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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-
Amerika

Tlf.: +1 800 597 5911
Faks: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasil Tlf.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Storbritannia Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Tlf.: +34 900 649 115

Frankrike og fransk-talende re-
gioner 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

Forventet levetid

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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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 varemerke som tilhører Brainlab AG.
• iHelp® er et varemerke som tilhører Brainlab AG.

Varemerker som ikke tilhører Brainlab

• Microsoft®, Windows®, ActiveX®, Edge og Internet Explorer® er varemerker som tilhører
Microsoft Corporation, registrert i USA og andre land.

• Mozilla Firefox® er et varemerke som tilhører Mozilla Foundation, registrert i USA og andre
land.

• MacOS®, Safari® og iPad® er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre
land.

• Android™ er et varemerke som tilhører Google Inc., registrert 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 delvis på følgende arbeid. Den fullstendige lisensen og
opphavsrettslig varsling finner du på linkene nedenfor:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE).
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE).
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md).
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html).
• Xerces-C++, utviklet av Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/xercesc/).
• Dette produktet bruker jquery.nicescroll. For full beskrivelse av opphavsretten,

ansvarsfraskrivelser og lisens, se https://github.com/inuyaksa/jquery.nicescroll/blob/master/
MIT.LICENSE.

• Dette produktet bruker Durandal. For full beskrivelse av opphavsretten, ansvarsfraskrivelser og
lisens, se https://raw.githubusercontent.com/BlueSpire/Durandal/master/License.txt.

Ytterligere bekreftelser

Stepanov og McJones, "Elements of Programming" lisens
Copyright (c) 2009 Alexander Stepanov og Paul McJones
Tillatelse til å bruke, kopiere, modifisere, distribuere og selge denne programvaren og dens
dokumentasjon til ethvert formål gis herved uten avgift, gitt at den opphavsrettslige merknaden
vises i alle kopier og at både opphavsrettslig merknad og denne tillatelsesmerknaden vises i
støttedokumentasjon. Forfatterne gjør ingen representasjoner om egnetheten til denne
programvaren til noe formål. Den forsynes "som den er" uten uttrykkelig eller underforstått garanti.
Algoritmer fra Elements of Programming av Alexander Stepanov og Paul McJones Addison-
Wesley Professional, 2009

Juridisk informasjon
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SGI C++ Standard Template Library lisens:
• Copyright (c) 1994 Hewlett-Packard Company

Tillatelse til å bruke, kopiere, modifisere, distribuere og selge denne programvaren og dens
dokumentasjon til ethvert formål gis herved uten avgift, gitt at den opphavsrettslige merknaden
vises i alle kopier og at både opphavsrettslig merknad og denne tillatelsesmerknaden vises i
støttedokumentasjon. Hewlett-Packard Company gjør ingen representasjoner om egnetheten til
denne programvaren til noe formål. Den forsynes "som den er" uten uttrykkelig eller
underforstått garanti.

• Copyright (c) 1996 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.
Tillatelse til å bruke, kopiere, modifisere, distribuere og selge denne programvaren og dens
dokumentasjon til ethvert formål gis herved uten avgift, gitt at den opphavsrettslige merknaden
vises i alle kopier og at både opphavsrettslig merknad og denne tillatelsesmerknaden vises i
støttedokumentasjon. Silicon Graphics gjør ingen representasjoner om egnetheten til denne
programvaren til noe formål. Den forsynes "som den er" uten uttrykkelig eller underforstått
garanti.

CE-merke

CE-merket viser at Brainlab-produktet overholder de vesentlige kravene i råds-
direktiv 93/42/EØF ("MDD").
Viewer er et produkt i klasse lm i henhold til reglene som er etablert med MDD.

MERK: Gyldigheten til CE-merket kan kun bekreftes for produkter som er produsert av Brainlab. 

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. 

Symboler
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1.4 Bruke systemet

Tiltenkt bruk

Viewer er en programvareenhet for visning av medisinske bilder og andre helsepleiedata. Den
inkluderer funksjoner for bildegjennomgang, bildemanipulering, grunnleggende målinger og 3D-
visualisering (MPR-rekonstruksjoner og 3D-volumgjengivelse). Den er ikke ment for primær
bildediagnostikk eller granskning av mammografiske bilder.
Viewer har ingen spesifikke indikasjoner for bruk.

Tiltenkt bruker

Tiltenkte brukere er medisinsk fagpersonale, slik som leger og deres personale.

