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1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1.1 Kontaktné údaje

Podpora

Ak potrebné informácie nemôžete nájsť v tejto príručke alebo ak máte otázky alebo problémy,
obráťte sa na podporu spoločnosti Brainlab:

Oblasť Telefón a fax E-mail

Spojené štáty, Kanada, Stredná
a Južná Amerika

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

us.support@brainlab.com

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

VB Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španielsko Tel.: +34 900 649 115

Francúzsko a francúzsky hovo-
riace oblasti Tel.: +33 800 676 030

Afrika, Ázia, Austrália, Európa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

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

Očakávaná servisná životnosť

V prípade tohto produktu sa ponúkajú aktualizácie softvéru a podpora na mieste na dobu päť
rokov servisu.

Spätná väzba

V tejto používateľskej príručke sa i napriek starostlivej kontrole môžu vyskytnúť chyby. V prípade
návrhov na zlepšenie nás kontaktujte na adrese user.guides@brainlab.com.

Výrobca

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

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.2 Právne informácie

Autorské práva

Táto príručka obsahuje dôverné informácie chránené autorskými právami. Žiadna časť tejto
príručky sa nesmie reprodukovať ani prekladať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti
Brainlab.

Ochranné známky spoločnosti Brainlab

• Brainlab® je ochranná známka spoločnosti Brainlab AG.
• iHelp® je ochranná známka spoločnosti Brainlab AG.

Ochranné známky iné ako ochranné známky spoločnosti Brainlab

• Microsoft®, Windows®, ActiveX®, Edge a Internet Explorer® sú ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation registrovanej v USA a iných krajinách.

• Mozilla Firefox® je ochranná známka spoločnosti Mozilla Foundation registrovanej v USA a
iných krajinách.

• MacOS®, Safari® a iPad® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrovanej v USA a
iných krajinách.

• Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. registrovanej v USA a iných krajinách.

Patentové informácie

Tento produkt môže byť predmetom jedného alebo viacerých patentov alebo čakajúcich
patentových prihlášok. Podrobnosti nájdete na lokalite: www.brainlab.com/patent.

Integrovaný softvér tretej strany

Tento softvér je čiastočne založený na nasledujúcich prácach. Úplnú licenciu a oznámenie o
autorských právach nájdete v rámci nižšie uvedených odkazov:
• 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++, vyvinula spoločnosť Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/

xercesc/)
• Tento produkt používa jquery.nicescroll. Podrobný opis autorských práv, vyhlásení o odmietnutí

zodpovednosti a licencií nájdete na stránke https://github.com/inuyaksa/jquery.nicescroll/blob/
master/MIT.LICENSE

• Tento produkt používa Durandal. Podrobný opis autorských práv, vyhlásení o odmietnutí
zodpovednosti a licencií nájdete na stránke https://raw.githubusercontent.com/BlueSpire/
Durandal/master/License.txt

Dodatočné vyhlásenia

Stepanov a McJones, licencia „Elements of Programming“ (Elementy programovania)
Autorské práva (c) 2009 Alexander Stepanov a Paul McJones
Povolenie na používanie, kopírovanie, modifikáciu, distribúciu a predaj tohto softvéru a jeho
dokumentácie na akýkoľvek účel sa týmto udeľuje bezplatne za predpokladu, že sa vo všetkých
kópiách bude nachádzať vyššie uvedené upozornenie o autorských právach a že sa v podpornej
dokumentácii bude nachádzať oznámenie o autorských právach aj toto oznámenie o oprávnení.

Právne informácie
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Autori neposkytujú žiadne vyjadrenia o vhodnosti tohto softvéru na akýkoľvek účel. Poskytuje sa
„tak ako je“ bez výslovnej alebo implicitnej záruky.
Algoritmy z publikácie Elements of Programming od autorov Alexander Stepanov a Paul
McJones, vyd. Addison-Wesley Professional, 2009
Licencia knižnice štandardných šablón SGI C++:
• Autorské práva (c) 1994 spoločnosť Hewlett-Packard

Povolenie na používanie, kopírovanie, modifikáciu, distribúciu a predaj tohto softvéru a jeho
dokumentácie na akýkoľvek účel sa týmto udeľuje bezplatne za predpokladu, že sa vo
všetkých kópiách bude nachádzať vyššie uvedené upozornenie o autorských právach a že sa v
podpornej dokumentácii bude nachádzať oznámenie o autorských právach aj toto oznámenie o
oprávnení. Spoločnosť Hewlett-Packard neposkytuje žiadne vyjadrenia o vhodnosti tohto
softvéru na akýkoľvek účel. Poskytuje sa „tak ako je“ bez výslovnej alebo implicitnej záruky.

• Autorské práva (c) 1996 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.
Povolenie na používanie, kopírovanie, modifikáciu, distribúciu a predaj tohto softvéru a jeho
dokumentácie na akýkoľvek účel sa týmto udeľuje bezplatne za predpokladu, že sa vo
všetkých kópiách bude nachádzať vyššie uvedené upozornenie o autorských právach a že sa v
podpornej dokumentácii bude nachádzať oznámenie o autorských právach aj toto oznámenie o
oprávnení. Spoločnosť Silicon Graphics neposkytuje žiadne vyjadrenia o vhodnosti tohto
softvéru na akýkoľvek účel. Poskytuje sa „tak ako je“ bez výslovnej alebo implicitnej záruky.

Značka CE

Značka CE označuje, že produkt spoločnosti Brainlab spĺňa základné požiadav-
ky európskej smernice Rady č. 93/42/EHS („MDD“).
Podľa pravidiel ustanovených MDD je Viewer produkt triedy Im.

POZNÁMKA: Platnosť značky CE možno potvrdiť iba pre produkty vyrobené spoločnosťou
Brainlab. 

