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1 ALLMÄN INFORMATION
1.1 Kontaktuppgifter

Support

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

Region Telefon och fax E-post

USA, Kanada, Central- och
Sydamerika

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

us.support@brainlab.com

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

Storbritannien Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tel: +34 900 649 115

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

Afrika, Asien, Australien, Euro-
pa

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

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

Förväntad livslängd

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

Feedback

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

Tillverkare

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Tyskland
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1.2 Juridisk information

Upphovsrätt

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

Brainlabs varumärken

• Brainlab® är ett varumärke som tillhör Brainlab AG.
• iHelp® är ett varumärke som tillhör Brainlab AG.

Varumärken som inte tillhör Brainlab

• Microsoft®, Windows®, ActiveX®, Edge och Internet Explorer® är varumärken som tillhör
Microsoft Corporation, registrerade i USA och andra länder.

• Mozilla Firefox® är ett varumärke som tillhör Mozilla Foundation, registrerat i USA och andra
länder.

• MacOS®, Safari® och iPad® är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra
länder.

• Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc., registrerat i USA och andra länder.

Patentinformation

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

Integrerad programvara från tredje part

Denna programvara är delvis baserad på följande arbete. Hela licensen och information om
upphovsrätt nås via nedanstående länkar:
• 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++, utvecklat av Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/xercesc/).
• Denna produkt använder jquery.nicescroll. För en fullständig beskrivning av upphovsrätter,

friskrivningsklausuler och licensavtal se https://github.com/inuyaksa/jquery.nicescroll/blob/
master/MIT.LICENSE.

• Denna produkt använder Durandal. För en fullständig beskrivning av upphovsrätter,
friskrivningsklausuler och licensavtal se https://raw.githubusercontent.com/BlueSpire/Durandal/
master/License.txt.

Övriga tillkännagivanden

Stepanov och McJones, licensen ”Elements of Programming”
Upphovsrätt © 2009 Alexander Stepanov och Paul McJones
Tillåtelse att använda, kopiera, modifiera, distribuera och sälja denna programvara och dess
dokumentation för valfritt ändamål ges härmed utan avgift, förutsatt att ovanstående information
om upphovsrätt visas på alla kopior, och att både informationen om upphovsrätt och denna
information om tillstånd förekommer i stödjande dokumentation. Författarna gör inga utfästelser
om denna programvaras lämplighet för något visst ändamål. Den tillhandahålls ”i befintligt skick”
utan uttrycklig eller underförstådd garanti.

Juridisk information
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Algoritmer från Elements of Programming av Alexander Stepanov och Paul McJones Addison-
Wesley Professional, 2009
Licens för SGI C++ Standard Template Library:
• Upphovsrätt © 1994 Hewlett-Packard Company

Tillåtelse att använda, kopiera, modifiera, distribuera och sälja denna programvara och dess
dokumentation för valfritt ändamål ges härmed utan avgift, förutsatt att ovanstående
information om upphovsrätt visas på alla kopior, och att både informationen om upphovsrätt
och denna information om tillstånd förekommer i stödjande dokumentation. Hewlett-Packard
Company gör inga utfästelser om denna programvaras lämplighet för något visst ändamål. Den
tillhandahålls ”i befintligt skick” utan uttrycklig eller underförstådd garanti.

• Upphovsrätt © 1996 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.
Tillåtelse att använda, kopiera, modifiera, distribuera och sälja denna programvara och dess
dokumentation för valfritt ändamål ges härmed utan avgift, förutsatt att ovanstående
information om upphovsrätt visas på alla kopior, och att både informationen om upphovsrätt
och denna information om tillstånd förekommer i stödjande dokumentation. Silicon Graphics
gör inga utfästelser om denna programvaras lämplighet för något visst ändamål. Den
tillhandahålls ”i befintligt skick” utan uttrycklig eller underförstådd garanti.

CE-märke

CE-märket visar att Brainlab-produkten överensstämmer med de grundläggan-
de fordringarna i Europeiska rådets direktiv 93/42/EEG, direktivet om medicin-
tekniska produkter (MDD).
Viewer är en produkt i klass Im enligt de regler som fastställs i MDD.

OBS: CE-märkets giltighet kan endast bekräftas för produkter som tillverkats av Brainlab. 

Försäljning i USA

Enligt federal lag i USA får denna produkt endast köpas av eller på order av läkare.