Brukssted

Bruksstedet skal være innendørs, vanligvis på et sykehus eller i kliniske omgivelser.

Brukerprofiler

Enheten er generelt bruk av medisinsk fagpersonale, slik som leger, deres assistenter eller
pleiepersonale som har behov for å vise medisinske (DICOM) bilder og andre helsepleiedata til
ikke-diagnostiske formål.

Pasientpopulasjon

Enheten er programvare som tillater visning av DICOM-data. Dermed er det ingen spesifikk
pasientpopulasjon.

Kontroll av riktighet

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

Ansvar

Advarsel
Dette systemet er kun et hjelpemiddel for legen og erstatter ikke legens 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.
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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.

DICOM-samsvar

Du finner DICOM-samsvarserklæringer på Brainlabs nettsider på: www.brainlab.com/dicom.

Elektromedisinske systemer

Vil du ha informasjon vedrørende konfigurering av medisinske elektriske systemer, se
Brukerveiledning for system og Teknisk brukerveiledning.

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 hurtigreparasjonsfiler som utgis for
Windows 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, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Advarsel
Du må ikke laste ned eller installere oppdateringer under behandlingsplanlegging.
Ta kontakt med Brainlab support for mer informasjon om disse problemene.

Kompatibilitet med medisinske enheter og programvare

10 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.0 Viewer Ver. 4.0

https://www.brainlab.com/dicom/


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 Microsoft-
sikkerhetsoppdateringer som er blokkert av Brainlab support.
Adresse: www.brainlab.com/updates
Passord: WindowsUpdates!89

GENERELL INFORMASJON
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1.6 Opplæring og dokumentasjon

Opplæring fra Brainlab

Før bruk av systemet anbefaler Brainlab at alle brukerne deltar i et opplæringsprogram som
avholdes av en representant fra Brainlab for å sikre trygg og riktig bruk.

Support med tilsyn

Før du bruker systemet til kirurgiske operasjoner der datastøttet navigering anses som kritisk, må
du gjennomføre et tilstrekkelig antall fullstendige operasjoner sammen med en Brainlab-
representant.

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 OR-tid

Brainlab navigasjonssystemer er sensitivt teknisk utstyr. Avhengig av OR-oppsett,
pasientposisjonering, kalkulasjonsvarigheter og kompleksitet, operasjonsvarighet ved bruk av
navigasjon kan variere. Det er opptil brukeren å bestemme om en potensiell forlengelse er
akseptabel 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 pro-
gramvare

• Oversikt over behandlingsplanlegging og bildeveiledet naviga-
sjon

• Beskrivelse av OR-systemoppsett
• Detaljerte programvareinstruksjoner

Brukerveiledning for ma-
skinvare

Detaljert informasjon om radioterapi og kirurgisk maskinvare, van-
ligvis definert som store komplekse instrumenter

Brukerveiledninger for in-
strumentet Detaljerte instruksjoner om håndtering av instrumentet

Veiledning for rengjøring,
desinfeksjon og sterilisering

Detaljer om rengjøring, desinfisering og sterilisering av instrumen-
ter

Opplæring og dokumentasjon
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Brukerveiledning Innhold

Brukerveiledning for system Detaljert informasjon om systemoppsett

Teknisk brukerveiledning Detaljert teknisk informasjon om systemet, inkludert spesifikasjo-
ner og krav til overholdelse

System og teknisk bruker-
veiledning

Kombinerer innholdet til Brukerveiledning for system og Teknisk
brukerveiledning
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1.7 Tekniske krav for Viewer på en PC

Maskinvarekrav for Viewer

• Grafikk: DirectX 11-kompatibel med 512 MB grafikkminne
• Skjermoppløsning: 1 280 x 1 024
• Prosessor: 4 fysiske kjerner
• RAM: 4 GB

Ekstra 3D stereovisningskrav

• RAM: 8 GB
• Passiv 3D stereodisplay
• Polariserte glass

Tekniske krav for Viewer på en PC
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1.8 Tekniske krav for Viewer gjennom en nettleser

Generelt

• Datamaskin med nettverkstilkobling, tilstrekkelig skjermoppløsning (se maskinvare nedenfor)
og mus.

• Nettbrett med nettverkstilkobling og tilstrekkelig skjermoppløsning (se maskinvare nedenfor).

