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1 ALLMÄN INFORMATION
1.1 Kontaktuppgifter

Support

Om du inte hittar den information du behöver i denna handbok, eller om du har frågor eller
problem, kan du kontakta Brainlabs support:

Region Telefon och fax E-post

USA, Kanada, Central- och
Sydamerika

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

us.support@brainlab.com

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

Storbritannien Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tel: +34 900 649 115

Frankrike och fransktalande re-
gioner Tel: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Euro-
pa

Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japan
Tel: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Förväntad livslängd

Programuppdateringar och fältsupport erbjuds för fem års användning av denna produkt.

Feedback

Trots noggrann granskning kan denna användarhandbok innehålla fel. Kontakta oss på
user.guides@brainlab.com om du har förslag på förbättringar.

Tillverkare

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

ALLMÄN INFORMATION
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1.2 Juridisk information

Upphovsrätt

Denna handbok innehåller information om äganderätt som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av
denna handbok får reproduceras eller översättas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Brainlab.

Brainlabs varumärken

• Brainlab® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG i Tyskland och/eller USA.
• iHelp® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG i Tyskland och/eller USA.

Varumärken som inte tillhör Brainlab

Microsoft® och Windows® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och
andra länder.

Patentinformation

Denna produkt kan omfattas av ett eller flera patent eller pågående patentansökningar. För
detaljer se: www.brainlab.com/patent.

Integrerad tredjepartsprogramvara

Denna programvara är delvis baserad på följande verk. Hela licensen och information om
upphovsrätt finns på länkarna nedan:
• 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++, utvecklad av Apache Software Foundation (http://www.apache.org/licenses/

LICENSE-2.0.html)

CE-märkning

• CE-märket betyder att Brainlabs produkt uppfyller de väsentliga kraven i Euro-
parådets direktiv 93/42/EEG, det medicintekniska direktivet (”MDD”).

• Object Manipulation ingår i Brainlab Elements Object Management, som är
en klass IIb-produkt enligt de regler som fastställs i MDD.

Försäljning i USA

I USA får denna produkt enligt federal lag endast köpas av eller på order av läkare.

Juridisk information
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1.3 Symboler

Varningar

Varning
Varningar anges med triangulära varningssymboler. De innehåller säkerhetskritisk
information om möjliga skador, dödsfall eller andra allvarliga konsekvenser som är
förknippade med användning eller felaktig användning av utrustningen.

Försiktighetsuppmaningar

Försiktighetsuppmaningar anges med runda försiktighetssymboler. De innehåller viktig
information om potentiella funktionsfel på utrustningen, fel på utrustningen, skador på
utrustningen eller skador på egendom.

Anmärkningar

OBS: Anmärkningar är formaterade i kursiv stil och påvisar ytterligare praktiska råd. 

ALLMÄN INFORMATION
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1.4 Använda systemet

Avsedd användning

Brainlab Elements Object Management är program för att skapa, förfina och kombinera
segmenteringsobjekt. De skapade segmenteringsobjekten kan skapas för planering av vidare
behandling.

Indikationer för användning

Brainlab Elements Object Management kan användas i alla kliniska arbetsflöden som kräver att
segmenteringsobjekt skapas eller manipuleras. Denna produkt i sig har inga specifika kliniska
indikationer.

Avsett patientunderlag

Det finns inga demografiska, regionala eller kulturella gränser vad gäller patienterna.

Avsedd kroppsdel eller typ av vävnad för anslutning eller interaktion

Enheten är endast programvara. Den interagerar inte med några kroppsdelar eller vävnad.
Funktionerna för granskning, förfining, kombination och marginal är inte begränsade till någon
kroppsdel (d.v.s. att segmenteringsobjekt för alla kroppsdelar kan importeras och användas på det
nämnda sättet).
Den faktiska tillgången till segmenteringsobjekt, och därmed den avsedda kroppsdelen, beror på
licensieringsegenskaperna i Elements Anatomical Mapping.

Avsedd användarprofil

Programmet är avsett att användas av medicinsk personal och deras assistenter som arbetar
inom områdena neurokirurgi och strålbehandlingsplanering.

Avsedd användningsmiljö

Brainlab Elements Object Management ska användas:
• På en mottagning på sjukhus eller något annat ställe där det finns en dator
• I en operationssal eller i rum som är lämpliga för kirurgiska ingrepp

Programvaran kan installeras på en Windows-standarddator med de definierade minimikraven.
En mer specifik avsedd användningsmiljö (t.ex. en särskild planeringsstation eller
navigeringsplattform) kan förekomma när enheten används i kombination med andra enheter. Den
avsedda användningsmiljön uppges sedan i det motsvarande systemets tekniska fil.

