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1 INFORMAȚII GENERALE
1.1 Date de contact

Asistență

Dacă nu puteți găsi informațiile de care aveți nevoie în acest ghid sau dacă aveți întrebări sau
probleme, contactați asistența Brainlab:

Regiune Telefon și fax E-mail

Statele Unite, Canada, America
Centrală și de Sud

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

us.support@brainlab.com

Brazilia Telefon: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Regatul Unit al Marii Britanii și
Irlandei de Nord Telefon: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Telefon: +34 900 649 115

Franța și regiunile francofone Telefon: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia și Europa
Telefon: +49 89 991568
1044
Fax: +49 89 991568 811

Japonia
Telefon: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Durata de utilizare preconizată

Pentru acest produs, actualizările software și asistența pe teren sunt oferite timp de cinci ani, în
perioada de service.

Feedback

În ciuda unei examinări atente, acest manual ar putea conține erori. Contactați-ne la adresa
user.guides@brainlab.com dacă aveți sugestii referitoare la modul în care am putea îmbunătăți
acest manual.

Producător

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

INFORMAȚII GENERALE
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1.2 Informații juridice

Drepturi de autor

Acest ghid conține informații care sunt proprietate protejată prin drepturi de autor. Nicio parte din
acest ghid nu poate fi reprodusă sau tradusă fără acordul expres scris al Brainlab.

Mărci comerciale care aparțin Brainlab

• Brainlab® este o marcă comercială a Brainlab AG.
• iHelp® este o marcă comercială a Brainlab AG.

Mărci comerciale care nu aparțin Brainlab

• Microsoft®, Windows®, ActiveX®, Edge și Internet Explorer® sunt mărci comerciale ale
Microsoft Corporation, înregistrate în S.U.A. și în alte țări.

• Mozilla Firefox® este o marcă comercială a Mozilla Foundation, înregistrată în S.U.A. și în alte
țări.

• MacOS®, Safari® și iPad® sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte
țări.

• Android™ este o marcă comercială a Google Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte țări.

Informații despre brevete

Acest produs poate fi acoperit de unul sau mai multe brevete sau cereri de brevet în așteptare.
Pentru detalii, consultați: www.brainlab.com/patent.

Software integrat aparținând terților

În parte, acest software se bazează pe următoarele proiecte. Licența completă și avizul privind
drepturile de autor sunt disponibile la linkurile de mai jos:
• 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++, dezvoltat de Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/xercesc/)
• Acest produs utilizează jquery.nicescroll. Pentru o descriere completă a drepturilor de autor,

declinărilor de responsabilitate și licențelor, consultați https://github.com/inuyaksa/
jquery.nicescroll/blob/master/MIT.LICENSE

• Acest produs utilizează Durandal. Pentru o descriere completă a drepturilor de autor,
declinărilor de responsabilitate și licențelor, consultați https://raw.githubusercontent.com/
BlueSpire/Durandal/master/License.txt

Certificări suplimentare

Stepanov și McJones, licența „Elements of Programming”
Drepturi de autor (c) 2009 Alexander Stepanov și Paul McJones
Permisiunea de utilizare, copiere, modificare, distribuire și comercializare a acestui software și a
documentației aferente acestuia, în orice scopuri, este garantată prin prezentul document fără
niciun tarif, cu condiția ca avizul privind drepturile de autor, de mai sus, să apară în toate copiile și
ca atât avizul privind drepturile de autor, cât și avizul privind această permisiune să apară în
documentația de suport. Autorii nu fac nicio declarație privind potrivirea acestui software pentru
anumite scopuri. Acesta este furnizat „ca atare”, fără nicio garanție expresă sau implicită.

Informații juridice
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Algoritmurile din Elements of Programming, de Alexander Stepanov și Paul McJones Addison-
Wesley Professional, 2009
Licența de bibliotecă de șabloane standard SGI C++:
• Drepturi de autor (c) 1994 Hewlett-Packard Company

Permisiunea de utilizare, copiere, modificare, distribuire și comercializare a acestui software și
a documentației aferente acestuia, în orice scopuri, este garantată prin prezentul document
fără niciun tarif, cu condiția ca avizul privind drepturile de autor, de mai sus, să apară în toate
copiile și ca atât avizul privind drepturile de autor, cât și avizul privind această permisiune să
apară în documentația de suport. Hewlett-Packard Company nu face nicio declarație privind
potrivirea acestui software pentru anumite scopuri. Acesta este furnizat „ca atare”, fără nicio
garanție expresă sau implicită.

• Drepturi de autor (c) 1996 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.
Permisiunea de utilizare, copiere, modificare, distribuire și comercializare a acestui software și
a documentației aferente acestuia, în orice scopuri, este garantată prin prezentul document
fără niciun tarif, cu condiția ca avizul privind drepturile de autor, de mai sus, să apară în toate
copiile și ca atât avizul privind drepturile de autor, cât și avizul privind această permisiune să
apară în documentația de suport. Silicon Graphics nu face nicio declarație privind potrivirea
acestui software pentru anumite scopuri. Acesta este furnizat „ca atare”, fără nicio garanție
expresă sau implicită.

Eticheta CE

Eticheta CE indică faptul că produsul Brainlab este în conformitate cu cerințele
esențiale ale Directivei 93/42/CEE a Consiliului European (MDD – Directiva pri-
vind dispozitivele medicale).
Conform regulilor stabilite de MDD, Viewer este un produs din Clasa Im.

NOTĂ: Perioada de valabilitate a etichetei CE poate fi confirmată numai pentru produsele
fabricate de Brainlab. 