Programvare

OS\Nettleser Internet Explorer Edge* Firefox* Chrome* Safari*

Windows 7 11 I/R OK OK I/R

Windows 8 11 I/R OK OK I/R

Windows 10 11 OK OK OK I/R

Mac OS I/R I/R I/R I/R OK

iOS I/R I/R I/R I/R OK

Android I/R I/R I/R OK I/R

* Se til at du bruker siste versjon av nettleseren.

Maskinvare

• 2 GB RAM anbefales
• Skjermoppløsning: 1 024 x 768 eller høyere
• Mus med rullehjul anbefales ved bruk av en datamaskin

Nettverk

• Nettverkshastighet:
- Minst 10 Mbps. Nettverkstilkoblingen må være stabil. Det kan hende du må starte

applikasjonen på nytt hvis nettverkstilkoblingen er ustabil.
- Maks. forsinkelse: 200 ms.

• Tilgang kreves til serveren via port 80 og 443 (http og https).
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2 PROGRAMVAREOVERSIKT
2.1 Slik kommer du i gang

Generell informasjon

Viewer har flere bruksområder. For eksempel:
• vise medisinske bilder og behandlingsplaner fra Brainlab
• sammenligne bildesett fra flere studier
• utføre vindusoppsettsfunksjoner og målefunksjoner

Åpne Viewer

Lokal installasjon: åpne Viewer gjennom Content Manager, innenfor Patient Data Manager.
Dette gjør at du kan få tilgang til pasientfilene og bruke Brainlab-programvare.
Nettleser: åpne Viewer gjennom Origin Server, som gjør at du kan få tilgang til pasientfiler og
bruke Brainlab-programvare.
Bruk Patient Selection-programvaren til å velge pasient og ønskede data for visning.
Se Brukerveiledning for programvare for Patient Data Manager, Origin Server og Patient
Selection for mer informasjon.

Skjermlayout

②

①

Figur 1  

Skjermlayouten viser data side-ved-side, slik at brukeren kan sammenligne data.

PROGRAMVAREOVERSIKT
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Nr. Område Forklaring

① Hovedmeny
Meny som viser tilgjengelige funksjoner.
MERK: Hvilke funksjoner som er tilgjengelige, kan variere avhengig
av lisensen din. 

② Valgt visning Bildeserienavnet og ikonene er uthevet på valgt visning.

Hovedknapper

Trykk på relevant knapp for å aktivere funksjonen.

Knapp Funksjon

Home: Tar deg tilbake til startsiden. Alle endringer (f.eks. valgt
bildesett, vindusoppsett, baner, punktmålinger, tilpassede bok-
ser, 3D-terskler) gjøres automatisk tilgjengelige for andre appli-
kasjoner.

Data: Åpner menyen for å skjule/vise data.

Pasientnavn og -ID: Velg for å gå tilbake til pasientvalg for å gjø-
re endringer på valgt pasient eller data.

View: Visningsalternativer for bilder.

Measure: Alternativer for bildemåling (vinkler, avstander, osv.)
og kommentarer.

3D Options: Lag 3D-visninger, beskjær bilde og velg interesse-
område.

Comparison: Vis sammenligning av Brainlab-objekter hvis til
stede i bildesettet.

Done: Fortsett og lagre endringer.

Slik kommer du i gang
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Knapp Funksjon

Back: Ber deg om å lagre endringer før du går tilbake til forrige
skjermbilde.

• Velg Save for å gjøre data tilgjengelige for andre applikasjo-
ner.

• Velg Discard for å forkaste data.
• Velg Cancel for å forbli på Viewer-siden.

PROGRAMVAREOVERSIKT
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2.2 Oppsett

Generell informasjon

① ② ③

Figur 2  

Viewer bruker smarte layouter, som automatisk velger de mest relevante visningene basert på ditt
datasett. For å justere standard layout, datasett og/eller objektliste som er vist, velg Data.

Nr. Beskrivelse

① Visningsområde

② Valg av data

③ Layoutvalg

Tilgjengelige layouter

Layout Detaljer

Angio: Viser mellom fire og seks visninger som inneholder:
• 3D-rekonstruksjoner av kar og bein/kar. Tilgjengelighet av

3D-visninger avhenger av de valgte bildedataene.
• ACS, snittvisninger og angiogramvisninger.

MERK: Tilgjengelighet for denne layouten er lisensavhengig. 