Predaj v USA

Podľa federálnych zákonov USA je predaj tejto pomôcky viazaný na lekársky predpis.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.3 Symboly

Varovania

Varovanie
Varovania sú označené trojuholníkovými výstražnými symbolmi. Obsahujú dôležité
bezpečnostné informácie o riziku úrazu, smrti alebo iných vážnych dôsledkoch spojených
s používaním pomôcky alebo jej nesprávnym používaním.

Upozornenia

Upozornenia sú označené okrúhlymi výstražnými symbolmi. Obsahujú informácie týkajúce
sa potenciálnych nesprávnych funkcií pomôcky, poruchy pomôcky, poškodenia pomôcky
alebo poškodenia majetku.

Poznámky

POZNÁMKA: Poznámky sú uvedené vo formáte kurzívy a označujú ďalšie užitočné tipy. 

Symboly
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1.4 Používanie systému

Určené použitie

Viewer je softvérová pomôcka na zobrazovanie zdravotníckych obrazov a iných zdravotníckych
údajov. Obsahuje funkcie na hodnotenie obrazov, manipuláciu s obrazmi, základné merania a 3D
vizualizáciu (rekonštrukcie MPR a 3D vykreslenie objemu). Nie je určený na primárnu diagnostiku
obrazov ani na hodnotenie mamografických obrazov.
Viewer nemá žiadne špecifické indikácie.

Určený používateľ

Určení používatelia sú zdravotnícki pracovníci, ako napr. lekári a príslušný personál.

Miesto použitia

Určené miesto použitia je interiér, zvyčajne je to v nemocnici alebo klinickom prostredí.

Používateľské profily

Pomôcku vo všeobecnosti používajú zdravotnícki pracovníci, ako sú napr. lekári, ich asistenti
alebo ošetrovateľský personál, ktorí potrebujú zobrazovanie zdravotníckych obrazov (DICOM) a
ďalších zdravotníckych údajov na iné ako diagnostické účely.

Populácia pacientov

Pomôcka je softvér, ktorý umožňuje zobrazovanie údajov DICOM. Z tohto dôvodu neexistuje
žiadna špecifická populácia pacientov.

Overenie hodnovernosti

Varovanie
Pred liečbou pacienta overte hodnovernosť všetkých informačných vstupov do systému a
výstupov zo systému.

Zodpovednosť

Varovanie
Tento systém poskytuje lekárovi výlučne pomoc a počas používania nenahrádza ani
nezastupuje skúsenosti ani zodpovednosť lekára. Používateľ musí mať vždy možnosť
pokračovať bez pomoci systému.
S komponentmi systému a doplnkovým inštrumentáriom môžu pracovať iba vyškolení zdravotnícki
pracovníci.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.5 Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami a
softvérom

Kompatibilný lekársky softvér Brainlab

So systémom je možné inštalovať a používať iba lekársky softvér Brainlab špecifikovaný
spoločnosťou Brainlab. Objasnenie týkajúce sa kompatibility s lekárskym softvérom Brainlab vám
poskytne podpora spoločnosti Brainlab.

Softvér iný ako softvér od spoločnosti Brainlab

V systéme Brainlab môžu inštalovať softvér iba autorizovaní zamestnanci spoločnosti
Brainlab. Neinštalujte ani neodstraňujte žiadne softvérové aplikácie.

Zhoda DICOM

Vyhlásenia o zhode DICOM je možné nájsť na webovej stránke spoločnosti Brainlab na
adrese:www.brainlab.com/dicom.

Zdravotnícke elektrické systémy

Informácie týkajúce sa konfigurácie zdravotníckych elektrických systémov nájdete v príslušnej
príručke používateľa systému a technickej používateľskej príručke.

Aktualizácie

Varovanie
Aktualizácie operačného systému (rýchle opravy) alebo softvéru tretej strany by sa mali
vykonávať mimo klinických hodín a v testovacom prostredí na overenie správnej
prevádzky systému Brainlab. Spoločnosť Brainlab monitoruje vydané rýchle opravy
systému Windows a v prípade niektorých aktualizácií vie, či sa dajú očakávať problémy. Ak
sa vyskytnú nejaké problémy s rýchlymi opravami operačného systému, obráťte sa na
podporu spoločnosti Brainlab.

Skenovanie vírusov a malvér

Spoločnosť Brainlab odporúča ochranu systému pomocou najnovšieho antivírusového softvéru.
Uvedomte si, že niektoré nastavenia softvéru na ochranu pred malvérom (napr. antivírusový
skener) môžu negatívne ovplyvniť výkonnosť systému. Ak sa napríklad vykonajú skenovania v
reálnom čase a monitoruje sa každý prístup k súborom, potom môže byť načítanie a ukladanie
údajov pacientov pomalé. Spoločnosť Brainlab odporúča deaktivovanie skenovaní v reálnom čase
a vykonávanie skenovaní vírusov mimo ordinačných hodín.

Varovanie
Uistite sa, že váš antivírusový softvér nemení žiadne adresáre Brainlab, konkrétne:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab atď.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData atď.

Varovanie
V priebehu plánovania liečby nepreberajte ani neinštalujte aktualizácie.
Ďalšie informácie týkajúce sa týchto otázok vám poskytne podpora spoločnosti Brainlab.

Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami a softvérom
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Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Microsoft pre systém Windows a aktualizácie ovládačov

Systém Brainlab umožňuje iba inštaláciu bezpečnostných opráv. Neinštalujte servisné balíky a
voliteľné aktualizácie. Overte svoje nastavenia, aby ste zabezpečili, že sú aktualizácie stiahnuté a
nainštalované správne a vo vhodnom čase. Na platformách Brainlab neaktualizujte ovládače.
Ďalšie informácie o nastaveniach a zoznam aktualizácií zabezpečenia spoločnosti Microsoft
blokovaných podporou spoločnosti Brainlab nájdete na webovej lokalite spoločnosti Brainlab.
Adresa: www.brainlab.com/updates
Heslo: WindowsUpdates!89

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.6 Školenie a dokumentácia

Školenie Brainlab

Spoločnosť Brainlab odporúča, aby sa pred použitím systému všetci používatelia zúčastnili na
školiacom programe, ktorý vedie zástupca spoločnosti Brainlab na zabezpečenie bezpečného a
správneho používania.

