (dvs. at segmenteringsobjekter av alle kroppsdeler kan importeres og brukes som
omtalt tidligere).
Faktisk tilgjengelighet av segmenteringsobjekter, og således den tiltenkte kroppsdelen, avhenger
av lisensfunksjonene til Elements Anatomical Mapping.

Tiltenkt brukerprofil
Programmet er beregnet for bruk av medisinsk personell og deres assistenter som arbeider innen
nevrokirurgi og planlegging av strålebehandling.

Tiltenkte bruksomgivelser
Brainlab Elements Object Management skal brukes:
• I et kontormiljø på et sykehus eller et annet sted der en datamaskin brukes
• I en operasjonssal eller i rom som er egnet for kirurgiske inngrep
Programvaren kan installeres på en standard Windows-datamaskin som oppfyller
minimumskravene.
Når enheten brukes i kombinasjon med andre enheter (f.eks. en bestemt planleggingsstasjon eller
navigasjonsplattform), kan det foreligge mer spesifikke tiltenkte bruksomgivelser. I så tilfelle er de
tiltenkte bruksomgivelsene oppgitt i den tekniske filen for det tilsvarende systemet.

Kontroll av riktighet
Advarsel
Før pasienten behandles, kontrolleres riktigheten av all inndata og utdata i systemet.
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1.5

Kompatibilitet med medisinske enheter og
programvare

Kompatibel Brainlab medisinsk programvare
Bare Brainlab medisinsk programvare spesifisert av Brainlab kan installeres og brukes med
systemet. Ta kontakt med Brainlab support for svar vedrørende kompatibilitet med medisinsk
programvare fra Brainlab.

Programvare som ikke leveres av Brainlab
Kun autoriserte Brainlab-ansatte kan installere programvare på Brainlab-systemet. Unngå å
installere eller fjerne programvareapplikasjoner.

Oppdateringer
Advarsel
Oppdatering av operativssystemet (hurtigreparasjoner) eller programvare fra tredjeparter
skal utføres utenom kliniske tidsperioder og i et testmiljø, slik at man kan verifisere at
Brainlab-systemet fungerer korrekt. Brainlab overvåker Windows Hotfixes (Windows
hurtigreparasjon) og kan fastslå om det forventes problemer med bestemte oppdateringer.
Ta kontakt med Brainlab support dersom det oppstår problemer med operativsystemets
hurtigreparasjonsfiler.

Virusskanning og skadelig programvare
Brainlab anbefaler at systemet beskyttes med fullstendig oppdatert antivirusprogramvare.
Vær klar over at enkelte innstillinger for beskyttelse mot skadelig programvare (f.eks.
virusskanner) kan redusere systemets ytelse. For eksempel kan hastigheten av prosesser som
innlasting og lagring av pasientdata være redusert hvis skanninger utføres i sanntid og hver
filtilgang overvåkes. Brainlab anbefaler å deaktivere sanntidsskanninger og gjennomføre
virusskanninger utenom klinikkens åpningstid.
Advarsel
Se til at antivirusprogramvaren ikke foretar noen modifiseringer av Brainlab-katalogene,
spesifikt:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, osv.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, osv.
Advarsel
Du må ikke laste ned eller installere oppdateringer under behandlingsplanlegging.
Ta kontakt med Brainlab support for mer informasjon om disse problemene.

Microsoft-sikkerhetsoppdateringer for Windows og driveroppdateringer
Brainlab tillater kun installasjon av sikkerhetsutbedringer (patcher). Ikke installer servicepakker og
frivillige oppdateringer. Verifiser innstillingene dine for å sikre at oppdateringer lastes ned og
installeres riktig og ved et egnet tidspunkt. Du må ikke oppdatere drivere på Brainlab-plattformer.
Se Brainlabs nettsider for mer informasjon om innstillinger og en liste over Microsoftsikkerhetsoppdateringer som er blokkert av Brainlab support.
Adresse: www.brainlab.com/updates
Passord: WindowsUpdates!89
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1.6

Opplæring og dokumentasjon

Opplæring fra Brainlab
For å sikre trygg og riktig bruk anbefaler Brainlab at alle brukerne deltar i et opplæringsprogram
avholdt av en representant fra Brainlab, før de bruker systemet.