Cranial: Viser mellom fire og seks visninger som inneholder:
• En 3D-rekonstruksjon av hodet ved bruk av hudrekonstruk-

sjonen eller bein/MR
• En 3D-rekonstruksjon av hodet ved bruk av smart metode-

visning
• ACS og snittvisninger som inneholder ett til to bildesett

MERK: Tilgjengelighet for denne layouten er lisensavhengig. 

Oppsett
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Layout Detaljer

Spine: Viser fem visninger som inneholder:
• En sagittal ryggsøylevirvel-visning; viser individuelle snitt
• Fire individuelle snitt slik som avbildet innenfor sagittal rygg-

søylevirvel-visningen
MERK: Tilgjengelighet for denne layouten er lisensavhengig. 

Custom: Viser hvert valgte datasett side-ved-side i visnings-
området.
MERK: Add View er kun tilgjengelig ved bruk av denne layout-
en. 

Angio

② ③

① ④
Figur 3  

Angio-visningen viser opptil seks datasett samtidig.

Nr. Beskrivelse

① Aksial-, koronal-, sagittal- eller snittvisning for et datasett

② Smart Vessels-visning

③ Innholdet varierer avhengig av tilgjengelige data

④ Innholdet varierer avhengig av tilgjengelige data

PROGRAMVAREOVERSIKT
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Cranial

③

①

④ ⑤

②

Figur 4  

Cranial-layouten inneholder maksimalt seks visninger fra fire datasett. Venstre visningsport viser
en 3D-representasjon av hoveddatasettet. Flytt glideren ② for å justere objektvisningen. Bruk
knappene innenfor visningsknappen for å rulle gjennom datasettet. Alternativt kan du bruke
musehjulet.

Nr. Beskrivelse

① Smart Bone/MR-visning

② Glider som brukes til å skjære til 3D-rekonstruksjonen og vise interne objekter

③ Smart Approach-visning som inneholder en 3D-rekonstruksjon av hodet ved bruk av
hjernens overflatekar og hud

④ Aksial-, koronal-, sagittal- eller snittvisning for datasett 1

⑤ Aksial-, koronal-, sagittal- eller snittvisning for datasett 2

Oppsett
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Spine

②

①

③

③
Figur 5  

Spine-layouten inneholder fem standardvisninger ved bruk av ett datasett. Venstre visningsport
viser snittposisjonen som vises i de andre visningene. Innjusteringen kan justeres ved å dra de
gule markørene ②.
MERK: Når snittene er reposisjonert, oppdateres tilsvarende visning. 

Nr. Beskrivelse

① Sagittal visning av ryggsøylen og ryggvirvlene. Snittene som vises i andre visninger vises
også. Disse snittene kan reposisjoneres.

② Snittmarkører.

③ Aksial-, koronal-, sagittal- eller snittvisninger for de individuelle snittene.

PROGRAMVAREOVERSIKT
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Custom

Figur 6  

Custom viser alle tilgjengelige data og gjør det også mulig å velge en visning fra listen over
tilgjengelige rekonstruksjonsalternativer ved bruk av Add View.

Oppsett
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2.3 Vise data

Generell informasjon

View-funksjonene gir grunnleggende bildemanipuleringsalternativer. Endringer brukes på det
aktuelle datasettet og dets rekonstruksjoner.

DICOM-bilder må ha kvadratisk pikselstørrelse. Det er ingen begrensning på
matrisestørrelsen.

Retning

En menneskefigur vises nederst i venstre hjørne av hver visning for å angi bilderet-
ningen.
Andre relevante orienteringsindikatorer vises i hver visning, inkludert: H (hode), F
(fot), L (venstre), R (høyre), A (anterior) og P (posterior).

2D-retning

Figur 7  

Dette symbolet vises ved visning av 2D-bilder.

Grunnleggende visningsknapper

De grunnleggende visningsknappene er alltid tilgjengelige i Viewer.

Knapp Funksjon

Scroll: 
• Dra til høyre eller ned for å bevege fremover gjennom settet
• Dra til venstre eller opp for å bevege bakover gjennom settet

MERK: Bruk alternativt pilene i bildet til å rulle. 
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Knapp Funksjon

Rotate: Roter 3D-rekonstruksjonen.

Zoom:
• Dra opp for å zoome ut
• Dra ned for å zoome inn

Pan

Pan: Trekk bildet til ønsket posisjon, eller trykk på bildet for å sentrere bildet på det
punktet.

Add View: Åpner alternativene for rekonstruksjon.