Podpora pod dohľadom

Pred použitím systému na chirurgické zákroky, pri ktorých sa za kritickú považuje počítačová
navigácia, vykonajte dostatočný počet kompletných zákrokov spolu so zástupcom spoločnosti
Brainlab.

Zodpovednosť

Varovanie
Tento systém poskytuje chirurgovi pomoc a počas používania nenahrádza ani nezastupuje
skúsenosti ani zodpovednosť chirurga. Používateľ musí mať vždy možnosť pokračovať
bez pomoci systému.
S komponentmi systému a doplnkovým inštrumentáriom môžu pracovať iba vyškolení zdravotnícki
pracovníci.

Predĺžený čas v operačnej sále

Navigačné systémy Brainlab sú citlivé technické zariadenia. Trvanie chirurgického zákroku
použitím navigácie sa môže líšiť v závislosti od nastavenia operačnej miestnosti, polohy pacienta,
doby trvania a zložitosti výpočtov. Zodpovednosťou používateľa je to, aby rozhodol, či je
predĺženie prijateľné pre príslušného pacienta a liečbu.

Čítanie používateľských príručiek

V tejto príručke je opísaný zložitý lekársky softvér alebo zdravotnícke pomôcky, ktoré sa musia
používať opatrne.
Je preto dôležité, aby si všetci používatelia systému, nástrojov alebo softvéru:
• pred manipuláciou so zariadením pozorne prečítali túto príručku,
• mali vždy prístup k tejto príručke.

Dostupné používateľské príručky

POZNÁMKA: Dostupné používateľské príručky sa môžu líšiť v závislosti od produktu Brainlab. V
prípade otázok týkajúcich sa používateľskej príručky, ktorú ste dostali, sa obráťte na podporu
spoločnosti Brainlab. 

Používateľská príručka Obsah

Príručky používateľa softvé-
ru

• Prehľad plánovania liečby a obrazom navádzanej navigácie
• Opis nastavenia systému v operačnej sále
• Podrobný návod k softvéru

Príručky používateľa hard-
véru

Podrobné informácie o rádioterapii a chirurgickom hardvéri, zvy-
čajne definovaných ako veľké zložité nástroje

Príručky používateľa nástro-
jov Podrobný návod na zaobchádzanie s nástrojmi

Školenie a dokumentácia
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Používateľská príručka Obsah

Návod na čistenie, dezinfek-
ciu a sterilizáciu Podrobné informácie o čistení, dezinfekcii a sterilizácii nástrojov

Príručka používateľa systé-
mu Podrobné informácie o nastavení systému

Technická používateľská
príručka

Podrobné technické informácie o systéme vrátane špecifikácií a
zhody

Systémová a technická pou-
žívateľská príručka

Kombinuje obsah príručky používateľa systému a technickej pou-
žívateľskej príručky

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.0 Viewer Ver. 4.0 13



1.7 Technické požiadavky aplikácie Viewer týkajúce
sa počítača

Hardvérové požiadavky aplikácie Viewer

• Grafika: Kompatibilná s DirectX 11 s 512 MB grafickou pamäťou
• Rozlíšenie displeja: 1 280 x 1 024
• Procesor: 4 fyzické jadrá
• RAM: 4 GB

Dodatočné požiadavky 3D stereo zobrazovania

• RAM: 8 GB
• Pasívny 3D stereo displej
• Polarizačné okuliare

Technické požiadavky aplikácie Viewer týkajúce sa počítača
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1.8 Technické požiadavky aplikácie Viewer
používanej prostredníctvom webového
prehliadača

Všeobecné

• Počítač so sieťovým pripojením, dostatočné rozlíšenie obrazovky (pozri časť Hardvér nižšie) a
myš.

• Tablet s prístupom k sieti a dostatočné rozlíšenie obrazovky (pozri časť Hardvér nižšie).

Softvér

Operačný sy-
stém (OS)/
prehliadač

Internet Explorer Edge* Firefox* Chrome* Safari*

Windows 7 11 – OK OK –

Windows 8 11 – OK OK –

Windows 10 11 Edge OK OK –

OS Mac – – – – OK

iOS – – – – OK

Android – – – OK –

* Uistite sa, že používate najnovšiu verziu prehliadača.

Hardvér

• Odporúča sa 2 GB RAM
• Rozlíšenie obrazovky: 1 024 x 768 alebo vyššie
• Pri použití počítača sa odporúča myš s kolieskom na posúvanie

Sieť

• Rýchlosť sieťového pripojenia:
- Minimálne 10 Mb/s. Sieťové pripojenie musí byť stabilné. Ak je sieťové pripojenie nestabilné,

je potrebné reštartovať aplikáciu.
- Časové oneskorenie max.: 200 ms.

• Vyžaduje sa prístup na server prostredníctvom portu 80 a 443 (http a https).

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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Technické požiadavky aplikácie Viewer používanej prostredníctvom webového prehliadača
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2 PREHĽAD SOFTVÉRU
2.1 Začíname

Všeobecné informácie

Viewer má viacero možností použitia. Príklad:
• Zobrazenie zdravotníckych obrazov a plánov liečby Brainlab
• Porovnanie množín obrazov z viacerých štúdií
• Vykonanie obrazového vyváženia a funkcií meraní

Otvorenie aplikácie Viewer

Lokálna inštalácia: otvorte Viewer prostredníctvom Content Manager v časti Patient Data
Manager. To vám umožní prístup k súborom pacientov a k používaniu softvéru Brainlab.
Webový prehliadač: otvorte Viewer prostredníctvom Origin Server, čo vám umožní prístup k
súborom pacientov a k používaniu softvéru Brainlab.
Pomocou softvéru Patient Selection vyberte pacienta a požadované údaje na zobrazenie.
Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa softvéru Patient Data Manager, Origin
Server a Patient Selection.