Rimlighetsgranskning

Varning
Innan en patient behandlas ska rimligheten för allt in- och utflöde av information till och
från systemet granskas.

Använda systemet
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1.5 Kompatibilitet med medicinteknisk utrustning
och programvara

Kompatibel medicinsk programvara från Brainlab

Endast medicinsk programvara från Brainlab som specificerats av Brainlab får installeras och
användas med systemet. Kontakta Brainlabs support för upplysningar kring kompatibiliteten med
Brainlab-programvara.

Programvara som inte kommer från Brainlab

Endast auktoriserade Brainlab-anställda får installera programvara i Brainlabs system. Du
får inte installera eller ta bort några programtillämpningar.

Uppdateringar

Varning
Uppdateringar av operativsystemet (snabbkorrigeringar) eller tredjepartsprogram ska
göras utanför klinisk arbetstid och i en testmiljö för att verifiera korrekt drift av Brainlab-
systemet. Brainlab övervakar utgivna Windows Hotfixes (Windows snabbkorrigeringar) och
kommer att känna till, för vissa uppdateringar, om problem kan förväntas. Kontakta
Brainlabs support vid problem med snabbkorrigeringar av operativsystemet.

Virusscanning och illasinnad programvara

Brainlab rekommenderar att systemet skyddas med den senaste antivirusprogramvaran.
Tänk på att vissa inställningar för skyddsprogram mot illasinnad programvara (t.ex. virusscannrar)
kan påverka systemets prestanda negativt. Om realtidsscanningar utförs och varje filtillgång
övervakas kommer till exempel inläsning och sparande av patientdata att gå trögt. Brainlab
rekommenderar att realtidsscanningar inaktiveras och att virusscanningar utförs under icke-klinisk
tid.

Varning
Se till att ditt antivirusprogram inte modifierar några Brainlab-kataloger, specifikt:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Varning
Ladda inte ned eller installera uppdateringar under behandlingsplanering.
Kontakta Brainlab support för mer information om dessa frågor.

Microsoft säkerhetsuppdateringar för Windows och uppdateringar av drivrutiner

Brainlab medger endast installation av säkerhetspatchar. Installera inte några servicepaket eller
frivilliga uppdateringar. Verifiera dina inställningar för att se till att uppdateringar laddas ned och
installeras korrekt och vid en lämplig tidpunkt. Uppdatera inte drivrutinerna på Brainlab-
plattformar.
Se Brainlabs webbplats för mer information om inställningar och en lista över
säkerhetsuppdateringar från Microsoft som blockerats av Brainlabs support.
Adress: www.brainlab.com/updates
Lösenord: WindowsUpdates!89

ALLMÄN INFORMATION
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1.6 Utbildning och dokumentation

Utbildning från Brainlab

För att säkerställa säker och lämplig användning rekommenderar Brainlab att samtliga användare
genomgår ett utbildningsprogram som hålls av en representant för Brainlab innan de använder
systemet.

Ansvar

Varning
Detta system ger endast assistans till kirurgen, och ersätter inte kirurgens erfarenhet och/
eller ansvar under användningen av det. Det måste alltid vara möjligt för användaren att
fortsätta utan hjälp av systemet.
Endast utbildad medicinsk personal får använda systemets komponenter och tillhörande
instrument.

Förlängd operationstid

Brainlabs navigeringssystem utgör känslig teknisk utrustning. Beroende på installationen i
operationssalen, patientpositioneringen, beräkningarnas varaktighet och komplexitet kan
operationens varaktighet när navigering används variera. Användaren ska avgöra om en potentiell
förlängning är acceptabel för respektive patient och behandling.

Att läsa användarhandböcker

I denna handbok beskrivs komplex medicinsk programvara eller medicinsk utrustning som måste
användas med försiktighet.
Det är därför viktigt att alla användare av systemet, instrumentet eller programvaran:
• Läser denna handbok noggrant innan de hanterar utrustningen
• Alltid har tillgång till denna handbok

Tillgängliga användarhandböcker

OBS: Tillgängliga användarhandböcker varierar beroende på Brainlab-produkt. Kontakta Brainlab
support om du har frågor beträffande användarhandböckerna som du har fått. 