Ansvar
Advarsel
Dette systemet er kun et hjelpemiddel for kirurgen og erstatter ikke kirurgens erfaring og/
eller ansvar ved bruk. Det må alltid være mulig for brukeren å fortsette uten hjelp av
systemet.
Bare faglært medisinsk personale skal bruke systemkomponenter og instrumenteringstilbehør.

Forlenget tid i operasjonssalen
Brainlab-navigasjonssystemer er sensitivt teknisk utstyr. Avhengig av OR-oppsettet, plassering av
pasienten samt varigheten og kompleksiteten av beregninger kan varigheten av operasjoner der
navigasjon brukes variere. Det er opp til brukeren å avgjøre om en eventuell forlengelse av tiden
er akseptabelt for den respektive pasienten og behandlingen.

Lese brukerveiledninger
Denne veiledningen beskriver en kompleks medisinsk programvare eller medisinske enheter som
må brukes med forsiktighet.
Det er derfor viktig at alle som bruker systemet, instrumentet eller programvaren:
• leser denne veiledningen nøye før utstyret tas i bruk
• har tilgang til denne veiledningen til enhver tid

Tilgjengelige brukerveiledninger
MERK: Hvilke brukerveiledninger som er tilgjengelige, avhenger av Brainlab-produktet. Ta kontakt
med Brainlab support hvis du har spørsmål vedrørende brukerveiledningene du mottok.
Brukerveiledning

Innhold

Brukerveiledninger for programvaren

• Oversikt over behandlingsplanlegging og bildeledet navigasjon
• Beskrivelse av OR-systemoppsett
• Detaljerte programvareinstruksjoner

Brukerveiledninger for maskinvare

Detaljert informasjon om radioterapi og kirurgisk maskinvare, vanligvis definert som store komplekse instrumenter

Brukerveiledninger for instrumentet

Detaljerte instruksjoner om håndtering av instrumentet

Rengjørings, desinfiserings- Detaljer om rengjøring, desinfisering og sterilisering av instrumenog steriliseringsveiledning
ter
Brukerveiledning for system Detaljert informasjon om systemoppsett
Teknisk brukerveiledning
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Detaljert teknisk informasjon om systemet, inkludert spesifikasjoner og krav til overholdelse
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PROGRAMVAREOVERSIKT

2.1

Slik kommer du i gang

Bakgrunn
Med Object Manipulation kan du gjennomgå og modifisere objekter. Applikasjonen har
funksjoner du kan bruke til å manipulere objekter ved bruk av ulike verktøyer for målavgrensning.

Bildekvalitet
Object Manipulation påvirkes i stor grad av kvaliteten på datasettene. Dette betyr at bedre
bildekvalitet vil generelt ha en positiv innvirkning på kvaliteten til den resulterende
segmenteringen. Derfor anbefaler Brainlab de følgende spesifikasjonene:
• Mer enn 100 snitt
• Mindre enn 1 mm oppløsning i plan
• Synsfeltet bør være så stort som mulig
• Høyt kontrast-til-vev-forhold (dvs. bra visualisering av de ulike vevklassene)
• Høyt signal-til-støy-forhold
• Ulike undermodaliteter tilgjengelig (T1, T2, FLAIR)

Åpne objektmanipulering
Trinn
1.

Velg en pasient eller legg til en ny pasient.

2.

Velg arbeidsflyten for planleggingen under den relevante kategorien.

3.

Velg ønsket pasientdatasett, og velg deretter OK.

4.

En liste over ulike applikasjoner vises, avhengig av programvarekonfigurasjonen. Velg
Object Manipulation for å åpne programvaren.
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Data-meny

2.2

Data-meny

Bakgrunn
Object Manipulation velger automatisk det mest relevante datasettet og en standardvisning.
Hvis du vil justere standardvisningen, bildesettet og/eller objektlisten som vises, velger du Data
for å åpne datamenyen.