ALLMÄN INFORMATION
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1.3 Symboler

Varningar

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

Försiktighetsuppmaningar

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

Anmärkningar

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

Symboler
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1.4 Använda systemet

Avsedd användning

Viewer är en programvaruenhet för visning av medicinska bilder och andra sjuk- och
hälsovårdsdata. Den innehåller funktioner för bildgranskning, bildmanipulation, grundläggande
mätningar och 3D-visualisering (MPR-rekonstruktioner och 3D-volymåtergivning). Den är inte
avsedd för primär bilddiagnostik eller granskning av mammografibilder.
Viewer har inga speciella indikationer för användning.

Avsedd användare

Avsedda användare är vårdpersonal, såsom läkare och deras personal.

Användningsplats

Användningsplatsen är fastställd till inomhus, vanligtvis i sjukhusmiljö eller klinisk miljö.

Användarprofiler

Produkten används i allmänhet av hälso- och sjukvårdspersonal som exempelvis läkare, deras
assistenter eller omvårdnadspersonal som behöver visa medicinska (DICOM) bilder och andra
hälsodata för icke-diagnostiska ändamål.

Patientpopupation

Produkten är en programvara som möjliggör granskning av DICOM-data. Därmed har den ingen
specifikt patientpopulation.

Rimlighetsgranskning

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

Ansvar

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

ALLMÄN INFORMATION
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1.5 Kompatibilitet med medicinsk utrustning och
programvara

Kompatibel medicinsk programvara från Brainlab

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

Programvara som inte kommer från Brainlab

Endast behöriga anställda vid Brainlab får installera programvara i Brainlab-systemet. Inga
programvaror får installeras eller avinstalleras.

DICOM-överensstämmelse

DICOM-överensstämmelsedeklarationer finns på Brainlabs webbplats på: www.brainlab.com/
dicom.

Elektriska system för medicinskt bruk

För information gällande konfiguration av elektriska system för medicinskt bruk, se relevant
Användarhandbok för system och Teknisk användarhandbok.

Uppdateringar

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

Virusscanning och illasinnad programvara

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

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

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

Kompatibilitet med medicinsk utrustning och programvara
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Microsoft säkerhetsuppdateringar för Windows och uppdateringar av drivrutiner

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

ALLMÄN INFORMATION
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1.6 Utbildning och dokumentation

Utbildning från Brainlab

Innan systemet används rekommenderar Brainlab att alla användare ska delta i ett
utbildningsprogram som hålls av en Brainlab-representant för att garantera säker och lämplig
användning.

Handlett stöd

Innan systemet används för kirurgiska procedurer där datorledd navigering anses kritiskt, ska ett
tillräckligt antal fullständiga procedurer utföras tillsammans med en representant från Brainlab.

Ansvar

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

Förlängd operationstid

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

Att läsa användarhandböcker

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

Tillgängliga användarhandböcker

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

Användarhandbok Innehåll

Användarhandböcker för
programvara

• Översikt över behandlingsplanering och bildledd navigering
• Beskrivning av inställning av systemet i operationssalen
• Detaljerade programinstruktioner

Användarhandböcker för
hårdvara

Detaljerad information om hårdvara för strålbehandling och kirurgi,
vanligtvis definierad som stora komplexa instrument

Användarhandböcker för in-
strument Detaljerade anvisningar om hantering av instrument

Handbok för rengöring, des-
infektion och sterilisering

Detaljinformation om rengöring, desinfektion och sterilisering av in-
strument

Utbildning och dokumentation
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Användarhandbok Innehåll

Användarhandbok för sy-
stem Detaljerad information om systeminstallation

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

System- och Teknisk använ-
darhandbok

Kombinerar innehållet i användarhandbok för system och teknisk
användarhandbok

ALLMÄN INFORMATION
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1.7 Tekniska krav för Viewer på en PC

Maskinvarukrav för Viewer

• Grafik: DirectX 11-kompatibel med 512 MB grafikminne
• Skärmupplösning: 1 280 x 1 024
• Processor: 4 fysiska kärnor
• RAM: 4 GB

Ytterligare krav för 3D-stereovisning

• RAM: 8 GB
• Passiv 3D-stereodisplay
• Polariserade glas

Tekniska krav för Viewer på en PC
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1.8 Tekniska krav för Viewer via webbläsare

Allmänt

• Dator med nätverksanslutning, tillräcklig skärmupplösning (se maskinvara nedan) och mus.
• Surfplatta med nätverksåtkomst och tillräcklig skärmupplösning (se maskinvara nedan).