Vânzări în SUA

Legile federale ale Statelor Unite restricționează vânzarea acestui dispozitiv la vânzarea de către
medici sau la comanda acestora.

INFORMAȚII GENERALE
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1.3 Simboluri

Avertismente

Avertisment
Avertismentele sunt indicate prin simboluri de avertizare sub formă de triunghi. Ele conțin
informații esențiale de siguranță, privind posibile vătămări, deces sau alte consecințe
grave asociate folosirii sau folosirii necorespunzătoare a echipamentului.

Atenționări

Atenționările sunt indicate prin simboluri de atenționare sub formă de cerc. Acestea conțin
informații importante privind posibila funcționare defectuoasă a dispozitivului, defectarea
sau deteriorarea acestuia, ori pagubele materiale.

Note

NOTĂ: Notele sunt formatate în stil cursiv și indică alte informații utile. 

Simboluri
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1.4 Utilizarea sistemului

Utilizare prevăzută

Viewer este un software de afișare a imaginilor medicale, precum și a altor date asociate
îngrijirilor medicale. Acesta include funcții de verificare și manipulare a imaginilor, măsurători de
bază și vizualizare 3D (reconstrucții multiplanare și redare a volumelor 3D). Software-ul nu este
destinat diagnosticului imagistic primar sau verificării imaginilor mamografice.
Viewer nu are nicio indicație specifică de utilizare.

Utilizatorii țintă

Utilizatorii țintă sunt specialiștii medicali, cum ar fi medicii și personalul acestora.

Locul de utilizare

Locul de utilizare este în interior, în mod normal într-un spital sau într-o clinică.

Profilurile de utilizator

Dispozitivul este utilizat în general de către cadrele medicale calificate precum doctori, asistenții
acestora sau personalul de asistență, care au nevoie de afișarea imaginilor medicale (DICOM) și
a altor date asociate îngrijirii medicale, în alte scopuri decât cele de diagnosticare.

Populația de pacienți

Dispozitivul este un software care permite vizualizarea datelor DICOM. Prin urmare, nu există
nicio populație de pacienți specifică.

Revizia plauzibilității

Avertisment
Înainte de tratarea pacientului, verificați plauzibilitatea tuturor informațiilor de intrare în
sistem și de ieșire din sistem.

Responsabilitatea

Avertisment
Acest sistem oferă medicului numai asistență și nu substituie sau nu înlocuiește
experiența medicului și/sau responsabilitatea acestuia în timpul utilizării. Utilizatorul
trebuie întotdeauna să poată continua fără asistență din partea sistemului.
Numai personalul medical instruit poate manipula componentele sistemului și accesoriile acestuia.

INFORMAȚII GENERALE
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1.5 Compatibilitate cu dispozitivele și software-urile
medicale

Software-urile medicale Brainlab compatibile

Cu acest sistem puteți instala și utiliza numai software-uri medicale Brainlab specificate de către
Brainlab. Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab pentru clarificări cu privire la
compatibilitatea cu software-urile medicale Brainlab.

Software care nu aparține Brainlab

Numai angajații autorizați Brainlab pot instala software-ul pe sistemul Brainlab. Nu instalați
și nu ștergeți nicio aplicație software.

Conformitatea datelor DICOM

Declarațiile de conformitate privind datele DICOM pot fi găsite pe site-ul Brainlab la
adresa:www.brainlab.com/dicom.

Sisteme medicale electrice

Pentru informații privind configurarea sistemelor medicale electrice, consultați documentele
Ghidul de utilizare a sistemului și Ghidul tehnic de utilizare relevante.

Actualizări

Avertisment
Actualizările sistemului de operare (remedieri rapide) sau ale software-ului pus la dispoziție
de terți trebuie să se facă în afara orelor clinice și într-un mediu de testare pentru a verifica
funcționarea corectă a sistemului Brainlab. Brainlab monitorizează remedierile rapide
Windows și va fi informată, în cazul anumitor actualizări, dacă pot apărea anumite
probleme. Dacă întâmpinați dificultăți cu remedierile rapide ale sistemului de operare,
contactați departamentul de asistență al Brainlab.

Scanarea antivirus și anti-malware

Brainlab recomandă protejarea sistemului cu un software antivirus de ultimă oră.
Rețineți că anumite setări ale software-urilor de protecție anti-malware (de ex., scanerele
antivirus) pot afecta negativ performanța sistemului. De exemplu, dacă se efectuează scanări în
timp real și este monitorizat accesul la fiecare fișier, atunci încărcarea și salvarea datelor
pacientului pot fi lente. Brainlab recomandă dezactivarea scanării în timp real și efectuarea
scanării pentru detectarea virușilor în timpul orelor de nefuncționare a clinicii.

Avertisment
Asigurați-vă că software-ul antivirus nu modifică directoarele Brainlab, în special:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData etc.

Avertisment
Nu descărcați și nu instalați actualizări în timpul planificării tratamentelor.
Pentru informații suplimentare privind oricare dintre aceste aspecte, contactați departamentul de
asistență clienți al Brainlab.

Compatibilitate cu dispozitivele și software-urile medicale
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Actualizări de securitate Microsoft pentru Windows și actualizări de driver

Brainlab permite numai instalarea corecțiilor de securitate. Nu instalați service pack-uri și
actualizări opționale. Verificați setările pentru a vă asigura că actualizările sunt descărcate și
instalate corect și la o oră adecvată. Nu actualizați drivere pe platformele Brainlab.
Pentru informații suplimentare despre setări și pentru o listă cu actualizările de securitate
Microsoft blocate de către departamentul de asistență clienți al Brainlab, consultați site-ul
Brainlab.
Adresă: www.brainlab.com/updates
Parolă: WindowsUpdates!89

INFORMAȚII GENERALE

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.0 Viewer Ver. 4.0 11

https://www.brainlab.com/updates/


1.6 Instruire și documentație

Instruire Brainlab

Pentru a asigura o utilizare sigură și adecvată, înainte de a utiliza sistemul, Brainlab recomandă
ca toți utilizatorii să participe la un program de instruire organizat de un reprezentant Brainlab.