Usporiadanie obrazovky

②

①

Obrázok 1  

V rámci usporiadania obrazovky sa údaje zobrazujú vedľa seba, čo umožňuje používateľovi
porovnávať údaje.

PREHĽAD SOFTVÉRU
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Č. Oblasti Vysvetlenie

① Hlavná ponuka
Ponuka dostupných funkcií.
POZNÁMKA: Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od vašej li-
cencie. 

② Vybrané zobrazenie Vo vybranom zobrazení sú zvýraznené názov série obrazov a ikony.

Hlavné tlačidlá

Na aktiváciu funkcie stlačte príslušné tlačidlo.

Tlačidlo Funkcia

Home: Slúži na návrat na úvodnú stránku. Všetky zmeny (napr.
vybraná množina obrazov, obrazové vyváženie, trajektórie, me-
rania, orezané polia, prahové hodnoty 3D) budú automaticky do-
stupné pre iné aplikácie.

Data: Slúži na otvorenie ponuky na skrytie/zobrazenie údajov.

Meno a ID pacienta: Vyberte, ak sa chcete vrátiť na výber pa-
cienta a vykonať zmeny vybraného pacienta alebo údajov.

View: Možnosti zobrazenia obrazov.

Measure: Možnosti merania obrazov (uhly, vzdialenosti atď.) a
poznámky.

3D Options: Vytvorenie 3D vizualizácií, orezanie obrazu a výber
oblasti záujmu.

Comparison: zobrazenie porovnania objektov Brainlab, ak sa
nachádzajú v množine obrazov.

Done: Pokračovanie a uloženie zmien.

Back: Pred návratom na predchádzajúcu obrazovku sa zobrazí
výzva na uloženie zmien.

• Výberom možnosti Save sprístupníte údaje pre iné aplikácie.
• Výberom možnosti Discard zahodíte údaje.
• Výberom možnosti Cancel zostanete na stránke Viewer.

Začíname
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2.2 Usporiadania

Všeobecné informácie

① ② ③

Obrázok 2  

Aplikácia Viewer používa inteligentné usporiadania, v rámci ktorých sa automaticky vyberú
najvhodnejšie zobrazenia založené na vašej množine údajov. Ak chcete upraviť predvolené
usporiadanie, množinu údajov a/alebo zoznam objektov, ktoré sa zobrazujú, vyberte položku
Data.

Č. Opis

① Oblasť zobrazenia

② Výber údajov

③ Výber usporiadania

Dostupné usporiadania

Usporiadanie Podrobnosti

Angio: Slúži na zobrazenie štyroch až šiestich zobrazení, kto-
ré obsahujú:
• 3D rekonštrukcie ciev a kosti/ciev. Dostupnosť 3D zobrazení

závisí od vybratých údajov obrazu.
• Zobrazenia ACS, rezov a zobrazenia angiogramu.

POZNÁMKA: Dostupnosť tohto usporiadania závisí od licen-
cie. 

PREHĽAD SOFTVÉRU
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Usporiadanie Podrobnosti

Cranial: Slúži na zobrazenie štyroch až šiestich zobrazení,
ktoré obsahujú:
• 3D rekonštrukciu hlavy použitím rekonštrukcie kože alebo

kosti/MR,
• 3D rekonštrukciu hlavy použitím zobrazenia s inteligentným

prístupom,
• zobrazenia ACS a rezov obsahujúce jednu alebo dve množi-

ny obrazov.
POZNÁMKA: Dostupnosť tohto usporiadania závisí od licen-
cie. 

Spine: Slúži na zobrazenie piatich zobrazení, ktoré obsahujú:
• sagitálne zobrazenie stavcov chrbtice; zobrazenie jednotli-

vých rezov,
• štyri jednotlivé rezy, ako sú zobrazené v rámci sagitálneho

zobrazenia stavcov chrbtice.
POZNÁMKA: Dostupnosť tohto usporiadania závisí od licen-
cie. 

Custom: Slúži na zobrazenie všetkých vybraných množín úda-
jov vedľa seba v oblasti zobrazenia.
POZNÁMKA: Možnosť Add View je dostupná iba pomocou
tohto usporiadania. 

Angio

② ③

① ④
Obrázok 3  

Zobrazenie Angio slúži na súčasné zobrazenie až šiestich množín údajov.

Usporiadania
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Č. Opis

① Axiálne, koronárne, sagitálne zobrazenie alebo zobrazenie rezov množiny údajov

② Zobrazenie Smart Vessels

③ Obsah závisí od dostupných údajov

④ Obsah závisí od dostupných údajov

Kraniálne

③

①

④ ⑤

②

Obrázok 4  

Usporiadanie Cranial obsahuje maximálne šesť zobrazení zo štyroch množín údajov. Port
zobrazenia na ľavej strane zobrazuje 3D reprezentáciu hlavnej množiny údajov. Posunom jazdca
② upravíte zobrazenie objektu. Pomocou tlačidiel v zobrazení sa posuniete po množine údajov.
Prípadne môžete použiť koliesko myši.

Č. Opis

① Zobrazenie Smart Bone/MR

② Jazdec používaný na orezanie 3D rekonštrukcie a zobrazenie interných objektov

③ Zobrazenie Smart Approach obsahujúce 3D rekonštrukciu hlavy použitím povrchových
ciev mozgu a kože

④ Axiálne, koronárne, sagitálne zobrazenie alebo zobrazenie rezov množiny údajov 1

⑤ Axiálne, koronárne, sagitálne zobrazenie alebo zobrazenie rezov množiny údajov 2

PREHĽAD SOFTVÉRU
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Chrbtica

②

①

③

③
Obrázok 5  

Usporiadanie Spine obsahuje päť štandardných zobrazení použitím jednej množiny údajov. Port
zobrazenia na ľavej strane zobrazuje umiestnenie rezov v iných zobrazeniach. Zarovnanie je
možné upraviť potiahnutím žltých značiek ②.
POZNÁMKA: Pri zmene polohy rezov sa príslušné zobrazenie aktualizuje. 