Programvara

OS\webbläsa-
re

Internet Explorer Edge* Firefox* Chrome* Safari*

Windows 7 11 Ej tillämpligt OK OK Ej tillämpligt

Windows 8 11 Ej tillämpligt OK OK Ej tillämpligt

Windows 10 11 OK OK OK Ej tillämpligt

Mac OS Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt OK

iOS Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt OK

Android Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt OK Ej tillämpligt

* Se till att du använder den senaste versionen av webbläsaren.

Maskinvara

• 2 GB RAM rekommenderas
• Skärmupplösning: 1 024 x 768 eller högre
• Mus med rullhjul rekommenderas när dator används

Nätverk

• Hastighet för nätverksanslutning:
- Minst 10 Mb/s. Nätverksanslutningen måste vara stabil. Du kan behöva starta om

programmet om nätverksanslutningen är instabil.
- Latens max: 200 ms.

• Åtkomst krävs till servern via port 80 och 443 (http och https).

ALLMÄN INFORMATION
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Tekniska krav för Viewer via webbläsare

16 Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 Viewer Ver. 4.0



2 PROGRAMÖVERSIKT
2.1 Komma igång

Allmän information

Viewer har många användningsområden. Till exempel:
• visa medicinska bilder och Brainlab-behandlingsplaner
• jämföra bilduppsättningar från flera studier
• tillämpa fönsterinställningar och mätningsfunktioner

Öppna Viewer

Lokal installation: öppna Viewer via Content Manager i Patient Data Manager. Då kan du
komma åt patientfilerna och använda Brainlab-programmet.
Webbläsare: öppna Viewer genom Origin Server, där du kan komma åt patientfiler och använda
Brainlab-programmet.
Använd programvaran Patient Selection och välj patient och önskade data att visa.
Se mer information i Användarhandbok för programvara för Patient Data Manager, Origin
Server och Patient Selection.

Skärmlayout

②

①

Figur 1  

Skärmlayouten visar data sida vid sida så att användaren kan jämföra data.

PROGRAMÖVERSIKT
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Nr Område Förklaring

① Huvudmeny
Meny över tillgängliga funktioner.
OBS: Tillgängliga funktioner kan variera beroende på licens. 

② Vald vy Bildseriens namn och ikonerna markeras i den valda vyn.

Huvudknappar

Tryck på relevant knapp för att aktivera funktionen.

Knapp Funktion

Home: Gör att du återgår till startsidan. Alla ändringar (t.ex. val
av bilduppsättning, fönsterinställningar, banor, mätningar, be-
skurna rutor, 3D-trösklar) blir automatiskt tillgängliga för andra
tillämpningar.

Data: Öppnar menyn för att visa/dölja data.

Patientnamn och ID: Välj för att återgå till patientvalet och göra
ändringar av vald patient eller data.

View: Alternativ för bildvisning.

Measure: Alternativ för bildmätning (vinklar, avstånd osv.) och
kommentarer.

3D Options: Skapa 3D-visualiseringar, beskära bilder och välja
intresseområde.

Comparison: visa jämförelse av Brainlab-objekt när de före-
kommer i bilduppsättningen.

Done: Gå vidare och spara ändringar.

Back: Uppmanar dig att spara ändringarna innan du återgår till
den föregående skärmen.

• Välj Save för att göra uppgifterna tillgängliga för andra pro-
gram.

• Välj Discard för att kassera uppgifterna.
• Välj Cancel för att stanna kvar på Viewer-sidan.

Komma igång

18 Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 Viewer Ver. 4.0



2.2 Layouter

Allmän information

① ② ③

Figur 2  

I Viewer används smarta layouter som automatiskt väljer de mest relevanta vyerna baserat på din
datauppsättning. För att justera den standardlayout, datauppsättning och/eller objektlista som
visas, välj Data.

Nr Beskrivning

① Vyområde

② Dataurval

③ Val av layout

Tillgängliga layouter

Layout Detaljer

Angio: Visar mellan fyra och sex vyer som innehåller:
• 3D-rekonstruktioner av kärl och ben/kärl. Tillgängligheten till

3D-vyer beror på valda bilddata.
• ACS, snittvyer och angiogramvyer.