Suport supervizat

Înainte de utilizarea sistemului pentru procedurile chirurgicale, acolo unde navigarea asistată
computerizat este considerată esențială, se recomandă să realizați un număr suficient de
proceduri complete împreună cu un reprezentant Brainlab.

Responsabilitatea

Avertisment
Acest sistem oferă chirurgului numai asistență și nu substituie sau nu înlocuiește
experiența chirurgului și/sau responsabilitatea acestuia în timpul utilizării. Utilizatorul
trebuie întotdeauna să poată continua fără asistență din partea sistemului.
Numai personalul medical instruit poate manipula componentele sistemului și accesoriile acestuia.

Timp extins în sala de operații

Brainlab Navigation Systems sunt echipamente tehnice sensibile. În funcție de configurarea sălii
de operații, poziționarea pacientului, duratele și complexitatea calculelor, durata chirurgicală
utilizând navigarea poate varia. Utilizatorul este cel care decide dacă posibila prelungire este
acceptabilă pentru pacientul și tratamentul respectiv.

Citirea ghidurilor de utilizare

Acest ghid descrie software medical sau dispozitive medicale complexe care trebuie utilizate cu
atenție.
Prin urmare, este important ca toți utilizatorii sistemului, instrumentului sau software-ului:
• să citească cu atenție acest ghid înainte de a utiliza echipamentul
• să aibă acces permanent la acest ghid

Ghiduri de utilizare disponibile

NOTĂ: Ghidurile de utilizare disponibile variază în funcție de produsul Brainlab. Dacă aveți
întrebări cu privire la ghidurile de utilizare pe care le-ați primit, contactați departamentul de
asistență clienți al Brainlab. 

Ghid de utilizare Cuprins

Ghiduri de utilizare a soft-
ware-urilor

• Prezentare generală a planificării tratamentului și a ghidării asis-
tate de explorarea imagistică

• Descrierea configurării sistemului din sala de operații
• Instrucțiuni software detaliate

Ghiduri de utilizare a hard-
ware-ului

Informații detaliate cu privire la componentele hardware chirurgica-
le și pentru radioterapie, definite de obicei ca instrumente comple-
xe, de dimensiuni mari

Ghiduri de utilizare a instru-
mentelor Instrucțiuni detaliate cu privire la manipularea instrumentelor

Instruire și documentație
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Ghid de utilizare Cuprins

Ghidul de curățare, dezin-
fectare și sterilizare

Detalii referitoare la curățarea, dezinfectarea și sterilizarea instru-
mentelor

Ghid de utilizare a sistemu-
lui Informații detaliate cu privire la configurarea sistemului

Ghid tehnic de utilizare Informații tehnice detaliate cu privire la sistem, inclusiv specificații
și informații privind conformitatea

Ghid tehnic și de utilizare a
sistemului

Combină conținutul Ghidului de utilizare a sistemului și Ghidul teh-
nic de utilizare

INFORMAȚII GENERALE
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1.7 Cerințe tehnice pentru Viewer pe un PC

Cerințe hardware Viewer

• Placă grafică: compatibilă cu DirectX 11 și cu memorie de 512 MB
• Rezoluție afișaj: 1.280 x 1.024
• Procesor: 4 nuclee fizice
• RAM: 4 GB

Cerințe suplimentare pentru vizualizare 3D stereo

• RAM: 8 GB
• Afișaj 3D stereo pasiv
• Ochelari polarizați

Cerințe tehnice pentru Viewer pe un PC
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1.8 Cerințe tehnice pentru utilizarea Viewer cu
ajutorul unui browser web

Cerințe generale

• Computer cu conexiune la rețea, rezoluție suficientă a ecranului (consultați specificațiile de mai
jos ale hardware-ului) și un mouse.

• Tabletă cu acces la rețea și rezoluție suficientă a ecranului (consultați specificațiile de mai jos
ale hardware-ului).

Software

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

Windows 7 11 N/A OK OK N/A

Windows 8 11 N/A OK OK N/A

Windows 10 11 OK OK OK N/A

Mac OS N/A N/A N/A N/A OK

iOS N/A N/A N/A N/A OK

Android N/A N/A N/A OK N/A

* Asigurați-vă că utilizați cea mai recentă versiune a browserului dvs.

Hardware

• Memorie recomandată de 2 GB RAM
• Rezoluție ecran: 1.024 x 768 sau mai mare
• Mouse cu rotiță de derulare recomandat atunci când utilizați un computer

Rețea

• Viteza de conectare la rețea:
- Cel puțin 10 Mbps. Conexiunea la rețea trebuie să fie stabilă. Poate fi necesar să reporniți

aplicația în cazul în care conexiunea la rețea nu este stabilă.
- Latență max.: 200 ms.

• Acces necesar la server prin porturile 80 și 443 (http și https).