Č. Opis

① Sagitálne zobrazenie chrbtice a jej stavcov. Zobrazujú sa aj rezy nachádzajúce sa v
iných zobrazeniach. Polohu týchto rezov je možné zmeniť.

② Značky rezov

③ Axiálne, koronárne, sagitálne zobrazenie alebo zobrazenie jednotlivých rezov

Usporiadania
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Vlastné

Obrázok 6  

Custom slúži na zobrazenie všetkých dostupných údajov a taktiež umožňuje vybrať akékoľvek
zobrazenie zo zoznamu dostupných možností rekonštrukcie použitím položky Add View.

PREHĽAD SOFTVÉRU
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2.3 Zobrazenie údajov

Všeobecné informácie

Funkcie View poskytujú základné možnosti na manipuláciu s obrazmi. Zmeny sa použijú na
aktuálnu množinu údajov a jej rekonštrukcie.

Obrazy DICOM musia mať veľkosť pixelov štvorca. Neexistuje žiadne obmedzenie veľkosti
matrice.

Orientácia

V ľavom dolnom rohu každého zobrazenia sa zobrazí ľudská postava, ktorá ozna-
čuje orientáciu obrazu.
V každom zobrazení sa zobrazujú ďalšie relevantné indikátory orientácie vrátane
týchto: H (hlava), F (noha), L (ľavá), R (pravá), A (anteriórna) a P (posteriórna).

2D orientácia

Obrázok 7  

Tento symbol sa zo zobrazuje pri zobrazení 2D obrazov.

Základné tlačidlá zobrazovania

V aplikácii Viewer sú základné tlačidlá zobrazovania vždy dostupné.

Tlačidlo Funkcia

Scroll: 
• Potiahnite vpravo alebo nadol, čím sa v množine posuniete dopredu
• Potiahnite vľavo alebo nahor, čím sa v množine posuniete dozadu

POZNÁMKA: Prípadne použite šípky v obraze na posúvanie. 

Zobrazenie údajov
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Tlačidlo Funkcia

Rotate: Otočenie 3D rekonštrukcie.

Zoom:
• Potiahnutím nahor vykonáte oddialenie
• Potiahnutím nadol vykonáte priblíženie

Pan

Pan: Potiahnite obraz do požadovanej polohy alebo stlačte obraz, aby sa obraz
vycentroval v danom bode.

Add View: Slúži na otvorenie výberu rekonštrukcie.

Reconstructions: Slúži na otvorenie výberu rekonštrukcie.

Maximize/Minimize: Maximalizuje/minimalizuje vybraný obraz.

Close Image: Slúži na zatvorenie vybraného zobrazenia.

Posúvacie šípky: Šípky v rámci zobrazenia na posúvanie po obrazových rezoch.

Funkcie zobrazenia

Tlačidlo Funkcia

Reset: Slúži na obnovenie všetkých rezov na pôvodné nastavenia zobrazenia.

Linked View: Slúži na prepojenie viacerých množín obrazov na obrazovke.

PREHĽAD SOFTVÉRU
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Tlačidlo Funkcia

Presets: Slúži na výber predvolieb obrazového vyváženia CT.

Windowing: Slúži na úpravu jasu (nahor a nadol) a kontrastu (vľavo a vpravo). 

Slices: Slúži na úpravu počtu zobrazených rezov.

Thickness: Slúži na úpravu hrúbky rezov.

Align: Umožňuje úpravu orientácie údajov skenovania. 

Flip: Potiahnite krížom cez obraz, ktorý chcete presunúť:
• vertikálne na preklopenie obrazu nahor/nadol,
• horizontálne na preklopenie obrazu vpravo/vľavo.

POZNÁMKA: Funkcia Flip je aktívna iba v prípade 2D (röntgenové snímky). 

Screenshot: Slúži na vytvorenie snímky aktuálnej obrazovky.

POZNÁMKA: Keď vyberiete možnosť Done po použití funkcií View, zmeny sa pre danú množinu
obrazov uložia. Pri ďalšom otvorení množiny obrazov sa množina otvorí s tým istým
usporiadaním. 

Predvoľby

Obrázok 8  

Zobrazenie údajov
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Môžete si vybrať predvolené nastavenia obrazového vyváženia pre množiny obrazov CT, ktoré sú
optimalizované spoločnosťou Brainlab na zobrazenie konkrétnych štruktúr, ako sú kosť, pľúca
alebo mäkké tkanivo. Ak to chcete vykonať, vyberte položku Presets na zobrazenie zoznamu
dostupných optimalizácií.

Hrúbka

② ③

①
Obrázok 9  

Funkcia Thickness je dostupná iba v prípade pôvodných rezov, ak sú splnené nasledujúce
podmienky:
• vzdialenosť medzi rezmi je rovnaká v rámci celej množiny obrazov,
• maximálna vzdialenosť medzi rezmi je 2 mm,
• maximálny rozdiel medzi vzdialenosťou medzi rezmi a hrúbkou rezu neprekračuje 10 %.

POZNÁMKA: Axiálne, sagitálne ani koronárne rekonštrukcie nie je možné spriemerovať. 

Č. Vysvetlenie

① Pruh jazdca na upravenie hrúbky rezu. Rozsah hrúbky závisí od vzdialenosti medzi rezmi
a nemôže prekročiť maximálnu celkovú hrúbku 6 mm.

② Priemerná hrúbka je označená v hlavičke (pred položkou AVERAGE).

③ Pole označuje hrúbku spriemerovanej oblasti.

PREHĽAD SOFTVÉRU
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Ponuka vybraných údajov

Ponuka SELECTED DATA umožňuje skryť/zobraziť vybrané údaje.