OBS: Tillgången till denna layout beror på licens. 

PROGRAMÖVERSIKT
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Layout Detaljer

Cranial: Visar mellan fyra och sex vyer som innehåller:
• En 3D-rekonstruktion av huvudet med användning av hudre-

konstruktion eller Ben/MR
• En 3D-rekonstruktion av huvudet med användning av vyn

smart approach
• ACS och snittvyerna innehåller en till två bilduppsättningar

OBS: Tillgången till denna layout beror på licens. 

Spine: Visar fem vyer som innehåller:
• En sagittal vy av ryggkotorna som visar enskilda snitt
• Fyra enskilda snitt som avbildas i vyn sagittal ryggkota

OBS: Tillgången till denna layout beror på licens. 

Custom: Visar varje vald datauppsättning sida vid sida i
granskningsområdet.
OBS: Add View är endast tillgängligt via denna layout. 

Angio

② ③

① ④
Figur 3  

Vyn Angio visar upp till sex datauppsättningar samtidigt.

Layouter
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Nr Beskrivning

① Axiell, koronal, sagittal eller snittvy för en datauppsättning

② Vyn Smart Vessels

③ Innehållet varierar beroende på tillgängliga data

④ Innehållet varierar beroende på tillgängliga data

Cranial

③

①

④ ⑤

②

Figur 4  

Layouten Cranial innehåller högst sex vyer från fyra datauppsättningar. Granskningsfönstret
längst till vänster visar en 3D-återgivning av huvuddatauppsättningen. Flytta skjutreglaget ② för
att justera objektvyn. Använd knapparna i vyn för att bläddra genom datauppsättningen. Du kan
också använda mushjulet.

Nr Beskrivning

① Smart Bone/MR-vyn

② Skjutlisten används för att beskära 3D-rekonstruktionen och granska inre objekt

③ Vyn Smart Approach innehåller en 3D-rekonstruktion av huvudet med användning av
hjärnans ytliga kärl och hud

④ Axiell, koronal, sagittal eller snittvy för datauppsättning 1

⑤ Axiell, koronal, sagittal eller snittvy för datauppsättning 2

PROGRAMÖVERSIKT
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Spine

②

①

③

③
Figur 5  

Layouten Spine innehåller fem standardvyer med användning av en datauppsättning.
Granskningsområdet längst till vänster visar positionen för det snitt som visas i de övriga vyerna.
Justering kan göras genom att dra i de gula markörerna ②.
OBS: När snitten flyttas uppdateras motsvarande vy. 

Nr Beskrivning

① Sagittal vy av ryggraden och dess kotor. Här visas också de snitt som visas i de övriga
vyerna. Dessa snitt kan flyttas.

② Snittmarkörer.

③ Axiell, koronal, sagittal eller snittvy för de enskilda snitten.

Layouter
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Custom

Figur 6  

Custom visar alla tillgängliga data och låter dig även välja valfri vy i listan över tillgängliga
rekonstruktionsalternativ med hjälp av Add View.

PROGRAMÖVERSIKT
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2.3 Visa data

Allmän information

View-funktionerna innehåller alternativ för grundläggande bildmanipulation. Ändringar gäller för
den aktuella datauppsättningen och dess rekonstruktioner.

DICOM-bilder måste ha en kvadratisk pixelstorlek. Det finns inga begränsningar när det
gäller matrisstorleken.

Orientering

En mänsklig figur visas i det nedre vänstra hörnet av varje vy för att indikera bildens
orientering.
Andra relevanta riktningsindikatorer syns i varje vy, däribland: H (huvud), F (fot), L
(vänster), R (höger), A (anterior) och P (posterior).

2D-orientering

Figur 7  

Denna symbol visas när man visar 2D-bilder.

Grundläggande granskningsknappar

De grundläggande granskningsknapparna finns alltid tillgängliga i Viewer.

Knapp Funktion

Scroll: 
• Dra åt höger eller nedåt för att flytta framåt genom uppsättningen
• Dra åt vänster eller uppåt för att flytta bakåt genom uppsättningen

OBS: Alternativt kan du använda pilarna på bilden för att rulla. 

Visa data
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Knapp Funktion

Rotate: Roterar 3D-rekonstruktionen.