Bruke Data-menyen

①
②
③

④
⑤

Figur 1
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Nr.

Fane

Beskrivelse

Tips

②

Images

En liste over tilgjengelige bildesett.

Velg MORE ① for å redigere de tilgjengelige settene.

③

Objects

En liste over objekter i det valgte bildesettet.

Velg øyeikonet for å vise/skjule alle objektene.

④

En liste over tilgjengelige anatomiske objekter.
Additional MERK: Kun tilgjengelig hvis du
Objects
har lisens for Anatomical Mapping.

• Bruk søkefunksjonen ⑤ for å finne et bestemt objekt (skriv inn * for å vise alle objekter).
• Når du har valgt et objekt, vises det under
fanen Objects.
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Tilgjengelige layouter

• 3D-visning (øverst til venstre)
• Snittsekvens (mulighet til å
velge mellom ACS-snitt)

• 3D-visning (øverst til venstre)
• Aksiale, koronale og sagittale snitt (ACS-snitt)

• Enkelt snitt (mulighet til å
velge mellom ACS-snitt)

Slik modifiserer du objektegenskaper

①
②

③

Figur 2

Trinn
1.

Åpne Objects-menyen ved å velge pilen ① i fanen.

2.

Velg pilen i fanen til det relevante objektet ②.

3.

Rediger egenskapene etter behov. De følgende egenskapene kan redigeres:
• Name: Legg inn objektnavn
• Type: Velg en objekttype fra rullegardinmenyen
• Role: Velg et rolleattributt fra rullegardinmenyen
• Comment: Legg til relevante kommentarer
• Color: Tilordne en farge til et objekt
• Delete: Fjern et objekt fra aktuelt utvalg
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Bildevisningsfunksjoner

2.3

Bildevisningsfunksjoner

Bakgrunn
Bruk de ulike bildevisningsfunksjonene ① på verktøylinjen for å modifisere visningene under
objektgjennomgang og/eller -modifisering.

Visningsalternativer

①

Figur 3

Knapp

Funksjon

Beskrivelse

Beveg et snitt innenfor en visning

• Dra snittet til ønsket plassering.

Bla gjennom alle
snitt innenfor en
visning

• Dra opp/venstre eller ned/høyre for å vise alle snitt.
• Bruk musehjulet.

Zoom inn eller ut

• Dra opp/venstre (zoom ut) eller ned/høyre (zoom inn).
• Når det brukes berøringsskjerm, trykker du med to fingre på
bildet og klemmer innover (zoom ut) eller utover (zoom inn).

Justere lysstyrken
og kontrasten til et
snitt

• Dra ned/opp for å øke/redusere lysstyrken.
• Dra til høyre/venstre for å øke/redusere kontrastnivået.

MERK: Du kan også rotere et bilde i en 3D-visning ved å klikke (eller trykke med en finger) i
visningen og dra den for å vende bildet.
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2.4

Snarveier

Bakgrunn
Du kan bruke enten bildevisningsknappene på verktøylinjen, eller bruke følgende hurtigtaster eller
snarveier på berøringsskjermen.

Hurtigtaster
Funksjon

Beskrivelse

Hurtigtast

Zoom

Zoome inn og ut

Ctrl + musehjul

Panorer

Beveg et snitt innenfor et vindu

Ctrl + venstre museknapp, og dra

Bla

Bla gjennom snittene

Musehjul

Sentrer objekt

Sentrer det aktuelle objektet i midten
av alle visninger

Ctrl + ett museklikk på objekt

Penselstørrelse

Endre penselstørrelse når en pensel
er aktiv

Alt + musehjul

Slett

Slett uten å velge knappen Erase når
Høyre museknapp
2D- eller 3D-pensel er aktiv

Endre layout

Bytt til neste visningslayout

Ctrl + Tab

Funksjon

Beskrivelse

Snarvei på berøringsskjerm

Zoom

Zoome inn og ut

Trykk med to fingre på bildet, og klem
innover eller utover.

Panorer

Beveg et snitt innenfor et vindu

Trykk med en finger på bildesnittet og
dra til ønsket plassering.