INFORMAȚII GENERALE
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Cerințe tehnice pentru utilizarea Viewer cu ajutorul unui browser web
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2 PREZENTAREA GENERALĂ
A SOFTWARE-ULUI

2.1 Introducere

Informații generale

Viewer are mai multe utilizări. De exemplu:
• vizualiza imagini medicale și planurile de tratament Brainlab
• compară seturile de imagini aferente diferitelor studii
• aplica funcții de configurare a ferestrelor și de măsurare

Deschiderea Viewer

Instalare locală: deschideți Viewer prin Content Manager, din cadrul Patient Data Manager.
Aceasta vă permite să accesați fișierele pacienților și să utilizați software-ul Brainlab.
Browserul web: deschideți Viewer prin Origin Server, care vă permite să accesați fișierele
pacienților și să utilizați software-ul Brainlab.
Utilizând software-ul Patient Selection, selectați pacientul și datele pe care doriți să le vizualizați.
Pentru mai multe informații, consultați Ghidul de utilizare a software-ului pentru Patient Data
Manager, Origin Server și Patient Selection.

Dispunere pe ecran

②

①

Figura 1  

PREZENTAREA GENERALĂ A SOFTWARE-ULUI
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Dispunerea pe ecran afișează datele alăturat, permițând utilizatorului să compare datele.

Nr. Secțiune Explicație

① Meniul principal
Meniul cu funcțiile disponibile.
NOTĂ: Funcțiile disponibile pot varia în funcție de licența pe care o
dețineți. 

② Modul de vizualiza-
re selectat

Denumirea seriilor de imagini și pictogramele sunt evidențiate în
modul de vizualizare selectat.

Butoanele principale

Pentru a activa funcția, apăsați butonul relevant.

Buton Funcție

Home: vă readuce la pagina de pornire. Toate modificările (de
ex., setul de imagini selectat, configurarea ferestrei, traiectoriile,
măsurătorile, casetele decupate, pragurile 3D) devin disponibile
automat în celelalte aplicații.

Data: deschide meniul de ascundere/afișare a datelor.

Numele și ID-ul pacientului: selectați pentru a reveni la pasul de
selecție a pacientului pentru a efectua modificări asupra fișierului
pacientului sau a datelor selectate.

View: opțiuni de vizualizare a imaginilor.

Measure: opțiuni de măsurători pentru imagini (unghiuri, distan-
țe etc.) și adnotări.

3D Options: creați vizualizări 3D, decupați imaginea și selectați
o regiune de interes.

Comparison: compară obiectele Brainlab atunci când sunt pre-
zente în setul de imagini.

Done: continuați și salvați modificările.

Introducere
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Buton Funcție

Back: vă solicită să salvați modificările înainte de a reveni la
ecranul anterior.

• Selectați opțiunea Save pentru a pune la dispoziție datele în
celelalte aplicații.

• Selectați Discard pentru a elimina datele.
• Selectați Cancel pentru a rămâne pe pagina Viewer.

PREZENTAREA GENERALĂ A SOFTWARE-ULUI
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2.2 Dispuneri

Informații generale

① ② ③

Figura 2  

Viewer utilizează dispuneri inteligente, care selectează automat cele mai relevante moduri de
vizualizare, în funcție de setul dvs. de date. Pentru a ajusta dispunerea implicită, setul de date
și/sau lista de obiecte afișată, selectați Data.

Nr. Descriere

① Zonă cu vizualizări

② Selectare date

③ Selectare dispunere

Dispuneri disponibile

Dispunere Detalii

Angio: afișează între patru și șase moduri de vizualizare care
conțin:
• Reconstrucțiile 3D ale vaselor sanguine și osului/vaselor

sanguine. Disponibilitatea modurilor de vizualizare 3D varia-
ză în funcție de datele imagistice selectate

• Modurile de vizualizare ACS, a secțiunilor și modurile de vi-
zualizare a angiogramelor

NOTĂ: Disponibilitatea acestei dispuneri implică deținerea
unei licențe. 

Dispuneri
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Dispunere Detalii

Cranial: afișează între patru și șase moduri de vizualizare care
conțin:
• O reconstrucție 3D a capului utilizând reconstrucția pielii sau

osoasă/RMN
• O reconstrucție 3D a capului utilizând modul de vizualizare

cu abordare inteligentă
• Modurile de vizualizare ACS și a secțiunilor, care conțin unul

până la două seturi de imagini
NOTĂ: Disponibilitatea acestei dispuneri implică deținerea
unei licențe. 

Spine: afișează cinci moduri de vizualizare care conțin:
• Un mod de vizualizare sagitală a vertebrelor coloanei verte-

brale, care afișează secțiunile individuale
• Patru secțiuni individuale, așa cum sunt surprinse în modul

de vizualizare sagitală a vertebrelor coloanei vertebrale
NOTĂ: Disponibilitatea acestei dispuneri implică deținerea
unei licențe. 

Custom: afișează fiecare set de date selectate alăturat, în zo-
na de vizualizare.
NOTĂ: Add View este disponibilă numai când se utilizează
acest mod de vizualizare. 

Angio

② ③

① ④
Figura 3  

Modul de vizualizare Angio afișează simultan până la șase seturi de date.
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Nr. Descriere

① Modul de vizualizare axială, coronală, sagitală sau pe secțiuni pentru un set de date

② Modul de vizualizare Smart Vessels

③ Conținutul variază în funcție de datele disponibile

④ Conținutul variază în funcție de datele disponibile

Cranial

③

①

④ ⑤

②

Figura 4  

Dispunerea Cranial conține un număr maxim de șase moduri de vizualizare din patru seturi de
date. Portul de vizualizare din stânga afișează o reprezentare 3D a setului de date principal.
Mutați glisorul ② pentru a ajusta modul de vizualizare a obiectului. Utilizați butoanele din modul
de vizualizare pentru a derula în setul de date. Alternativ, puteți utiliza rotița mouse-ului.