Reconstructions: Åpner alternativene for rekonstruksjon.

Maximize/Minimize: Maksimerer/minimerer valgt bilde.

Close Image: Lukker valgt visning.

Rullepiler: Piler innenfor visningen for å rulle gjennom bildesnitt.

Visningsfunksjoner

Knapp Funksjon

Reset: Nullstiller alle snitt til opprinnelig visning.

Linked View: Forbinder flere bildesett på skjermen.

Vise data

26 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.0 Viewer Ver. 4.0



Knapp Funksjon

Presets: Velg forhåndsdefinerte CT-vindusverdier.

Windowing: Juster lysstyrken (opp og ned) og kontrasten (venstre og høyre). 

Slices: Justerer antall snitt som vises.

Thickness: Juster snittykkelsen.

Align: Gir deg mulighet til å justere retningen på skannedataene. 

Flip: Dra over bildet du ønsker å flytte:
• Vertikalt for å vende bildet opp/ned
• Horisontalt for å vende bildet til venstre/høyre

MERK: Flip er aktiv kun for 2D (røntgen). 

Screenshot: Tar en skjermdump av gjeldende skjermbilde.

MERK: Når du velger Done etter å ha brukt View-funksjonene, lagres endringene for dette
bildesettet. Neste gang du åpner bildesettet, åpnes det med samme layout. 

Forhåndsinnstillinger

Figur 8  
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Du kan velge forhåndsinnstilte vindusinnstillinger for CT-bildesett som er optimalisert av Brainlab
for å vise bestemte strukturer, slik som bein-, lunge- eller bløtvev. For å gjøre dette trykker du på
Presets for å se en liste over tilgjengelige optimaliseringer.

Tykkelse

② ③

①
Figur 9  

Thickness-funksjonen er kun tilgjengelig for opprinnelige snitt hvis betingelsene er oppfylt:
• Snittavstanden er den samme over hele bildesettet
• Maksimal snittavstand er 2 mm
• Maksimal forskjell mellom snittavstand og snittykkelse ikke overskrider 10 %

MERK: Det kan ikke tas gjennomsnitt for aksiale, sagittale eller koronale rekonstruksjoner. 

Nr. Forklaring

① Glidebryter for justering av snittykkelsen. Tykkelsesområdet avhenger av avstanden mel-
lom snitt og kan ikke overskride en maksimal total tykkelse på 6 mm.

② Gjennomsnittlig tykkelse er indikert i toppteksten (foran AVERAGE).

③ En boks indikerer tykkelsen til det gjennomsnittsberegnede området.

Vise data
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Valgte datameny

SELECTED DATA-menyen gjør at du kan skjule/vise valgte data.

① ②

③ ④⑤⑥ ⑦ ⑧

Figur 10  

Nr. Forklaring

① Velg ikonet for å åpne SELECTED DATA-menyen.

② Data tilgjengelig for visning (f.eks. bilder, objekter, målinger).

③ Velg MORE for å åpne datautvalgssiden.

④ Velg for å vise data.

⑤ Velg for å skjule data.

⑥ Velg for å utvide/krympe lister over tilgjengelige data.

⑦ Viser alle tilgjengelige layouter.

⑧ Velg for å lukke SELECTED DATA-menyen.

Dataegenskaper

①

Figur 11  

Dataegenskaper vises i Datamenyen. For eksempel objektvolum ① i planlagte objekter.
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Advarsel
Volumberegning er basert på faktorer som bildekvalitet, bildeoppløsning og snittykkelse,
og kan variere i forhold til det fremhevede objektets faktiske volum.

Snittfunksjon
① ②

Figur 12  

Med Slices-funksjonen kan du definere hvor mange snitt som vises, ved å bruke et rutenett til å
velge ønsket layout.

Kriterier for koblet visning

Linked View lenker sammen flere bildesett. Enhver utført handing på ett sett (f.eks. rulling eller
panorering) utføres også på de lenkede visningene.
Hvis Linked View skal brukes, må bildene/bildesettene være enten:
• fra samme bildesett eller rekonstruksjon, eller
• fusjonert (med Brainlabs programvare eller skanneren)

Maksimere/minimere bilder

①

②

Figur 13  

Nr. Komponent

① Bildeliste

Vise data
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Nr. Komponent

②
Maksimert visning
MERK: Det maksimerte bildet forblir i bildelisten. 

