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1 YLEISTÄ TIETOA
1.1 Yhteystiedot

Tuki

Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa tästä käyttöohjeesta tai sinulla on ohjelmiston käyttöä koskevia
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.

Alue Puhelin- ja faksinumero Sähköpostiosoite

Yhdysvallat, Kanada, Keski- ja
Etelä-Amerikka

Puhelin: +1 800 597 5911
Faksi: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasilia Puhelin: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Iso-Britannia Puhelin: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanja Puhelin: +34 900 649 115

Ranska ja ranskankieliset alu-
eet Puhelin: +33 800 676 030

Afrikka, Aasia, Australia, Eu-
rooppa

Puhelin: +49 89 991568
1044
Faksi: +49 89 991568 811

Japani
Puhelin: +81 3 3769 6900
Faksi: +81 3 3769 6901

Odotettu käyttöikä

Ohjelmistopäivitykset ja kenttätuki ovat saatavilla viiden vuoden ajan tuotteen huoltoa varten.

Palaute

Huolellisesta tarkistusprosessista huolimatta tässä käyttöohjeessa voi olla virheitä. Ota meihin
yhteyttä osoitteella user.guides@brainlab.com, jos sinulla on parannusehdotuksia.

Valmistaja

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Saksa
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1.2 Juridiset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä käyttöohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia omistusoikeudellisia tietoja. Tämän
käyttöohjeen mitään osaa ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.

Brainlabin tavaramerkit

• Brainlab® on Brainlab AG:n tavaramerkki.
• iHelp® on Brainlab AG:n tavaramerkki.

Muut kuin Brainlab-tavaramerkit

• Android™ on Google Inc. -yhtiön Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimä tavaramerkki.
• MacOS®, Safari® ja iPad® ovat Apple Inc. -yhtiön Yhdysvalloissa ja muissa maissa

rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Magic Leap™, Magic Leap One™, Lumin SDK™ ja Magic Leap -kuvake ovat Magic Leap, Inc. -

yhtiön tavaramerkkejä.
• Microsoft®, Windows®, ActiveX®, Edge ja Internet Explorer® ovat Microsoft Corporationin

Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Mozilla Firefox® on Mozilla Foundationin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity

tavaramerkki.

Patenttitiedot

Tähän tuotteeseen saattaa liittyä yksi tai useampia patentteja tai vireillä olevia
patenttihakemuksia. Katso tarkemmat tiedot seuraavasta osoitteesta: www.brainlab.com/patent.

Integroidut muiden valmistajien ohjelmistot

Tämä ohjelmisto perustuu osittain seuraavaan työhön. Täydellinen lisenssi- ja
tekijänoikeusilmoitus on alla:
• 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++, Apache Software Foundationin kehittämä (http://www.apache.org/)
• QR Code Generator, tekijänoikeus© 2018 Project Nayuki (https://github.com/nayuki/QR-Code-

generator/tree/v1.4.0)
• Tässä tuotteessa on käytössä jquery.nicescroll. Katso tekijänoikeuksien,

vastuuvapautuslausekkeiden ja käyttöoikeuden täydellinen kuvaus seuraavasta kohdasta:
https://github.com/inuyaksa/jquery.nicescroll/blob/master/MIT.LICENSE

• Tässä tuotteessa käytetään Durandalia. Katso tekijänoikeuksien, vastuuvapautuslausekkeiden
ja käyttöoikeuden täydellinen kuvaus seuraavasta kohdasta: https://raw.githubusercontent.com/
BlueSpire/Durandal/master/License.txt

Lisäkuittaukset

Stepanov ja McJones, ”Elements of Programming” -lisenssi:
- Tekijänoikeus© 2009 Alexander Stepanov ja Paul McJones
- Lupa käyttää, kopioida, muokata, levittää ja myydä tätä ohjelmistoa ja sen asiakirjoja mihin

tahansa käyttötarkoitukseen myönnetään veloituksetta edellyttäen, että yllä oleva

Juridiset tiedot

6 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 Viewer Ver. 5.0

https://www.brainlab.com/patent/
https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE
https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE
https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md
http://www.libtiff.org/misc.html
http://www.apache.org/
https://github.com/nayuki/QR-Code-generator/tree/v1.4.0
https://github.com/nayuki/QR-Code-generator/tree/v1.4.0
https://github.com/inuyaksa/jquery.nicescroll
https://github.com/inuyaksa/jquery.nicescroll/blob/master/MIT.LICENSE
https://raw.githubusercontent.com/BlueSpire/Durandal/master/License.txt
https://raw.githubusercontent.com/BlueSpire/Durandal/master/License.txt


tekijänoikeusilmoitus esitetään kaikissa jäljennöksissä ja että sekä tekijänoikeusilmoitus ja
tämä lupailmoitus esitetään tukiasiakirjoissa. Tekijät eivät esitä väitteitä tämän ohjelmiston
soveltuvuudesta mihinkään käyttötarkoitukseen. Se tarjotaan käyttöön ”sellaisenaan” ilman
nimenomaisia tai hiljaisia takuita.