① ②

③ ④⑤⑥ ⑦ ⑧

Obrázok 10  

Č. Vysvetlenie

① Výberom ikony otvoríte ponuku SELECTED DATA.

② Údaje dostupné na zobrazenie (napr. obrazy, objekty, merania).

③ Výberom položky MORE otvoríte stránku s výberom údajov.

④ Výberom zobrazíte údaje.

⑤ Výberom skryjete údaje.

⑥ Výberom rozbalíte/zbalíte zoznam dostupných údajov.

⑦ Slúži na zobrazenie dostupných usporiadaní.

⑧ Výberom zatvoríte ponuku SELECTED DATA.

Vlastnosti údajov

①

Obrázok 11  

Vlastnosti údajov sa zobrazujú v ponuke Data. Napríklad, objem objektu ① v plánovaných
objektoch.

Zobrazenie údajov
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Varovanie
Výpočet objemu je založený na faktoroch, ako sú kvalita obrazu, rozlíšenie obrazu a hrúbka
rezu, a môže sa odlišovať od skutočného objemu zvýrazneného objektu.

Funkcia rezov
① ②

Obrázok 12  

Funkcia Slices umožňuje definovať, koľko rezov sa zobrazí použitím mriežky na výber
požadovaného usporiadania.

Požiadavky prepojených zobrazení

Funkcia Linked View slúži na prepojenie viacerých množín obrazov. Akékoľvek akcie vykonané v
jednej množine (napr. posúvanie alebo posun) sa vykonajú aj v prepojených zobrazeniach.
Ak chcete použiť funkciu Linked View, obrazy/množiny obrazov:
• musia byť súčasťou rovnakej množiny obrazov alebo rekonštrukcie alebo
• musia byť syntetizované (prostredníctvom softvéru Brainlab alebo skenera).

Maximalizácia/minimalizácia obrazov

①

②

Obrázok 13  

Č. Komponent

① Zoznam obrazov

PREHĽAD SOFTVÉRU
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Č. Komponent

②
Maximalizované zobrazenie
POZNÁMKA: Maximalizovaný obraz zostáva v zozname obrazov. 

Možnosti maximalizácie/minimalizácie

Možnosti

Ak chcete maximalizovať obraz, stlačte šípku maximalizácie.

Ak chcete minimalizovať obraz, stlačte šípku minimalizácie.

Ak chcete zmeniť obraz v maximalizovanom zobrazení ②, vyberte obraz v zozname obrazov ①
alebo potiahnite obraz do maximalizovaného zobrazenia na výmenu.

Zobrazenie údajov
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3 POUŽÍVANIE APLIKÁCIE
VIEWER

3.1 Zobrazenia rekonštrukcie

Všeobecné informácie

Aplikácia Viewer umožňuje zobraziť rekonštrukcie okrem už vybraných obrazov. Zobrazenia
rekonštrukcie sú prepojené s pôvodnou množinou obrazov (t. j. akékoľvek zmeny vykonané v
jednom zobrazení sa použitú na ostatné).
Pôvodnú množinu obrazov môžete zobraziť súčasne s najviac tromi typmi rekonštrukcie. Výberom
akejkoľvek ikony rekonštrukcie sa daná rekonštrukcia zobrazí.

Výber rekonštrukcie

Vyberte tlačidlo rekonštrukcií ① alebo Add View ②, aby sa otvorilo dialógové okno výberu ③. Na
tomto mieste je možné otvoriť možnosti jednotlivých rekonštrukcií. Výber rekonštrukcie zobrazuje
symbolické ikony dostupných zobrazení.
POZNÁMKA: Dostupné rekonštrukcie sa môžu líšiť v závislosti od vybratého formátu údajov a
licencie. 

POZNÁMKA: Položka Slice ⑥ predstavuje pôvodnú množinu obrazov, nie rekonštrukciu.
 

④

①

②

⑤
③

⑥

Obrázok 14  

POUŽÍVANIE APLIKÁCIE VIEWER
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Č.

① Tlačidlo rekonštrukcií

② Add View

③ Dialógové okno výberu rekonštrukcie

④ Položka Standard obsahuje množinu bežnejšie používaných rekonštrukcií

⑤ Položka Other obsahuje dodatočné rekonštrukcie

Spôsob výberu rekonštrukcií

Krok

1.

Vyberte položku Add View alebo tlačidlo rekonštrukcií.
Otvorí sa dialógové okno výberu rekonštrukcie.

2. Zvoľte zobrazenie použitím symbolov.
POZNÁMKA: Na toto zobrazenie je možné použiť filtre. Ak chcete zobraziť všetky možno-
sti, uistite sa, že nie sú zvýraznené žiadne filtre. 

Zobrazenie pečene

Obrázok 15  

Zobrazenie Liver umožňuje zobrazenie všetkých dostupných údajov obrazov špecifických pre
pečeň, avšak umožňuje aj výber ľubovoľného zobrazenia zo zoznamu dostupných možností
rekonštrukcií.
POZNÁMKA: Dostupnosť tohto usporiadania závisí od licencie. 

Zobrazenia rekonštrukcie
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Spôsob prístupu k zobrazeniu pečene

Krok

1.

Vyberte položku Add View.

2. Vyberte položky Basic > Other.

3. Vyberte položky Other Views > Liver.

POUŽÍVANIE APLIKÁCIE VIEWER
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3.2 Opätovné definovanie orientácie pacienta

Všeobecné informácie

Funkcia Align umožňuje opätovne definovať orientáciu pacienta v množine obrazov.
Ak sa pacient skenoval napr. v axiálnej polohe (na bruchu alebo na chrbte), avšak s naklonenou
hlavou, označenie údajov skenovania sa nebude zhodovať s orientáciou. Môžete to opraviť
zosúladením údajov tak, aby zodpovedali označeniu v príslušnom zobrazení.
POZNÁMKA: Pri použití funkcie Align sa odporúča radšej použiť rekonštrukcie než pôvodné
obrazové rezy. 