Bla

Bla gjennom alle snitt innenfor et
vindu

Trykk med en finger på det første bildesnittet og dra opp eller ned.

Snarveier på berøringsskjerm
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Snarveier
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3

SLIK BRUKER DU
OBJEKTMANIPULERING

3.1

Modifisere objekter med konturering

Bakgrunn
Du kan modifisere formen på et objekt ved å bruke en av de tilgjengelige
kontureringsfunksjonene.
MERK: Du kan når som helst velge Back for å gå tilbake til forrige side. Velg Home eller Done for
å gå tilbake til hovedskjermbildet.

Gjennomgå objekter
Verktøyenes sensitivitet avhenger av ulike faktorer (f.eks. zoomfaktoren). Derfor må du alltid
grundig gjennomgå et objekt som skal brukes i senere behandlingstrinn, for å kontrollere at
objektet er korrekt modifisert og er egnet for den tiltenkte fremtidige bruken.

Tilgjengelige kontureringsfunksjoner
Knapp

Fane

Beskrivelse

Smart Shaper

Modifiserer objektets form i et lokalt 3D-område.

Skisserer interesseområde (med geometrisk 3D-interpolering).
MERK: Brukerinndataene forblir uendret av interpoleringen.
Brush 3D
Fjerner skissert område fra objektet (med geometrisk 3D-interpolering).

Skisserer interesseområdet piksel for piksel.
Gir brukeren mulighet til å korrigere strukturer uten noe interpolering.
Brush 2D
Fjerner skissert område fra objektet.
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Modifisere objekter med konturering

Bruke Brush 3D

①

②

③

⑤

④

A
B
⑥
Figur 4
Smart Shaper bruker multimodal informasjon for skissering, mens Brush 3D bruker geometrisk
3D-interpolering til å opprette et 3D-objekt. Denne 3D-interpoleringen vises i grafikken og er
beskrevet under:

18

(A) Hvis du…

(B) vil programvaren…

skisserer i parallelle snitt ①

opprette et 3D-interpolert objekt ⑥

skisserer i perpendikulære snitt ②

opprette et 3D-interpolert objekt ⑤

bruker lokalt begrenset 3D-interpolering ③

legge det merkede området jevnt til i et 3D-objekt
④
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Smart Shaper

①

②
③
④
⑤

Figur 5

Trinn
1.

Velg et objekt som skal manipuleres.

2.

Åpne fanen Contouring ②, velg Smart Shaper ③ og velg deretter Shape ④.

3.
Beveg markøren over objektet.
Uthevede piler vises for å angi retningen objektet kan manipuleres i.

4.

Bruk Shape til å bøye, bukte eller dra objektets konturer for å modifisere formen.
• Bruk glidebryteren til å justere Brush Size ⑤ hvis nødvendig.
• Etter hvert som du justerer konturene, vises det (endrende) objektvolumet ①.
• Velg Undo for å angre en modifisering (gjør dette flere ganger for å angre flere endringer).

5.

Når objektets form er manipulert slik du ønsker, fjerner du valget av objektet.
Alle modifiseringer lagres automatisk.

MERK: Smart Shaper modifiserer objektet i et tredimensjonalt rom rundt konturen. Siden det ikke
er sikkert at alle endringene er synlige i det/de viste 2D-snittet/-snittene, må alle snitt verifiseres
for å kontrollere at modifiseringene på objektet er korrekt implementert over alle snittene.
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Modifisere objekter med konturering

Brush 3D

①

②
③
④
⑤

Figur 6

Trinn
1.

Velg et objekt som skal manipuleres.

2.

Åpne fanen Contouring ②, velg Brush 3D ③ og velg deretter Brush ④.

3.

Bruk Brush til å utvide objektets form, og bruk Erase til å gjøre formen mindre.
• Bruk glidebryteren til å justere Brush Size ⑤ hvis nødvendig.
• Etter hvert som du justerer konturene, vises det (endrende) objektvolumet ①.
• Velg Undo for å angre en modifisering (gjør dette flere ganger for å angre flere endringer).

4.