Användarhandbok Innehåll

Användarhandböcker för
programvara

• Översikt över behandlingsplanering och bildledd navigering
• Beskrivning av installation av systemet i operationssalen
• Detaljerade programvaruinstruktioner

Användarhandböcker för
hårdvara

Detaljerad information om maskinvara för strålbehandling och ki-
rurgi, vanligtvis definierad som stora komplexa instrument

Användarhandböcker för in-
strument Detaljerade anvisningar om hantering av instrument

Guide till rengöring, desin-
fektion och sterilisering

Information om rengöring, desinfektion och sterilisering av instru-
ment

Användarhandbok för sy-
stem Detaljerad information om systeminstallation

Teknisk användarhandbok Detaljerad teknisk information om systemet, inklusive specifikatio-
ner och efterlevnad

Utbildning och dokumentation
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2 PROGRAMÖVERSIKT
2.1 Komma igång

Bakgrund

Object Manipulation gör att du kan granska och ändra objekt. Programmet har funktionen att
manipulera objekt med olika kontureringsverktyg.

Bildkvalitet

Object Manipulation påverkas mycket av datauppsättningarnas kvalitet. Följaktligen bör en
bättre bildkvalitet i allmänhet få en positiv inverkan på kvaliteten på den resulterande
segmenteringen. Därför rekommenderar Brainlab följande specifikationer:
• Fler än 100 snitt
• Mindre än 1 mm i planupplösning
• Om möjligt bör synfältet vara så stort som möjligt
• Högt kontrast- till vävnadsförhållande (d.v.s. god sikt över de olika vävnadsklasserna)
• Högt signal-till-brusförhållande
• Olika submodaliteter tillgängliga (T1, T2, FLAIR)

Öppna Object Manipulation

Steg

1. Välj en patient eller lägg till en ny patient.

2. Under den relevanta kategorin väljer du arbetsflödet för planering.

3. Välj önskad patientdatauppsättning och välj sedan OK.

4. En lista över olika program visas, beroende på din programkonfiguration. Välj Object Ma-
nipulation för att öppna programvaran.

PROGRAMÖVERSIKT
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2.2 Menyn Data

Bakgrund

Object Manipulation väljer automatiskt den mest relevanta datauppsättningen och en
standarddisplay.
För att justera standardlayouten, bilduppsättningen och/eller objektlistan som visas, väljer du Data
för att öppna datamenyn.

Använda menyn Data

①
②

③

④

⑤

Figur 1  

Nr Flik Beskrivning Tips

② Images En lista över tillgängliga bild-
uppsättningar.

Välj MORE ① för att redigera de tillgängliga
uppsättningarna.

③ Objects
En lista över objekt som finns
inom den valda bilduppsättning-
en.

Välj ögonikonen för att visa/dölja alla objek-
ten.

④ Additional
Objects

En lista över tillgängliga anato-
miska objekt.
OBS: Endast tillgänglig om
Anatomical Mapping har licen-
sierats. 

• Använd sökfunktionen ⑤ för att hitta ett
visst objekt (skriv * för att visa alla objekt).

• När ett objekt väl är valt syns det under
fliken Objects.

Menyn Data
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Tillgängliga layouter

• 3D-vy (uppe till vänster)
• Snittsekvens (möjlighet att

växla mellan A-, C- och S-
snitt)

• 3D-vy (uppe till vänster)
• Axiella, koronala och sagitta-

la snitt (A/C/S)

• Enstaka snitt (möjlighet att
växla mellan A-, C- och S-
snitt)

Hur man ändrar objektegenskaper

②

③

①

Figur 2  

Steg

1. Öppna menyn Objects genom att välja pilen i fliken ①.

2. Välj pilen i fliken för det relevanta objektet ②.

3. Redigera egenskaperna efter behov. Följande egenskaper kan redigeras:
• Name: Ange namnet på ditt objekt
• Type: Välj en objekttyp från rullgardinsmenyn
• Role: Välj ett rollattribut från rullgardinsmenyn
• Comment: Lägg till tillämpliga kommentarer
• Color: Tilldela en färg till ett objekt
• Delete: Ta bort ett objekt från det aktuella valet

PROGRAMÖVERSIKT
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2.3 Bildgranskningsfunktioner

Bakgrund

Använd de olika bildgranskningsfunktionerna ① som finns i verktygsfältet för att ändra vyerna
under granskning och/eller ändring av objekt.