Spôsob opätovného definovanie orientácie pacienta

①

Obrázok 16  

Krok

1.

Vyberte položku Align.

2. Otočte a/alebo posuňte obraz ① tak, aby sa orientácia značiek v zobrazení zarovnala s
aktuálnou orientáciou pacienta.
Ďalšie otvorené zobrazenia je možné použiť na porovnanie a overenie zarovnania orien-
tácie.

Varovanie
Uistite sa, že orientácia pacienta definovaná použitím funkcie Align sa zhoduje so
skutočnou orientáciou pacienta v množine obrazov.

Opätovné definovanie orientácie pacienta
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Spôsob výmeny polôh

Krok

Vyberte a podržte zobrazenie, potom ho uvoľnite na požadovanom mieste.
Dve zobrazenia si vymenia polohu.

POUŽÍVANIE APLIKÁCIE VIEWER
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3.3 Funkcie merania

Všeobecné informácie

Ponuka Measure poskytuje rozšírené možnosti merania. Merania sa použijú na aktuálny rez, ako
aj jeden rez pred ním a za ním.
Merania vzdialenosti, kružnice a uhla sú viditeľné iba v aplikácii Viewer. Funkcie merania
vzdialenosti a kružnice nie sú k dispozícii na nekalibrovaných obrazoch.
POZNÁMKA: Kvalita merania vzdialenosti závisí od rozlíšenia množiny obrazov. 

Tlačidlá merania

Tlačidlo Funkcia

Distance: Meranie vzdialenosti medzi dvomi bodmi.

Circle: Meranie priemeru kružnice prekrývajúcej obraz.

Angle: Meranie uhla akýchkoľvek troch bodov v rovnakej rovine.

Open Angle: Meranie uhla medzi dvomi otvorenými rovinami.

Point: Umiestnenie textových označení na obraz.
POZNÁMKA: Body sú viditeľné aj v iných softvérových aplikáciách. 

See Next: Keď sa vo vybraných údajoch nachádza viac ako jedno
meranie, slúži na preskočenie do rezu, kde sa nachádza ďalšie mera-
nie.

Delete: Odstránenie objektov merania.

Calibrate: Kalibrácia funkcií merania vo vzťahu k značke so známymi
rozmermi.

POZNÁMKA: Merania a body je možné zmeniť len vtedy, keď je otvorená ponuka Measure. 

Funkcie merania
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3.3.1 Meranie vzdialenosti

Všeobecné informácie

Funkcia Distance umožňuje merať vzdialenosť medzi ľubovoľnými dvomi bodmi na obraze.

Spôsob merania vzdialeností

Obrázok 17  

Krok

1.

Vyberte položku Distance.

2. Vyberte ľubovoľné miesto na obraze.
Na obrazovke sa zobrazí čiara.

3. Čiaru podľa potreby premiestnite výberom a potiahnutím koncových bodov.
Vzdialenosť medzi vybranými bodmi sa vypočíta a zobrazí v milimetroch.

POUŽÍVANIE APLIKÁCIE VIEWER
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3.3.2 Meranie priemerov

Všeobecné informácie

Funkcia Circle umožňuje merať priemer kružnice prekrývajúcej obraz. Merania priemeru sa
použijú na aktuálny rez, ako aj jeden rez pred ním a za ním.

Spôsob merania priemerov

Obrázok 18  

Krok

1.

Vyberte položku Circle.

2. Vyberte bod na obraze, aby sa vytvorila kružnica.
Priemer kružnice sa vypočíta a zobrazí.

3. Kružnicu podľa potreby premiestnite potiahnutím stredu. Zmeňte veľkosť kružnice výbe-
rom a potiahnutím okrajov.

Meranie priemerov
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3.3.3 Meranie uhlov

Všeobecné informácie

Funkcia Angle umožňuje merať uhol ľubovoľných troch bodov v rovnakej rovine.
POZNÁMKA: Zobrazený uhol predstavuje 2D meranie. Hodnota sa vždy vzťahuje na zobrazenú
rovinu. 

Spôsob merania uhlov

Obrázok 19  

Krok

1.

Vyberte položku Angle.

2. Vyberte bod na obraze.
Na obrazovke sa zobrazí uhol.

3. Body podľa potreby premiestnite ich výberom a potiahnutím.
Uhol medzi vybranými bodmi sa vypočíta a zobrazí.
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3.3.4 Meranie otvorených uhlov

Všeobecné informácie

Funkcia Open Angle umožňuje merať uhol medzi dvomi rovinami záujmu.

Spôsob merania otvorených uhlov

Krok

1.

Vyberte položku Open Angle.

2. Vyberte bod na obraze.
Na obrazovke sa zobrazia dve čiary.

3. Čiary podľa potreby premiestnite výberom a potiahnutím koncových bodov.
Uhol medzi čiarami sa vypočíta a zobrazí.

Meranie otvorených uhlov
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3.3.5 Dodatočné funkcie merania

Tlačidlo bodu

①

②

Ak chcete umiestniť textové označenia na obraz, vyberte položku Point, potom
zmeňte polohu potiahnutím na požadované miesto.
Výberom položky Annotation ① upravíte text poznámky v dialógovom okne, ktoré
sa otvorí ②.

Tlačidlo odstránenia

Ak chcete odstrániť merania, najprv vyberte položku Delete, potom vyberte mera-
nie, ktoré chcete odstrániť.
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3.3.6 Kalibrovanie

Všeobecné informácie

Funkcia Calibrate umožňuje kalibrovať funkcie merania vo vzťahu k známej fyzickej značke.

Spôsob kalibrácie

Krok

1.

Na aktiváciu vyberte položku Calibrate.

2.

Zmeňte polohu a veľkosť kružnice tak, aby zodpovedali veľkosti značky, ako je označené.
Veľkosť zmeníte stlačením a potiahnutím okrajov.