Zoom:
• Dra uppåt för att zooma ut
• Dra nedåt för att zooma in

Pan

Pan: Dra bilden till önskad position eller tryck på bilden för att centrera bilden på
denna punkt.

Add View: Öppnar val av rekonstruktion.

Reconstructions: Öppnar val av rekonstruktion.

Maximize/Minimize: Maximerar/minimerar vald bild.

Close Image: Stänger den valda vyn.

Rullningspilar: Pilar inom vyn för att rulla igenom bildsnitten.

Granskningsfunktioner

Knapp Funktion

Reset: Återställer alla snitt till de ursprungliga granskningsinställningarna.

Linked View: Länkar flera bilduppsättningar på skärmen.

PROGRAMÖVERSIKT
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Knapp Funktion

Presets: Välj förinställda CT-fönsterinställningar.

Windowing: Justerar ljusstyrkan (uppåt och nedåt) och kontrasten (vänster och
höger). 

Slices: Justera antalet visade snitt.

Thickness: Justera snittjockleken.

Align: Låter dig justera riktningen på de scannade data. 

Flip: Dra tvärs över den bild som du vill flytta:
• vertikalt, för att vända bilden uppåt/nedåt,
• horisontellt, för att vända bilden åt höger/åt vänster.

OBS: Flip är endast aktivt för 2D (röntgenbilder). 

Screenshot: Tar en skärmdump av aktuell skärm.

OBS: När du väljer Done efter att ha använt View-funktionerna, sparas ändringar för den
bilduppsättningen. Nästa gång du öppnar bilduppsättningen öppnas den med samma layout. 

Förinställningar

Figur 8  

Visa data
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Du kan välja förinställda fönsterinställningar för CT-bilduppsättningar som är optimerade av
Brainlab för att visa vissa strukturer som ben, lunga eller mjuk vävnad. För att göra detta trycker
du på Presets för att se en lista över tillgängliga optimeringar.

Tjocklek

② ③

①
Figur 9  

Funktionen Thickness är endast tillgänglig för originalsnitt om följande villkor är uppfyllda:
• snittavståndet är detsamma över hela bilduppsättningen
• det största snittavståndet är 2 mm
• den största differensen mellan snittavstånd och snittjocklek överstiger inte 10 %

OBS: Axiala, sagittala eller koronala rekonstruktioner kan inte medelvärdesberäknas. 

Nr Förklaring

① Skjutreglage för justering av snittjockleken. Tjockleksområdet beror på avståndet mellan
snitten och kan inte överstiga ett maximum om 6 mm total tjocklek.

② Den genomsnittliga tjockleken anges i rubriken (framför AVERAGE).

③ En ruta anger tjockleken på det medelvärdesberäknade området.
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Menyn Selected Data

Med menyn SELECTED DATA kan du visa/dölja markerade data.

① ②

③ ④⑤⑥ ⑦ ⑧

Figur 10  

Nr Förklaring

① Välj ikonen för att öppna menyn SELECTED DATA.

② Data tillgängliga för granskning (t.ex. bilder, föremål, mätningar).

③ Välj MORE för att öppna datavalssidan.

④ Välj för att visa data.

⑤ Välj för att dölja data.

⑥ Välj för att expandera/minimera listor med tillgängliga data.

⑦ Visar alla tillgängliga layouter.

⑧ Välj för att stänga menyn SELECTED DATA.

Dataegenskaper

①

Figur 11  

Dataegenskaper visas i Data-menyn. Exempelvis objektvolym ① i planerade objekt.

Visa data
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Varning
Beräkningen av volym är baserad på faktorer som t.ex. bildkvalitet, bildupplösning,
snittjocklek osv. och kan skilja sig från det markerade objektets faktiska volym.

Snittfunktion
① ②

Figur 12  

Med funktionen Slices kan du definiera hur många snitt som visas med hjälp av ett rutnät där du
väljer önskad layout.

Krav för länkad vy

Linked View länkar flera bilduppsättningar. De åtgärder som utförs i ett set (t.ex. rullning eller
panorering) utförs även i de länkade vyerna.
För att använda Linked View måste bilder/bilduppsättningar antingen:
• ingå i samma bilduppsättning eller rekonstruktion eller
• fusioneras (genom Brainlabs programvara eller skanner).