Alternativer for maksimering/minimering

Alternativer

Trykk på maksimeringsknappen for å maksimere et bilde.

Trykk på minimeringsknappen for å minimere et bilde.

For å endre bildet i maksimert visning ②, velg et bile i bildelisten ① eller dra et bilde inn på den
maksimerte visningen for å bytte.
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3 BRUK AV VIEWER
3.1 Rekonstruksjonsvisninger

Generell informasjon

Viewer gjør det mulig å vise rekonstruksjoner i tillegg til allerede valgte bilder.
Rekonstruksjonsvisninger er koblet til det opprinnelige bildesettet (dvs. at eventuelle endringer
som foretas i en visning, også foretas på de andre).
Du kan vise det originale bildesettet samtidig med opptil tre rekonstruksjonstyper. Velg ett av
rekonstruksjonsikonene for å vise denne rekonstruksjonen.

Rekonstruksjonsvalg

Velg rekonstruksjonsknappen ① eller Add View ②, for å åpne en utvalgsdialog ③. Herfra kan du
åpne de enkelte rekonstruksjonsalternativene. Rekonstruksjonsutvalget viser symboliske ikoner
for de tilgjengelige visningene.
MERK: Tilgjengelige rekonstruksjoner kan variere, avhengig av valgt dataformat og hvilken lisens
du har. 

MERK: Slice ⑥ er det opprinnelige bildesettet, ikke en rekonstruksjon.
 

④

①

②

⑤
③

⑥

Figur 14  
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Nr.

① Rekonstruksjonsknapp

② Add View

③ Rekonstruksjonsvalgdialog

④ Standard inneholder et sett av flere vanlig brukte rekonstruksjoner

⑤ Other inneholder ytterligere rekonstruksjoner

Slik velger du rekonstruksjoner

Trinn

1.

Velg Add View eller rekonstruksjonsknappen.
Rekonstruksjonsvalgdialogen åpnes.

2. Velg visningen ved hjelp av symbolene.
MERK: Filtre kan brukes for denne visningen. Se til at ingen filtre er merket hvis du øn-
sker å vise alle alternativene. 

Liver-visning

Figur 15  

Liver-visningen viser alle tilgjengelige bildedata som er spesifikke for leveren, men gjør det også
mulig å velge en visning fra listen over tilgjengelige rekonstruksjonsalternativer.
MERK: Tilgjengelighet for denne layouten er lisensavhengig. 

Rekonstruksjonsvisninger
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Slik får du tilgang til levervisningen

Trinn

1.

Velg Add View.

2. Velg Basic > Other.

3. Velg Other Views > Liver.

BRUK AV VIEWER
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3.2 Omdefinering av pasientorientering

Generell informasjon

Med Align-funksjonen kan du omdefinere pasientorienteringen i bildesettet.
Hvis pasienten for eksempel ble skannet i aksial (mage- eller ryggleie) posisjon, men med hodet i
vinkel, vil etiketten på skannedataene ikke samsvare med orienteringen. Du kan korrigere dette
ved å justere dataene slik at de samsvarer med etiketten i den respektive visningen.
MERK: Det anbefales å bruke rekonstruksjoner i stedet for de opprinnelige bildesettsnittene ved
bruk av Align-funksjonen. 

Slik omdefineres pasientorientering

①

Figur 16  

Trinn

1.

Velg Align.

2. Roter og/eller panorer bildet ① slik at orienteringsmarkørene i visningen innrettes med
den faktiske pasientorienteringen.
Andre åpne visninger kan brukes til å sammenligne og verifisere orienteringsinnrettingen.

Advarsel
Se til at pasientorienteringen som defineres ved bruk av Align-funksjonen, samsvarer med
den faktiske pasientorienteringen i bildesettet.

Slik bytter du posisjoner

Trinn

Velg og hold nede en visning og slipp deretter visningen ved ønsket posisjon.

Omdefinering av pasientorientering
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Trinn
De to visningene bytter plass.

BRUK AV VIEWER
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3.3 Målefunksjoner

Generell informasjon

Measure-menyen gir avanserte målingsalternativer. Målinger utføres på det aktuelle snittet, i
tillegg til snittet foran og bak.
Målinger av avstand, sirkler og vinkler er kun synlige i Viewer. Avstands- og
sirkelmålingsfunksjoner er ikke tilgjengelige for ukalibrerte bilder.
MERK: Kvaliteten på avstandsmåling avhenger av oppløsningen til bildesettet. 