Nr. Descriere

① Mod de vizualizare Smart Bone/MR

② Glisor utilizat pentru decuparea reconstrucției 3D și vizualizarea obiectelor interne

③ Modul de vizualizare Smart Approach care conține o reconstrucție 3D a capului utili-
zând vasele sanguine de suprafață ale creierului și pielea

④ Modul de vizualizare axială, coronală, sagitală sau pe secțiuni pentru setul de date 1

⑤ Modul de vizualizare axială, coronală, sagitală sau pe secțiuni pentru setul de date 2

Dispuneri
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Spine

②

①

③

③
Figura 5  

Dispunerea Spine conține cinci moduri de vizualizare standard, care utilizează un singur set de
date. Portul de vizualizare din stânga afișează poziționarea secțiunii afișate în celelalte moduri de
vizualizare. Alinierea poate fi ajustată trâgând de markerii galbeni ②.
NOTĂ: Când secțiunile sunt repoziționate, modul de vizualizare corespunzător se actualizează. 

Nr. Descriere

①
Modul de vizualizare sagitală a coloanei vertebrale și a vertebrelor acesteia. Se afișează,
de asemenea, secțiunile care apar în celelalte moduri de vizualizare. Aceste secțiuni pot
fi repoziționate.

② Markeri secțiune.

③ Moduri de vizualizare axială, coronală, sagitală sau pe secțiuni pentru secțiuni indivdua-
le.
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Custom

Figura 6  

Custom afișează toate datele disponibile și vă permite, de asemenea, să selectați un mod de
vizualizare din lista cu opțiuni de reconstrucție disponibile, utilizând Add View.

Dispuneri
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2.3 Vizualizarea datelor

Informații generale

Funcțiile View vă oferă opțiuni de bază pentru manipularea imaginilor. Modificările sunt aplicate în
setul curent de date și în reconstrucțiile aferente acestuia.

Imaginile DICOM trebuie să aibă o dimensiune pătrată de pixeli. Nu există limite pentru
dimensiunea matricei.

Orientare

În colțul din stânga jos al fiecărui mod de vizualizare, se afișează o figură umană
pentru a indica orientarea imaginii.
În fiecare mod de vizualizare, se afișează alți indicatori relevanți de orientare, inclu-
siv: H (cap), F (picior), L (stânga), R (dreapta), A (anterior) și P (posterior).

Orientare 2D

Figura 7  

Acest simbol este prezent atunci când sunt afișate imagini 2D.

Butoane de vizualizare de bază

Butoanele de vizualizare de bază sunt disponibile întotdeauna în Viewer.

Buton Funcție

Scroll: 
• Trageți la dreapta sau în jos pentru a derula înainte în setul de imagini
• Trageți la stânga sau în sus pentru a derula înapoi în setul de imagini

NOTĂ: Alternativ, utilizați săgețile din imagine pentru a derula. 
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Buton Funcție

Rotate: rotiți reconstrucția 3D.

Zoom:
• Trageți în sus pentru a micșora imaginea
• Trageți în jos pentru a mări imaginea

Pan

Pan: trageți imaginea în poziția dorită sau apăsați pe imagine pentru a centra ima-
ginea în acel punct.

Add View: deschide selecția cu reconstrucții disponibile.

Reconstructions: deschide selecția cu reconstrucții disponibile.

Maximize/Minimize: maximizează/minimizează imaginea selectată.

Close Image: închide modul de vizualizare selectat.

Săgeți de derulare: săgețile disponibile în modul de vizualizare pentru a derula
prin secțiunile de imagine.

Funcțiile de vizualizare

Buton Funcție

Reset: resetează toate secțiunile la setările de vizualizare originale.

Linked View: corelează mai multe seturi de imagini pe ecran.

Vizualizarea datelor
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Buton Funcție

Presets: selectează presetările pentru configurarea ferestrelor CT.

Windowing: reglează luminozitatea (în sus și în jos) și contrastul (la stânga și la
dreapta). 

Slices: reglează numărul de secțiuni afișate.

Thickness: reglează grosimea secțiunii.

Align: vă permite să reglați orientarea datelor scanate. 

Flip: trageți cursorul peste imaginea pe care doriți să o mutați:
• pe verticală, pentru a răsturna imaginea în sus/în jos
• pe orizontală, pentru a roti imaginea la stânga/la dreapta

NOTĂ: Flip este activ numai pentru imagini 2D (radiografii). 

Screenshot: efectuează o captură de ecran pentru ecranul curent.

NOTĂ: Când selectați opțiunea Done după utilizarea funcțiilor View, modificările sunt salvate
pentru acel set de imagini. La următoarea deschidere a setului de imagini, acesta va avea
aceeași dispunere. 

Presetări

Figura 8  
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Puteți selecta setările presetate de configurare a ferestrelor pentru seturile de imagini CT, care
sunt optimizate de Brainlab pentru a afișa anumite structuri, precum oase, plămâni sau țesut
moale. Pentru acest lucru, apăsați Presets pentru a vizualiza lista optimizărilor disponibile.

Grosimea

② ③

①
Figura 9  

Funcția Thickness este disponibilă numai pentru secțiunile originale dacă sunt îndeplinite
următoarele condiții:
• distanța dintre secțiuni este egală în tot setul de imagini
• distanța maximă dintre secțiuni este de 2 mm
• diferența maximă dintre distanța dintre secțiuni și grosimea secțiunilor nu depășește 10%

NOTĂ: Reconstrucțiile axiale, sagitale sau coronale nu pot fi calculate cu valori medii. 

Nr. Explicație

① Bara glisorului pentru reglarea grosimii secțiunii. Intervalul aferent grosimii variază în
funcție de distanța dintre secțiuni și nu poate depăși o grosime maximă totală de 6 mm.