Maximera/Minimera bilder

①

②

Figur 13  

Nr Komponent

① Bildlista
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Nr Komponent

②
Maximerad vy
OBS: Den maximerade bilden blir kvar i bildlistan. 

Alternativ för maximering/minimering

Alternativ

Tryck på maximeringspilen för att maximera en bild.

Tryck på minimeringspilen för att minimera en bild.

För att byta bild i den maximerade vyn ② väljer du på en bild i bildlistan ① eller drar en bild till
den maximerade vyn för att byta.

Visa data
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3 ANVÄNDA VIEWER
3.1 Rekonstruktionsvyer

Allmän information

Med Viewer kan du förutom de redan valda bilderna även granska rekonstruktioner.
Rekonstruktionsvyer länkas till den ursprungliga bilduppsättningen (dvs alla ändringar som gjorts i
en vy kommer att tillämpas på de övriga).
Du kan granska den ursprungliga bilduppsättningen samtidigt med upp till tre
rekonstruktionstyper. Visa en rekonstruktion genom att trycka på en av rekonstruktionsikonerna.

Val av rekonstruktion

Tryck på rekonstruktionsknappen① eller Add View ② för att öppna en dialogruta för val ③.
Härifrån kan du öppna de olika rekonstruktionsalternativen. I rekonstruktionsvalet visas
symboliska ikoner för de tillgängliga vyerna.
OBS: Vilka rekonstruktioner som finns tillgängliga kan variera beroende på valt dataformat och
licens. 

OBS: Slice ⑥ är den ursprungliga bilduppsättningen och inte en rekonstruktion.
 

④

①

②

⑤
③

⑥

Figur 14  
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Nr

① Rekonstruktionsknapp

② Add View

③ Dialog för val av rekonstruktion

④ Standard innehåller en uppsättning rekonstruktioner som används ofta

⑤ Other innehåller ytterligare rekonstruktioner

Hur man väljer rekonstruktioner

Steg

1.

Välj Add View eller rekonstruktionsknappen.
Dialogen för val av rekonstruktion öppnas.

2. Välj vy med hjälp av symbolerna.
OBS: Du kan applicera filter på vyn. Se till att inga filter är markerade om du vill granska
samtliga alternativ. 

Vyn Liver

Figur 15  

Vyn Liver visa alla tillgängliga bilddata som är specifika för levern, men medger också att du
väljer en annan vy i listan över tillgängliga rekonstruktionsalternativ.
OBS: Tillgången till denna layout beror på licens. 

Rekonstruktionsvyer
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Så här får du åtkomst till vyn Liver

Steg

1.

Välj Add View.

2. Välj Basic > Other.

3. Välj Other Views > Liver.

ANVÄNDA VIEWER
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3.2 Hur man omdefinierar patientorientering

Allmän information

Med funktionen Align kan du omdefiniera patientens riktning i bilduppsättningen.
Om patienten till exempel scannades i axial (buk- eller ryggläge) position men med huvudet
vinklat kommer märkningen i scanningsdata att inte stämma med riktningen. Du kan rätta till detta
genom att anpassa informationen så att den stämmer överens med etiketten i respektive vy.
OBS: Det rekommenderas att man använder rekonstruktioner, snarare än de ursprungliga
bildsnitten, när man använder funktionen Align. 

Hur man omdefinierar patientorientering

①

Figur 16  

Steg

1.

Välj Align.

2. Rotera och/eller panorera bilden ① så att riktningsmarkörerna i vyn justeras efter patien-
tens faktiska riktning.
Andra öppna vyer kan användas för att jämföra och verifiera riktningsjusteringen.

Varning
Se till att den patientriktning som definierades med Align-funktionen stämmer med
patientens faktiska orientering i bilduppsättningen.

Hur man växlar positioner

Steg

Markera och håll ner en vy, och släpp sedan vyn på önskad plats.

Hur man omdefinierar patientorientering
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Steg
De två vyerna byter position.

ANVÄNDA VIEWER
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3.3 Mätfunktioner

Allmän information

I menyn Measure finns avancerade mätningsalternativ. Mätningar appliceras på aktuellt snitt samt
på ett snitt före och efter.
Mätningar av avstånd, cirkel och vinkel är endast synliga i Viewer. Funktionerna för mätning av
avstånd och cirkel är inte tillgängliga på icke-kalibrerade bilder.
OBS: Avståndsmätningens kvalitet beror på bilduppsättningens upplösning. 