Måleknapper

Knapp Funksjon

Distance: Mål avstanden mellom to punkter.

Circle: Mål diameteren til en sirkel som ligger over bildet.

Angle: Mål vinkelen til tre punkter på samme plan.

Open Angle: Mål vinkelen mellom to åpne plan.

Point: Sett inn tekstetiketter i bildet.
MERK: Punkter er synlige i andre programvarer også. 

See Next: Når det er mer enn én måling i valgte data, vil dette hoppe
til snittet der neste måling forekommer.

Delete: Slett måleobjekter.

Calibrate: Kalibrer målefunksjonene i forhold til en markør med kjente
dimensjoner.

MERK: Målinger og punkter kan kun endres når Measure-menyen er åpen. 

Målefunksjoner
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3.3.1 Måle avstand

Generell informasjon

Med funksjonen Distance kan du måle avstanden mellom to punkter i bildet.

Slik måler du avstander

Figur 17  

Trinn

1.

Velg Distance.

2. Velg hvor som helst på bildet.
En linje vises på skjermen.

3. Reposisjoner linjen etter behov ved å velge og dra i endepunktene.
Avstanden beregnes og vises i millimeter mellom de valgte punktene.
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3.3.2 Måle diameter

Generell informasjon

Funksjonen Circle gjør det mulig å måle diameteren til en sirkel som ligger over bildet. Målinger
av diameter utføres på det aktuelle snittet, i tillegg til på snittet foran og bak.

Slik måler du diameteren

Figur 18  

Trinn

1.

Velg Circle.

2. Velg et punkt i bildet for å opprette en sirkel.
Sirkelens diameter beregnes og vises.

3. Plasser sirkelen der du ønsker den ved å dra i midten. Reposisjoner sirkelen ved å velge
og dra i kantene.

Måle diameter
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3.3.3 Måle vinkler

Generell informasjon

Med funksjonen Angle kan du måle vinkelen til tre punkter på samme plan.
MERK: Vinkelen som vises, måles i 2D. Verdien er alltid i forhold til vist plan. 

Slik måler du vinkler

Figur 19  

Trinn

1.

Velg Angle.

2. Velg et punkt i bildet.
En vinkel vises på skjermen.

3. Reposisjoner punktene etter behov ved å velge og dra i disse.
Vinkelen mellom de valgte punktene beregnes og vises.
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3.3.4 Måle åpne vinkler

Generell informasjon

Open Angle-funksjonen gjør at du kan måle vinkelen mellom to interesseplan.

Slik måler du åpne vinkler

Trinn

1.

Velg Open Angle.

2. Velg et punkt i bildet.
To linjer vises på skjermen.

3. Reposisjoner linjene etter behov ved å velge og dra i endepunktene.
Vinkelen mellom linjene kalkuleres og vises.

Måle åpne vinkler
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3.3.5 Flere målefunksjoner

Point-knapp

①

②

For å plassere tekstetiketter i et bilde, velger du Point, og reposisjoner deretter ved
å dra til ønsket plassering.
Velg Annotation ① for å redigere kommentarteksten i dialogboksen som åpnes ②.

Delete-knappen

For å slette målinger velg først Delete, velg deretter den målingen du ønsker å slet-
te.
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3.3.6 Kalibrering

Generell informasjon

Calibrate-funksjonen gjør at du kan kalibrere målefunksjonene i forhold til en kjent fysisk markør.

Slik utfører du kalibrering

Trinn

1.

Velg Calibrate for å aktivere.

2.

Reposisjoner og gi sirkelen ny størrelse for å matche størrelsen på markøren slik som fo-
respurt. Reposisjoner den ved å trykke og dra i kantene.

3.

Velg Enter Diameter Here og legg inn riktige mål på markøren i dialogen.

4. Velg OK.
MERK: Alle målinger er rekalibrert i forhold til dimensjonene til markøren. 

Kalibrering
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3.4 3D-alternativer

Generell informasjon

Med verktøylinjen 3D Options kan du opprette og justere de følgende funksjonene for 3D-
visualisering: 
• Terskeljustering
• Bildebeskjæring
• Select ROI (interesseområde)

Figur 20  

3D-visualiseringer

Når du blar gjennom et 2D-bildesett, representerer en gul linje eller en skygge innenfor 3D-
visualiseringen plasseringen til snittet som vises. Innenfor andre 2D-bilder representerer et
trådkors de kryssende planene. Disse representasjonene tones bort når du slutter å bla.
Baner, objekter og punkter er synlige innenfor 3D-visualiseringer.