Visningsalternativ

①

Figur 3  

Knapp Funktion Beskrivning

Flytta ett snitt i en
vy • Dra snittet till önskad plats.

Bläddra igenom
alla snitt i en vy

• Dra uppåt/vänster eller nedåt/höger för att visa alla snitt.
• Använd mushjulet.

Zooma in eller ut
• Dra uppåt/vänster (zooma ut) eller nedåt/höger (zooma in).
• När du använder en pekskärm trycker du på två fingrar på

bilden och klämmer inåt (zooma ut) eller utåt (zooma in).

Justera ljusstyrka
och kontrast för
ett snitt

• Dra neråt/uppåt för att öka/minska ljusstyrkan.
• Dra vänster/höger för att öka/minska kontrastnivån.

OBS: Du kan också rotera en bild i en 3D-vy genom att klicka (eller trycka med ett finger) inuti vyn
och dra för att vrida bilden. 

Bildgranskningsfunktioner
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2.4 Genvägar

Bakgrund

Du kan antingen använda bildgranskningsknapparna i verktygsfältet eller följande genvägar på
tangentbordet och pekskärmen.

Tangentbordsgenvägar

Funktion Beskrivning Tangentbordsgenväg

Zooma Zooma in och ut Ctrl + mushjul

Panorera Flytta ett snitt i ett fönster Ctrl + vänster musknapp och dra

Rulla Rulla genom snitt Mushjul

Centrera objekt Centrera aktuellt objekt till mitten av
alla vyer Ctrl + ett musklick på objektet

Penselstorlek Ändra penselstorleken när en pensel
är aktiv Alt + mushjul

Radera Radera utan att välja knappen Erase,
medan 2D- eller 3D-penseln är aktiv Höger musknapp

Ändra layout Växla till nästa vylayout Ctrl + Tab

Pekskärmsgenvägar

Funktion Beskrivning Pekskärmsgenväg

Zooma Zooma in och ut Tryck två fingrar mot snittbilden och
nyp inåt eller utåt

Panorera Flytta ett snitt i ett fönster Tryck med ett finger på snittbilden
och dra till önskad plats

Rulla Bläddra igenom alla snitt i ett fönster Tryck med ett finger på den första
snittbilden och dra upp eller ner

PROGRAMÖVERSIKT
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3 ANVÄNDNING AV OBJECT
MANIPULATION

3.1 Ändra objekt med konturering

Bakgrund

Ett objekts form kan ändras med något av de tillgängliga kontureringsverktygen.
OBS: Välj när som helst Back för att återgå till föregående sida. Välj Home eller Done för att
återgå till huvudskärmen. 

Granska objekt

Verktygens känslighet beror på olika faktorer (t.ex. zoomfaktorn). Om ett objekt är avsett att
användas i påföljande behandlingssteg, ska du därför alltid noga se till att objektet har ändrats
korrekt och är lämpligt för sin framtida avsedda användning.

Tillgängliga kontureringsfunktioner

Knapp Flik Beskrivning

Smart Sha-
per Ändrar objektets form i ett lokalt 3D-närområde.

Brush 3D

Konturerar intresseområde (med geometrisk 3D-interpolering).
OBS: Användarinmatningen förblir oförändrad av interpoleringen. 

Tar bort det konturerade området från objektet (med geometrisk 3D-
interpolering).

Brush 2D

Konturerar intresseområdet pixel för pixel.
Gör det möjligt för användaren att korrigera strukturer utan någon in-
terpolering.

Tar bort det konturerade området från objektet.

ANVÄNDNING AV OBJECT MANIPULATION
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Använda Brush 3D

A

B

① ② ③

④⑤⑥
Figur 4  

Smart Shaper använder multimodal information för konturering, medan Brush 3D använder
geometrisk 3D-interpolering för att skapa ett 3D-objekt. Denna 3D-interpolering kan ses i grafiken
och beskrivs nedan:

(A) Om du ... (B) kommer programvaran att ...

konturerar i parallella snitt ① skapa ett 3D-interpolerat objekt ⑥

konturerar i vinkelräta snitt ② skapa ett 3D-interpolerat objekt ⑤

använder lokalt begränsad 3D-interpolering
③

smidigt lägga till det markerade området till ett 3D-
objekt ④

Ändra objekt med konturering
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Smart Shaper

①

②

④
③

⑤

Figur 5  

Steg

1. Välj ett objekt att manipulera.

2. Öppna fliken Contouring ②, välj Smart Shaper ③ och välj sedan Shape ④.