Mätningsknappar

Knapp Funktion

Distance: Mäta avståndet mellan två punkter.

Circle: Mäta diametern på en cirkel som överlagrar bilden.

Angle: Mäta vinkeln av tre punkter på samma plan.

Open Angle: Mäta vinkeln mellan två öppna plan.

Point: Placera textrutor på bilden.
OBS: Punkter är även synliga i andra program. 

See Next: När det finns mer än en mätning i markerade data görs ett
hopp till det snitt där nästa mätning inträffar.

Delete: Radera mätningsobjekt.

Calibrate: Kalibrera mätfunktionerna i förhållande till en markör med
kända dimensioner.

OBS: Mätningar och punkter kan endast ändras när menyn Measure är öppen. 

Mätfunktioner
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3.3.1 Mätning av avstånd

Allmän information

Med funktionen Distance kan du mäta avståndet mellan två punkter var som helst i bilden.

Hur man mäter avstånd

Figur 17  

Steg

1.

Välj Distance.

2. Tryck var som helst på bilden.
En linje visas på skärmen.

3. Positionera om linjen efter behov genom att trycka på och dra i ändpunkterna.
Avståndet beräknas och visas i millimeter mellan de valda punkterna.

ANVÄNDA VIEWER
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3.3.2 Mätning av diameter

Allmän information

Med funktionen Circle kan du mäta diametern på en cirkel som överlagrar bilden.
Diametermätningar appliceras på aktuellt snitt samt på ett snitt före och efter.

Hur man mäter diametrar

Figur 18  

Steg

1.

Välj Circle.

2. Välj en punkt i bilden för att skapa en cirkel.
Cirkelns diameter beräknas och visas.

3. Positionera om cirkeln efter behov genom att dra i dess mitt. Ändra cirkelns storlek ge-
nom att trycka på och dra i dess kanter.

Mätning av diameter
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3.3.3 Mätning av vinklar

Allmän information

Med funktionen Angle kan du mäta vinkeln mellan tre punkter var som helst i samma plan.
OBS: Den visade vinkeln är en 2D-mätning. Värdet är alltid i förhållande till det visade planet. 

Hur man mäter vinklar

Figur 19  

Steg

1.

Välj Angle.

2. Välj en punkt i bilden.
En vinkel visas på skärmen.

3. Positionera om punkterna efter behov genom att trycka på och dra i dem.
Vinkeln mellan de valda punkterna beräknas och visas.

ANVÄNDA VIEWER
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3.3.4 Mätning av öppna vinklar

Allmän information

Funktionen Open Angle låter dig mäta vinkeln mellan två plan av intresse.

Mätning av öppna vinklar

Steg

1.

Välj Open Angle.

2. Välj en punkt i bilden.
Två linjer visas på skärmen.

3. Positionera om linjerna efter behov genom att trycka på och dra i ändpunkterna.
Vinkeln mellan linjerna beräknas och visas.

Mätning av öppna vinklar
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3.3.5 Övriga mätningsfunktioner

Knappen Point

①

②

För att lägga till textetiketter på en bild trycker du på knappen Point och drar dem
sedan till önskad plats.
Välj Annotation ① för att redigera kommentartexten i den dialogruta som öppnas
②.

Knappen Delete

För att radera mätningar trycker du först på knappen Delete och sedan på den mät-
ning du vill radera.
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3.3.6 Kalibrering

Allmän information

Funktionen Calibrate låter di kalibrera mätfunktionerna i förhållande till en känd fysisk markör.

Kalibrering

Steg

1.

Välj Calibrate för att aktivera funktionen.

2.

Flytta och ändra storlek på cirkeln så att den motsvarar markörens storlek enligt uppma-
ning. Ändra storleken genom att trycka på och dra i dess kanter.

3.

Välj Enter Diameter Here och ange korrekta mått på din markör i dialogen.

4. Välj OK.
OBS: Alla mätningar kalibreras om i förhållande till markörens dimensioner. 

Kalibrering
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3.4 3D-alternativ

Allmän information

Med verktygsfältet 3D Options kan du skapa och justera följande funktioner i 3D-visualisering: 
• Tröskeljustering
• Bildbeskärning
• Select ROI (intresseområde).