Advarsel
Fargene som vises i 3D-visualiseringen, gjenspeiler ikke nødvendigvis vevets faktiske
farge. Vær oppmerksom på at 3D-visualiseringene er laget basert på gråtoneverdier, og
derfor kan unøyaktigheter eller artefakter i overflaten føre til unøyaktigheter i 3D-
visualiseringen.

Digitalt rekonstruert røntgenbilde (DRR)

DRR-forhåndsinnstillingen bruker CT-data til å opprette en tilnærmelse av et røntgenbilde.
Resultatet er et bilde som likner et røntgenbilde, beregnet fra valgt vinkel.

Maksimal intensitetsprojeksjon (MIP)

MIP er en volumvisualiseringsmetode for 3D-data som projiserer vokslene med maksimal
intensitet langs visningsretningen i visualiseringsplanet.
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Forhåndsinnstillinger

Tilgjengelige forhåndsinnstillinger varierer avhengig av datatype:

Datatype Standard Annet

CT uten kontrast Skin DRR Bone Bone/Vessels, Skin/Bone/
Vessels og MIP

CT med kontrast Skin MIP CT Contrast (bone og
vessels) Bone, Skin/Bone og DRR

MR Skin MIP Vessels I/R

Rotasjonsangiografi Bone MIP Vessels I/R

PET/SPECT MIP MIP MIP I/R

Objektvisning

Objektvisningen viser alle valgte vokselobjekter, baner og fiberobjekter.

3D-alternativer
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3.4.1 Redigering av 3D-visualiseringer

Generell informasjon

Du kan redigere og endre 3D-visualiseringsparameterne ved bruk av:
• Threshold
• Crop
• Select ROI
• Reset 3D

Slik justerer du terskler

Trinn

1.

Velg Threshold.

2. Dra for å justere terskelen:
• Dra til venstre eller opp for å øke
• Dra til høyre eller ned for å redusere

Slik beskjærer du et bilde

Trinn

1.

Velg Crop.
Beskjæringsrammen vises i bildesettet.

2. Juster beskjæringsrammen slik at den omringer den delen av bildet du ønsker å beholde.
• Dra rammekantene eller de runde markørene i rammen for å justere rammens størrel-

se.
• Trykk på en kant og dra rammen for å rotere rammen. Slipp kanten og trykk på den

igjen for å rotere rammen i en annen retning.
MERK: Området utenfor beskjæringsrammen er ikke lenger synlig. 

Slik velger du en ROI

Trinn

1.

Velg Select ROI.

2. Dra diagonalt over det valgte området.
En ramme for valg av område opprettes basert på diagonalen.

3. Slipp holdet.
Programvaren velger ROI og zoomer inn på dette.
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Slik bruker du tilbakestilling av 3D

Trinn

Reset 3D: Tilbakestiller alle endringer som har blitt gjort med valgt funk-
sjon.
Hvis ingen funksjoner er valgt, vil et trykk på Reset 3D tilbakestille 3D-vis-
ningen til den opprinnelige beregningen.

Redigering av 3D-visualiseringer
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3.4.2 3D stereoskopiske volumgjengivelser

Generell informasjon

Denne funksjonen gjør at du kan vise 3D-volumgjengivelser i stereoskopisk 3D på et 3D-display.
For å starte 3D stereoskopisk visning velger du ikonet i Content Manager ① og velger 3D-
visningen ②.

① ②

3D stereoskopiske knapper

Ved åpning av Viewer eksternt ved bruk av iPlan Net eller Origin Server, er flere knapper
tilgjengelige i 3D Options-menyen.

Knapp Funksjon

3D Stereo: Aktiver/deaktiver 3D stereoskopisk visning.

Swap Left/Right: Bytter volumgjengivelse for venstre og høyre øye.
MERK: Velg Swap Left/Right for å kontrollere at du viser i full 3D. 
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3.5 Sammenligning

Sammenligningsvisning

Du kan utføre en sammenligning hvis bildesettene inneholder vokselobjekter som ble opprettet
ved bruk av SmartBrush.

Figur 21  

Velg Load Data under Comparison. Viewer søker etter flere vokselobjekter av denne
objekttypen og laster inn tilsvarende bildesett og viser dem i kronologisk rekkefølge.

Sammenligning
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