② Grosimea medie este indicată în antet (în fața opțiunii AVERAGE).

③ O casetă indică grosimea zonei pentru care s-a calculat media.

Vizualizarea datelor
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Meniu datelor selectate

Meniul SELECTED DATA vă permite să ascundeți/afișați datele selectate.

① ②

③ ④⑤⑥ ⑦ ⑧

Figura 10  

Nr. Explicație

① Selectați pictograma pentru a deschide meniul SELECTED DATA.

② Date disponibile pentru vizualizare (de exemplu, imagini, obiecte, măsurători).

③ Selectați MORE pentru a deschide pagina de selecție a datelor.

④ Selectați pentru a afișa datele.

⑤ Selectați pentru a ascunde datele.

⑥ Selectați pentru a extinde/condensa listele de date disponibile.

⑦ Afișează toate dispunerile disponibile.

⑧ Selectați pentru a închide meniul SELECTED DATA.

Proprietățile datelor

①

Figura 11  

Proprietățile datelor sunt afișate în meniul Data. De exemplu, volumul obiectului ① în obiectele
planificate.
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Avertisment
Calcularea volumului se bazează pe factori precum calitatea și rezoluția imaginii sau
grosimea secțiunilor și poate diferi de volumul real al obiectului evidențiat.

Funcția asociată secțiunilor
① ②

Figura 12  

Funcția Slices vă permite să stabiliți numărul de secțiuni afișate utilizând o grilă pentru a selecta
dispunerea dorită.

Cerințele de vizualizare corelată

Funcția Linked View corelează mai multe seturi de imagini. Acțiunile aplicate unui set (de ex.,
derularea sau panoramarea), vor fi aplicate și modurilor de vizualizare corelate.
Pentru a utiliza Linked View, imaginile/seturile de imagini trebuie să întrunească una din
următoarele condiții:
• să facă parte din același set sau din aceeași reconstrucție de imagini, sau
• să fie fuzionate (utilizând software-ul Brainlab sau scanerul)

Maximizarea/minimizarea imaginilor

①

②

Figura 13  

Nr. Componentă

① Lista cu imagini

Vizualizarea datelor
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Nr. Componentă

②
Modul de vizualizare maximizat
NOTĂ: Imaginea maximizată rămâne în lista de imagini. 

Opțiuni de maximizare/minimizare a imaginilor

Opțiuni

Pentru a maximiza o imagine, apăsați pe săgeata de maximizare.

Pentru a minimiza o imagine, apăsați pe săgeata de minimizare.

Pentru a modifica imaginea în modul de vizualizare maximizat ②, selectați o imagine din lista de
imagini ① sau trageți de o imagine în modul de vizualizare maximizat pentru a le schimba între
ele.
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Vizualizarea datelor
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3 UTILIZAREA VIEWER
3.1 Modurile de vizualizare aferente

reconstrucțiilor

Informații generale

Viewer vă permite să vizualizați reconstrucțiile alături de imaginile deja selectate. Modurile de
vizualizare aferente reconstrucțiilor sunt corelate cu setul de imagini original (mai exact,
modificările efectuate într-un mod de vizualizare vor fi aplicate celorlalte moduri).
Puteți vizualiza setul de imagini original simultan cu până la trei tipuri de reconstrucție. Selectați
una dintre pictogramele aferente reconstrucțiilor pentru a afișa reconstrucția respectivă.

Selectarea unei reconstrucții

Selectați butonul Reconstructions ① sau Add View ② pentru a deschide fereastra de selecție ③.
De aici, puteți deschide opțiunile de reconstrucție individuale. Selecția reconstrucției afișează
pictograme simbolice pentru ferestrele de vizualizare disponibile.
NOTĂ: Reconstrucțiile disponibile pot varia în funcție de formatul datelor selectate și de licența pe
care o dețineți. 

NOTĂ: Slice ⑥ reprezintă setul inițial de imagini și nu o reconstrucție.
 

④

①

②

⑤
③

⑥

Figura 14  

UTILIZAREA VIEWER
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Nr.

① Butonul Reconstructions

② Add View

③ Fereastra de selecție a unei reconstrucții

④ Standard conține un set de reconstrucții utilizate frecvent

⑤ Other conține reconstrucții suplimentare

Cum să selectați reconstrucțiile

Etapă

1.

Selectați butonul Add View sau Reconstructions.
Se deschide fereastra de selecție a unei reconstrucții.

2. Alegeți modul de vizualizare utilizând simbolurile.
NOTĂ: Puteți aplica filtre acestui mod de vizualizare. Dacă doriți să vizualizați toate opțiu-
nile, asigurați-vă că nu există filtre evidențiate. 

Modul de vizualizare pentru ficat

Figura 15  

Modul de vizualizare Liver afișează toate datele imagistice disponibile, specifice ficatului, dar vă
permite, de asemenea, să selectați și un mod de vizualizare din lista de opțiuni de reconstrucție
disponibile.
NOTĂ: Disponibilitatea acestei dispuneri implică deținerea unei licențe. 

Modurile de vizualizare aferente reconstrucțiilor
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Cum accesați modul de vizualizare pentru ficat

Etapă

1.

Selectați Add View.

2. Selectați Basic > Other.

3. Selectați Other Views > Liver.

UTILIZAREA VIEWER
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3.2 Redefinirea orientării pacientului

Informații generale

Funcția Align vă permite să redefiniți orientarea pacientului în setul de imagini.
De exemplu, dacă pacientul a fost scanat în poziție axială (cu fața în jos sau cu fața în sus), dar
cu capul înclinat, etichetarea datelor scanate nu va corespunde orientării. Puteți corecta această
situație aliniind datele astfel încât acestea să corespundă etichetei în modul de vizualizare
aferent.
NOTĂ: Când utilizați funcția Align, se recomandă utilizarea reconstrucțiilor în locul secțiunilor
imaginilor originale. 