Figur 20  

3D-Visualiseringar

När du rullar genom en 2D-bilduppsättning representerar en gul linje eller skugga inom 3D-
visualiseringen platsen för det aktuella visade snittet. I andra 2D-bilder representerar ett hårkors
de genomträngande planen. Dessa representationer bleknar när rullningen stannar.
Banor, objekt och punkter är synliga i 3D-visualiseringar.

Varning
De färger som visas i 3D-visualiseringen kan inte spegla färgen på faktiska vävnader. Var
uppmärksam på att 3D-visualiseringar skapas baserat på gråvärden och därför kan
ytfelaktighet eller artefakter skapa felaktigheter i 3D-visualiseringen.

Digitalt rekonstruerad radiograf (DRR)

DRR-förinställningarna använder CT-data för att skapa en röntgenbildsapproximation. Resultatet
är en röntgenliknande bild, beräknad från den valda vinkeln.

Projektion med maximal intensitet (MIP)

MIP är en volymvisualiseringsmetod för 3D-data som projicerar voxeln med maximal intensitet
längs med granskningsriktningen i visualiseringsplanet.

ANVÄNDA VIEWER
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Förinställningar

Tillgängliga förinställningar varierar beroende på datatyp:

Datatyp Standard Other

CT utan kontrast Skin DRR Bone Bone/Vessels, Skin/Bone/
Vessels och MIP

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

MR Skin MIP Vessels Ej tillämpligt

Rotationsangiografi Bone MIP Vessels Ej tillämpligt

PET/SPECT MIP MIP MIP Ej tillämpligt

Objektvy

Objektvyn visar alla valda voxelobjekt, banor och fiberobjekt.

3D-alternativ
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3.4.1 Redigera 3D-visualiseringar

Allmän information

Du kan redigera och ändra 3D-visualiseringsparametrarna med hjälp av:
• Threshold
• Crop
• Select ROI
• Reset 3D

Hur man justerar tröskeln

Steg

1.

Välj Threshold.

2. Dra för att justera tröskeln:
• Dra åt vänster eller uppåt för att öka
• Dra åt höger eller nedåt för att minska

Hur man beskär en bild

Steg

1.

Välj Crop.
Beskärningsramen visas i bilduppsättningen.

2. Justera beskärningsramen så att den omger den del av bilden som du vill behålla.
• För att justera ramens storlek drar du i ramens kanter eller de runda markörerna i ra-

men.
• Rotera ramen genom att trycka på en kant och dra i ramen. Släpp kanten och tryck på

den igen för att rotera ramen i en annan riktning.
OBS: Området utanför beskärningsramen är inte längre synlig. 

Hur man väljer ett intresseområde

Steg

1.

Välj Select ROI.

2. Dra diagonalt över det valda området.
En valram skapas baserat på diagonalen.

3. Släpp greppet.
Programmet väljer ROI:n och zoomar in på det.
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Använda Reset 3D

Steg

Reset 3D: Återställer alla ändringar som har gjorts med den valda funktio-
nen.
Genom att trycka på Reset 3D återställs 3D-vyn till ursprunglig beräkning
om inga funktioner har valts.

Redigera 3D-visualiseringar
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3.4.2 Stereoskopiska volymåtergivningar i 3D

Allmän information

Med denna funktion kan du visa 3D-volymåtergivningar i stereoskopisk 3D på en 3D-display. För
att starta stereoskopisk 3D-visning väljer du ikonen i Content Manager ① och väljer 3D-visning
②.

① ②

Knappar för stereoskopisk 3D

Vid fjärråtkomst till Viewer med iPlan Net eller Origin Server finns ytterligare knappar tillgängliga
i menyn 3D Options.

Knapp Funktion

3D Stereo: Aktivera/inaktivera stereoskopisk 3D-visning.

Swap Left/Right: Växlar mellan volymåtergivning för vänster och höger öga.
OBS: Välj Swap Left/Right för att kontrollera att visningen är i full 3D. 
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3.5 Jämförelse

Jämförelsevy

Du kan utföra en jämförelse om dina bilduppsättningar innehåller voxelobjekt som skapats med
SmartBrush.

Figur 21  

Välj Load Data under Comparison. Viewer söker efter fler voxelobjekt av denna objekttyp och
laddar de motsvarande bilduppsättningarna och visar dem i kronologisk ordning.

Jämförelse
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