3.

Vyberte položku Enter Diameter Here a zadajte správne rozmery značky do dialógového
okna.

4. Vyberte položku OK.
POZNÁMKA: Všetky merania sa opätovne nakalibrujú vo vzťahu k rozmerom značky. 

Kalibrovanie
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3.4 3D možnosti

Všeobecné informácie

Panel s nástrojmi 3D Options umožňuje vytvoriť a upraviť nasledujúce funkcie 3D vizualizácie: 
• Úprava prahovej hodnoty
• Orezanie obrazu
• Select ROI (oblasť záujmu)

Obrázok 20  

3D vizualizácie

Pri posúvaní po 2D množine obrazov, žltá čiara alebo tieň v rámci 3D vizualizácie predstavuje
umiestnenie aktuálne zobrazeného rezu. V rámci ďalších 2D obrazov nitkový kríž predstavuje
pretínajúce sa roviny. Tieto symboly zmiznú, keď sa posúvanie zastaví.
Trajektórie, objekty a body sú viditeľné v rámci 3D vizualizácií.

Varovanie
Farby zobrazené v 3D vizualizácii nemusia odrážať farbu skutočných tkanív. Uvedomte si,
že 3D vizualizácie sú vytvorené na základe šedých hodnôt, a preto nepresnosť povrchu
alebo artefakty môžu v 3D vizualizácii vytvárať nepresnosti.

Digitálne rekonštruovaný rádiograf (DRR)

Predvoľba DRR používa údaje CT na vytvorenie aproximácie röntgenového obrazu. Výsledkom je
obraz podobný röntgenovému obrazu vypočítaný z vybraného uhlu.

Maximálna projekcia intenzity (MIP)

MIP je metóda vizualizácie objemu pre 3D údaje, ktorá premietne voxely s maximálnou intenzitou
pozdĺž smeru zobrazenia v rovine vizualizácie.

POUŽÍVANIE APLIKÁCIE VIEWER

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.0 Viewer Ver. 4.0 43



Predvoľby

Dostupné predvoľby závisia od typu údajov:

Typ údajov Štandardné Iné

CT bez kontrastu Skin DRR Bone Bone/Vessels, Skin/Bone/
Vessels a MIP

CT s kontrastom Skin MIP CT Contrast (bone
and vessels) Bone, Skin/Bone a DRR

MR Skin MIP Vessels –

Otočná angiografia Bone MIP Vessels –

PET/SPECT MIP MIP MIP –

Zobrazenie objektov

Zobrazenie objektov zobrazuje všetky vybrané voxelové objekty, trajektórie a vláknité objekty.

3D možnosti
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3.4.1 Úprava 3D vizualizácií

Všeobecné informácie

Parametre 3D vizualizácie je možné upraviť a opraviť pomocou funkcií:
• Threshold
• Crop
• Select ROI
• Reset 3D

Spôsob úpravy prahovej hodnoty

Krok

1.

Vyberte položku Threshold.

2. Potiahnutím upravte prahovú hodnotu:
• potiahnutím vľavo alebo nahor zvýšte,
• potiahnutím vpravo alebo nadol znížte.

Spôsob orezania obrazu

Krok

1.

Vyberte položku Crop.
V množine obrazov sa zobrazí rám orezania.

2. Rám orezania upravte tak, aby ohraničoval časť obrazu, ktorú chcete ponechať.
• Ak chcete upraviť veľkosť rámu, potiahnite okraje rámu alebo okrúhle značky umiest-

nené v rámci rámu.
• Ak chcete otočiť rám, stlačte okraj a potiahnite rám. Uvoľnite okraj, potom ho stlačte

znova a otočte rám iným smerom.
POZNÁMKA: Oblasť mimo rámu orezania už ďalej nebude viditeľná. 

Spôsob výberu oblasti záujmu (ROI)

Krok

1.

Vyberte položku Select ROI.

2. Potiahnite diagonálne cez zvolenú oblasť.
Na základe diagonály sa vytvorí rám výberu.

3. Uvoľnite.
Softvér vyberie oblasť záujmu a priblíži ju.
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Spôsob používania obnovenia 3D

Krok

Reset 3D: Slúži na obnovenie zmien vykonaných pomocou vybranej funk-
cie.
Ak nie je vybraná žiadna funkcia, stlačením položky Reset 3D sa 3D zo-
brazenie vráti do pôvodného výpočtu.

Úprava 3D vizualizácií

46 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.0 Viewer Ver. 4.0



3.4.2 3D stereoskopické vykreslenia objemu

Všeobecné informácie

Táto funkcia umožňuje zobraziť 3D vykreslenia objemu v 3D stereoskopickom zobrazení na 3D
displeji. Ak chcete spustiť 3D stereoskopické zobrazenie, vyberte ikonu v časti Content Manager
① a vyberte 3D displej ②.

① ②

Tlačidlá 3D stereoskopie

Pri vzdialenom prístupe do aplikácie Viewer pomocou iPlan Net alebo Origin Server sú v ponuke
3D Options dostupné dodatočné tlačidlá.

Tlačidlo Funkcia

3D Stereo: Aktivácia/deaktivácia 3D stereoskopického zobrazenia.

Swap Left/Right: Slúži na výmenu vykreslenia objemu pre ľavé a pravé oko.
POZNÁMKA: Vyberte položku Swap Left/Right, ak chcete skontrolovať, či ide o zo-
brazenie v plnom 3D rozsahu. 
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3.5 Porovnanie

Zobrazenie porovnania

Porovnanie je možné vykonať, ak množiny obrazov obsahujú voxelové objekty, ktoré boli
vytvorené pomocou systému SmartBrush.

Obrázok 21  

Vyberte položku Load Data v časti Comparison. Aplikácia Viewer vyhľadá ďalšie voxelové
objekty tohto typu objektov a načíta príslušné množiny obrazov a zobrazí ich v chronologickom
poradí.

Porovnanie
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