Cum să redefiniți orientarea pacientului

①

Figura 16  

Etapă

1.

Selectați Align.

2. Rotiți și/sau panoramați imaginea ① astfel încât markerii orientării din modul de vizualiza-
re să se alinieze cu orientarea reală a pacientului.
Pentru a compara și verifica aliniamentul orientării puteți utiliza și alte moduri de vizualiza-
re deschise.

Avertisment
Asigurați-vă că orientarea pacientului stabilită utilizând funcția Align corespunde orientării
reale a pacientului în setul de imagini.

Redefinirea orientării pacientului
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Cum comutați pozițiile modurilor de vizualizare

Etapă

Selectați și mențineți apăsat un mod de vizualizare, iar apoi eliberați-l în locația dorită.
Cele două moduri de vizualizare își schimbă poziția între ele.

UTILIZAREA VIEWER
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3.3 Funcții de măsurare

Informații generale

Meniul Measure oferă opțiuni avansate de măsurare. Măsurătorile se aplică secțiunii curente,
precum și secțiunilor imediat dinainte și de după secțiunea curentă.
Măsurătorile aferente distanței, cercurilor și unghiurilor sunt vizibile numai în Viewer. Funcțiile de
măsurare a distanței și a cercurilor nu sunt disponibile în imaginile necalibrate.
NOTĂ: Calitatea măsurării distanței variază în funcție de rezoluția setului de imagini. 

Butoane pentru măsurători

Buton Funcție

Distance: măsurați distanța dintre două puncte.

Circle: măsurați diametrul unui cerc care se suprapune imaginii.

Angle: măsurați unghiul format de trei puncte din același plan.

Open Angle: măsurați unghiul dintre două planuri deschise.

Point: amplasați etichete de text în imagine.
NOTĂ: Punctele sunt vizibile și în alte aplicații software. 

See Next: când există mai multe măsurători în datele selectate, opțiu-
nea sare la secțiunea în care apare următoarea măsurătoare.

Delete: ștergeți măsurătorile aferente obiectelor.

Calibrate: calibrați funcțiile de măsurare raportat la un marker cu di-
mensiuni cunoscute.

NOTĂ: Măsurătorile și punctele pot fi modificate numai când meniul Measure este deschis. 

Funcții de măsurare
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3.3.1 Măsurarea distanței

Informații generale

Funcția Distance vă permite să măsurați distanța dintre oricare două puncte din imagine.

Cum să măsurați distanțe

Figura 17  

Etapă

1.

Selectați Distance.

2. Apăsați oriunde în imagine.
Pe ecran se afișează o linie.

3. Repoziționați linia după cum este necesar selectând și trăgând de punctele terminale ale
acesteia.
Distanța este calculată și afișată în milimetri, între punctele selectate.

UTILIZAREA VIEWER
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3.3.2 Măsurarea diametrelor

Informații generale

Funcția Circle vă permite să măsurați diametrul unui cerc suprapus în imagine. Măsurătorile
diametrului se aplică secțiunii curente, precum și secțiunilor imediat dinainte și de după secțiunea
curentă.

Cum să măsurați diametrele

Figura 18  

Etapă

1.

Selectați Circle.

2. Selectați un punct din imagine pentru a crea un cerc.
Se calculează și se afișează diametrul cercului.

3. Repoziționați cercul după cum este necesar trăgând de centrul acestuia. Redimensionați
cercul selectând și trăgând de marginile acestuia.

Măsurarea diametrelor
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3.3.3 Măsurarea unghiurilor

Informații generale

Funcția Angle vă permite să măsurați unghiul dintre oricare trei puncte din același plan.
NOTĂ: Unghiul afișat reprezintă o măsurătoare 2D. Valoarea este întotdeauna asociată planului
afișat. 

Cum să măsurați unghiuri

Figura 19  

Etapă

1.

Selectați Angle.

2. Selectați un punct din imagine.
Pe ecran se afișează un unghi.

3. Repoziționați punctele după cum este necesar selectând și trăgând de acestea.
Se calculează și se afișează unghiul dintre punctele selectate.
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3.3.4 Măsurarea unghiurilor deschise

Informații generale

Funcția Open Angle vă permite să măsurați unghiul dintre două planuri de interes.

Cum să măsurați unghiuri deschise

Etapă

1.

Selectați Open Angle.

2. Selectați un punct din imagine.
Pe ecran se afișează două linii.

3. Repoziționați liniile după cum este necesar selectând și trăgând de punctele terminale ale
acestora.
Se calculează și se afișează unghiul dintre linii.

Măsurarea unghiurilor deschise
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3.3.5 Funcții de măsurare suplimentare

Butonul Point

①

②

Pentru a amplasa etichete de text într-o imagine, selectați Point, iar apoi repozițio-
nați-le trăgându-le în locația dorită.
Selectați Annotation ① pentru a edita textul adnotat în fereastra care se deschide
②.

Butonul de ștergere

Pentru a șterge măsurătorile, mai întâi selectați Delete, iar apoi selectați măsură-
toarea pe care doriți să o ștergeți.
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3.3.6 Calibrarea

Informații generale

Funcția Calibrate vă permite să calibrați funcțiile de măsurare raportat la un marker fizic
cunoscut.

Cum efectuați calibrarea

Etapă

1.