3.

Flytta markören över objektet.
Belysta pilar kommer fram för att visa i vilken riktning objektet kan manipu-
leras.

4. Använd Shape för att böja, bukta eller dra objektets konturer så att formen ändras.
• Använd vid behov skjutreglaget för att justera Brush Size ⑤.
• Allt eftersom du justerar konturerna visas den (ändrade) objektvolymen ①.
• För att ångra en ändring väljer du Undo (fortsätt markera för att ångra flera ändringar).

5. Så fort objektets form har manipulerats så som önskas, avmarkerar du objektet.
Alla ändringar sparas automatiskt.

OBS: Smart Shaper ändrar objektet i en tredimensionell form runt konturen. Eftersom alla
ändringar kanske inte är synliga i det 2D-snitt som visas, bör alla snitt kontrolleras för att
säkerställa att objektändringarna införts korrekt över alla snitt. 

ANVÄNDNING AV OBJECT MANIPULATION
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Brush 3D

①

②
③

⑤
④

Figur 6  

Steg

1. Välj ett objekt att manipulera.

2. Öppna fliken Contouring ②, välj Brush 3D ③ och välj sedan Brush ④.

3. Använd Brush för att expandera objektets form och Erase för att krympa formen.
• Använd vid behov skjutreglaget för att justera Brush Size ⑤.
• Allt eftersom du justerar konturerna visas den (ändrade) objektvolymen ①.
• För att ångra en ändring väljer du Undo (fortsätt markera för att ångra flera ändringar).

4. Så fort objektets form har manipulerats så som önskas, avmarkerar du objektet.
Alla ändringar sparas automatiskt.

OBS: Brush 3D ändrar objektet i en tredimensionell form runt konturen. Eftersom alla ändringar
kanske inte är synliga i det 2D-snitt som visas, bör alla snitt kontrolleras för att säkerställa att
objektändringarna införts korrekt över alla snitt. 

Ändra objekt med konturering
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Brush 2D

①

②
③

⑤
④

Figur 7  

Steg

1. Välj ett objekt att manipulera.

2. Öppna fliken Contouring ②, välj Brush 2D ③ och välj sedan Brush ④.

3. Använd Brush för att expandera objektets form och Erase för att krympa formen.
• Använd vid behov skjutreglaget för att justera Brush Size ⑤.
• Allt eftersom du justerar konturerna visas den (ändrade) objektvolymen ①.
• För att ångra en ändring väljer du Undo (fortsätt markera för att ångra flera ändringar).

4. Rulla till nästa snitt och upprepa steg 3 tills objektet har ändrats i alla relevanta snitt.
OBS: Detta är nödvändigt eftersom Brush 2D endast tillämpar objektändringarna i ett 2D-
plan. 

5. Så fort objektets form har manipulerats så som önskas, avmarkerar du objektet.
Alla ändringar sparas automatiskt.

ANVÄNDNING AV OBJECT MANIPULATION
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3.2 Ändra objekt med åtgärder

Bakgrund

Vilken som helst av följande åtgärder kan utföras på ett befintligt objekt, eller på ett objekt som har
ändrats med kontureringsfunktionerna.
OBS: Välj när som helst Back för att återgå till föregående sida. Välj Home eller Done för att
återgå till huvudskärmen. 

Granska objekt

Verktygens känslighet beror på olika faktorer (t.ex. zoomfaktorn). Om ett objekt är avsett att
användas i påföljande behandlingssteg, ska du därför alltid noga se till att objektet har ändrats
korrekt och är lämpligt för sin framtida avsedda användning.

Tillgängliga åtgärder

Knapp Funktion Beskrivning

Copy Skapar en kopia av ett befintligt objekt.

Union Skapar ett nytt objekt från två eller flera sammanslagna objekt.

Subtraction Skapar ett nytt objekt genom subtraktion av ett eller flera objekt från
ett annat.

Intersection Skapar ett nytt objekt genom korsning av två eller flera objekt.

Margin Krymper eller förstorar åtgärdens resultat.

Smooth Jämnar till konturerna av åtgärdens resultat.

OBS: Resultaten från Union, Intersection, och Subtraction kan skilja sig från objektets
ursprungliga form om de segmenteras i olika snittuppsättningar och/eller med olika upplösningar.
Gå noga igenom att objektet har ändrats korrekt i alla snitt före slutförandet. 