Når objektets form er manipulert slik du ønsker, fjerner du valget av objektet.
Alle modifiseringer lagres automatisk.

MERK: Brush 3D modifiserer objektet i et tredimensjonalt rom rundt konturen. Siden det ikke er
sikkert at alle endringene er synlige i det/de viste 2D-snittet/-snittene, må alle snitt verifiseres for å
kontrollere at modifiseringene på objektet er korrekt implementert over alle snittene.
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Brush 2D

①

②
③
④
⑤

Figur 7

Trinn
1.

Velg et objekt som skal manipuleres.

2.

Åpne fanen Contouring ②, velg Brush 2D ③ og velg deretter Brush ④.

3.

Bruk Brush til å utvide objektets form, og bruk Erase til å gjøre formen mindre.
• Bruk glidebryteren til å justere Brush Size ⑤ hvis nødvendig.
• Etter hvert som du justerer konturene, vises det (endrende) objektvolumet ①.
• Velg Undo for å angre en modifisering (gjør dette flere ganger for å angre flere endringer).

4.

Bla til neste snitt, og gjenta trinn 3 helt til objektet er modifisert i alle relevante snitt.
MERK: Dette er nødvendig ettersom Brush 2D bare bruker objektmodifiseringene i et 2Dplan.

5.

Når objektets form er manipulert slik du ønsker, fjerner du valget av objektet.
Alle modifiseringer lagres automatisk.
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3.2

Modifisere objekter med operasjoner

Bakgrunn
Alle de følgende operasjonene kan utføres på et eksisterende objekt, eller på et objekt som har
blitt modifisert ved bruk av kontureringsfunksjonene.
MERK: Du kan når som helst velge Back for å gå tilbake til forrige side. Velg Home eller Done for
å gå tilbake til hovedskjermbildet.

Gjennomgå objekter
Verktøyenes sensitivitet avhenger av ulike faktorer (f.eks. zoomfaktoren). Derfor må du alltid
grundig gjennomgå et objekt som skal brukes i senere behandlingstrinn, for å kontrollere at
objektet er korrekt modifisert og er egnet for den tiltenkte fremtidige bruken.

Tilgjengelige operasjoner
Knapp

Funksjon

Beskrivelse

Copy

Oppretter en kopi av et eksisterende objekt.

Union

Oppretter et nytt objekt fra to eller flere sammenslåtte objekter.

Subtraction

Oppretter et nytt objekt ved å trekke ett eller flere objekter fra hverandre.

Intersection

Oppretter et nytt objekt ved å krysse to eller flere objekter.

Margin

Krymper eller forstørrer operasjonsresultatet.

Smooth

Jevner ut konturene i operasjonsresultatet.

MERK: Union-, Intersection- og Subtraction-resultatene kan avvike fra objektets opprinnelige
størrelse når operandene segmenteres i ulike snittsett og/eller med ulik oppløsning. Kontroller
nøye at objektet har blitt korrekt modifisert i alle snitt før du fullfører.
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Utføre en objektoperasjon

①

②
③

④
⑤

Figur 8

Trinn
1.

Åpne fanen Operations ②.

2.

Velg ønsket operasjon ③ for å opprette et nytt objekt.
• Slik kopierer du et objekt:
- Velg Copy, og velg et objekt fra listen.
• Slik utfører du en sammenslåing (vist på bildet over), subtraksjon eller krysning:
- Velg Union, Subtraction eller Intersection, og velg deretter to eller flere objekter
fra listen.

3.

Hvis du vil modifisere margene på et eksisterende objekt eller et nyopprettet objekt ④,
velger du:
• Smooth og bruker glidebryteren til å justere jevnheten til konturene
• Margin og bruker glidebryteren til å justere margbredden
- Velg Advanced ⑤ for å bruke flere glidebrytere for mer detaljert justering.

4.

Når du er fornøyd med operasjonen, velger du Store under OPERATION PREVIEW ①.

5.

Det åpnes en dialogboks som viser standardegenskapene til det nye objektet. Juster
egenskapene etter behov.

6.

Velg OK for å lagre det nye eller modifiserte objektet.
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