Selectați Calibrate pentru a activa funcția.

2.

Repoziționați și redimensionați cercul pentru ca acesta să corespundă markerului con-
form indicațiilor. Redimensionați-l apăsând și trăgând de marginile acestuia.

3.

Selectați Enter Diameter Here și introduceți dimensiunile corecte ale markerului dvs. în
fereastra de dialog.

4. Selectați OK.
NOTĂ: Toate măsurătorile sunt recalibrate raportat la dimensiunile markerului. 

Calibrarea

44 Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.0 Viewer Ver. 4.0



3.4 Opțiuni 3D

Informații generale

Bara de instrumente 3D Options vă permite să creați și să reglați următoarele caracteristici de
vizualizare 3D: 
• reglarea pragului
• decuparea imaginii
• Select ROI (regiune de interes)

Figura 20  

Vizualizări 3D

Când derulați într-un set de imagini 2D, o linie galbenă sau o umbră din cadrul vizualizării 3D
reprezintă locația secțiunii vizualizate curent. În cadrul celorlalte imagini 2D, un reticul reprezintă
planurile intersectante. Aceste reprezentări se estompează când opriți derularea.
Traiectoriile, obiectele și punctele sunt vizibile în cadrul vizualizărilor 3D.

Avertisment
Culorile care apar în vizualizarea 3D pot să nu reflecte culoarea țesuturilor reale. Rețineți că
vizualizările 3D sunt create pe baza valorilor de gri și, de aceea, este posibil ca
inexactitățile sau artefactele să creeze inexactități în vizualizarea 3D.

Radiografia reconstruită digital (DRR)

Presetarea DRR utilizează date CT pentru a crea o aproximare a imaginii radiologică. Rezultatul
este o imagine similară radiografiei, calculată pe baza unghiului selectat.

Proiecția intensității maxime (MIP)

MIP este o metodă de vizualizare a volumelor pentru datele 3D care proiectează voxelii cu
intensitate maximă de-a lungul direcției de vizualizare în planul de vizualizare.

UTILIZAREA VIEWER
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Presetări

Presetările disponibile variază în funcție de tipul de date:

Tip de date Standard Other

CT fără contrast Skin DRR Bone Bone/Vessels, Skin/Bone/
Vessels și MIP

CT cu contrast Skin MIP CT Contrast (bone
and vessels) Bone, Skin/Bone și DRR

RMN Skin MIP Vessels N/A

Angiografie rotațională Bone MIP Vessels N/A

PET/SPECT MIP MIP MIP N/A

Vizualizarea obiectelor

Vizualizarea obiectelor indică toate obiectele voxel, traiectoriile și obiectele fibroase alese.

Opțiuni 3D
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3.4.1 Editarea vizualizărilor 3D

Informații generale

Puteți edita și modifica parametrii vizualizărilor 3D utilizând:
• Threshold
• Crop
• Select ROI
• Reset 3D

Cum să reglați pragul

Etapă

1.

Selectați Threshold.

2. Trageți pentru a regla pragul:
• Trageți la stânga sau în sus pentru creștere
• Trageți la dreapta sau în jos pentru reducere

Cum decupați o imagine

Etapă

1.

Selectați Crop.
În setul de imagini, se afișează un cadru de decupare.

2. Reglați cadrul de decupare astfel încât acesta să încadreze secțiunea imaginii pe care
doriți să o păstrați.
• Pentru a ajusta dimensiunea cadrului, trageți de marginile acestuia sau de markerii ro-

tunzi din cadru.
• Pentru a roti cadrul, apăsați pe o margine și trageți cadrul. Eliberați marginea, iar apoi

apăsați din nou pentru a roti cadrul într-o direcție diferită.
NOTĂ: Zona din afara cadrului de decupare nu mai este vizibilă. 

Cum selectați o regiune de interes

Etapă

1.

Selectați Select ROI.

2. Trageți cursorul pe diagonală peste zona aleasă.
Pe baza diagonalei, se creează un cadru de selecție.

3. Eliberați cursorul.
Software-ul selectează regiunea de interes și mărește imaginea acesteia.
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Cum să utilizați resetarea 3D

Etapă

Reset 3D: resetează toate modificările efectuate cu funcția selectată.
Dacă nu este selectată nicio funcție, puteți apăsa pe Reset 3D pentru a
readuce modul de vizualizare 3D la calculul original.

Editarea vizualizărilor 3D
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3.4.2 Redările volumelor 3D stereoscopice

Informații generale

Această funcție vă permite să vizualizați redările volumelor 3D în modul 3D stereoscopic, într-o
afișare 3D. Pentru a porni vizualizarea 3D stereoscopică, selectați pictograma din Content
Manager ①, iar apoi selectați afișarea 3D ②.

① ②

Butoanele meniului 3D stereoscopic

Când accesați Viewer de la distanță folosind iPlan Net sau Origin Server, sunt disponibile
butoane suplimentare în meniul 3D Options.

Buton Funcție

3D Stereo: activați/dezactivați modul de vizualizare 3D stereoscopic.

Swap Left/Right: comută redarea volumelor pentru ochiul stâng și ochiul drept.
NOTĂ: Selectați Swap Left/Right pentru a verifica dacă sunteți în modul de vizuali-
zare 3D integral. 
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3.5 Compararea

Fereastra de comparare

Puteți efectua o comparație dacă seturile de imagini conțin obiecte voxel care au fost create cu
SmartBrush.

Figura 21  

Selectați Load Data din Comparison. Viewer caută mai multe obiecte voxel de același tip,
încarcă seturile de imagini corespunzătoare și le afișează în ordine cronologică.

Compararea
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