Ändra objekt med åtgärder
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Utföra en objektåtgärd

①

①

②

⑤
④

③

Figur 8  

Steg

1. Öppna fliken Operations ②.

2. Välj önskad åtgärd ③ för att skapa ett nytt objekt.
• För att kopiera ett objekt:

- Välj Copy och välj sedan ett objekt från listan.
• För att utföra en sammanfogning (visas på bilden ovan), subtraktion eller skärning:

- Välj Union, Subtraction eller Intersection och välj sedan två eller fler objekt från
listan.

3. För att ändra marginalerna för ett befintligt eller nyskapat objekt ④, välj:
• Smooth och använd skjutreglaget för att justera konturernas jämnhet.
• Margin och använd skjutreglaget för att justera marginalens bredd.

- Välj Advanced ⑤ för att använda ytterligare skjutreglage för en mer detaljerad ju-
stering.

4. När du väl är nöjd med åtgärden väljer du Store under OPERATION PREVIEW ①.

5. En dialogruta kommer upp som visar standardegenskaperna för det nya objektet. Justera
egenskaperna enligt önskemål.

6. Välj OK för att spara det nya eller ändrade objektet.

ANVÄNDNING AV OBJECT MANIPULATION

Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 Object Management Object Manipulation Ver. 1.1 23



Ändra objekt med åtgärder

24 Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 Object Management Object Manipulation Ver. 1.1



REGISTER
A

Antivirusprogram.......................................................................... 9
Användarhandböcker................................................................. 10
Avsedd användare....................................................................... 8

B
Bilduppsättning...........................................................................12

Kvalitet.................................................................................... 11

F
Feedback......................................................................................5
Försäljning i USA..........................................................................6

I
Indikationer för användning.......................................................... 8

K
Kompatibilitet................................................................................9
Konturering

Brush 2D............................................................................17,21
Brush 3D............................................................................17,20
Smart Shaper.................................................................... 17,19

L
Livslängd...................................................................................... 5

M
Menyn Data................................................................................ 12

O
Objekt

Egenskaper....................................................................... 12,13
Lista........................................................................................ 12
Val...........................................................................................12

Operationens varaktighet........................................................... 10

P
Patent........................................................................................... 6
Pekskärmsgenväg

Panorera.................................................................................15
Rulla....................................................................................... 15
Zooma.................................................................................... 15

Produktklass.................................................................................6
Programvara

Funktion.................................................................................. 11
Uppdateringar...........................................................................9

S
Supportnummer............................................................................5
Symboldefinitioner........................................................................7
Så här börjar man.......................................................................11

T
Tangentbordsgenväg

Centrera objekt....................................................................... 15
Panorera.................................................................................15
Radera....................................................................................15
Rulla....................................................................................... 15
Växla vyer...............................................................................15
Zooma.................................................................................... 15
Ändra penselstorlek................................................................15

Tillverkare.....................................................................................5
Tredjepartsprogramvara...............................................................6

U
Upphovsrätt.................................................................................. 6
Utbildning................................................................................... 10
Utföra en åtgärd

Lagra objekt............................................................................23
Modifiera objekt...................................................................... 23
Skapa nytt objekt.................................................................... 23

V
Varumärken.................................................................................. 6
Vyer

Fönsterinställningar................................................................ 14
Panorera.................................................................................14
Rulla....................................................................................... 14
Zooma.................................................................................... 14
Ändra......................................................................................14

Å
Åtgärd

Kopiera................................................................................... 22
Korsning................................................................................. 22
Marginal..................................................................................22
Sammanfogning..................................................................... 22
Subtraktion............................................................................. 22
Utjämning............................................................................... 22

REGISTER

Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 Object Management Object Manipulation Ver. 1.1 25







brainlab.com

Art. nr 60917-69SV

*60917-69SV*


	INNEHÅLLSFÖRTECKNING
	1 ALLMÄN INFORMATION
	1.1 Kontaktuppgifter
	1.2 Juridisk information
	1.3 Symboler
	1.4 Använda systemet
	1.5 Kompatibilitet med medicinteknisk utrustning och programvara
	1.6 Utbildning och dokumentation

	2 PROGRAMÖVERSIKT
	2.1 Komma igång
	2.2 Menyn Data
	2.3 Bildgranskningsfunktioner
	2.4 Genvägar

	3 ANVÄNDNING AV OBJECT MANIPULATION
	3.1 Ändra objekt med konturering
	3.2 Ändra objekt med åtgärder

	REGISTER