- Algoritmit Alexander Stepanovin ja Paul McJonesin Elements of Programming -teoksesta,
Addison-Wesley Professional, 2009

SGI C++ -standardimallikirjaston lisenssi:
- Tekijänoikeus© 1994 Hewlett-Packard Company
- Lupa käyttää, kopioida, muokata, levittää ja myydä tätä ohjelmistoa ja sen asiakirjoja mihin

tahansa käyttötarkoitukseen myönnetään veloituksetta edellyttäen, että yllä oleva
tekijänoikeusilmoitus esitetään kaikissa jäljennöksissä ja että sekä tekijänoikeusilmoitus ja
tämä lupailmoitus esitetään tukiasiakirjoissa. Hewlett-Packard Company ei esitä väitteitä
tämän ohjelmiston soveltuvuudesta mihinkään käyttötarkoitukseen. Se tarjotaan käyttöön
”sellaisenaan” ilman nimenomaisia tai hiljaisia takuita.

• Tekijänoikeus© 1996 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.
- Lupa käyttää, kopioida, muokata, levittää ja myydä tätä ohjelmistoa ja sen asiakirjoja mihin

tahansa käyttötarkoitukseen myönnetään veloituksetta edellyttäen, että yllä oleva
tekijänoikeusilmoitus esitetään kaikissa jäljennöksissä ja että sekä tekijänoikeusilmoitus ja
tämä lupailmoitus esitetään tukiasiakirjoissa. Silicon Graphics ei esitä väitteitä tämän
ohjelmiston soveltuvuudesta mihinkään käyttötarkoitukseen. Se tarjotaan käyttöön
”sellaisenaan” ilman nimenomaisia tai hiljaisia takuita.

CE-merkintä

CE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuote täyttää Euroopan neuvoston lääkinnäl-
lisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY (MDD) olennaiset vaatimukset.
Viewer on lääkintälaitedirektiivissä vahvistettujen sääntöjen mukaan luokan Im
tuote.

Raportoi tähän tuotteeseen liittyvistä häiriötapahtumista

Sinun on ilmoitettava kaikista mahdollisesti tähän tuotteeseen liittyvistä vakavista häiriöistä
Brainlabille ja Euroopassa lääkinnällisistä laitteista vastaavalle kansalliselle toimivaltaiselle
viranomaiselle.

Myynti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen myynnistä.
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1.3 Symbolit

Varoitukset

Varoitus
Varoitukset merkitään varoituskolmiolla. Varoitukset sisältävät turvallisuuteen liittyviä
tietoja, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman tai muun
laitteen väärästä käytöstä aiheutuvan vakavan seurauksen.

Huomautukset

Huomautukset merkitään pyöreällä huomautussymbolilla. Niihin sisältyy tärkeitä tietoja
laitteen virhetoiminnoista, laitteen toimintahäiriöistä sekä laitteelle tai muulle omaisuudelle
aiheutuvista vaurioista.

Huomautukset

HUOMAUTUS: huomautukset näkyvät kursivoituina ja sisältävät hyödyllisiä vinkkejä. 

Symbolit
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1.4 Järjestelmän käyttö

Käyttötarkoitus

Viewer on ohjelmistolaite, joka on tarkoitettu lääketieteellisten kuvien ja muiden
terveydenhoitotietojen esittämiseen. Se sisältää toiminnot kuvien tarkistukseen, kuvien
käsittelyyn, perusmittauksiin ja 3D-visualisointiin (monitasoiset rekonstruktiot ja 3D-
tilavuusesitykset). Ohjelmistoa ei ole tarkoitettu primaaridiagnoosiin kuvien avulla eikä
mammografisten kuvien tarkastelemiseen.

Tarkoitettu käyttäjä

Laitetta käyttävät yleensä lääkäreiden, heidän avustajiensa tai sairaanhoitohenkilöstön kaltaiset
lääkintäalan ammattilaiset, joiden on voitava esittää lääketieteellisiä (DICOM) kuvia ja muita
terveydenhoitotietoja muihin kuin diagnostisiin tarkoituksiin.
Viewerin käyttäjäprofiili on riippumaton erityisistä kliinisistä käyttötapauksista.

Käyttöpaikka

Käyttöpaikka on sisätiloissa, tavallisesti sairaala- tai kliinisessä ympäristössä.

Potilaspopulaatio

Laite on ohjelmisto, jonka avulla voidaan tarkastella DICOM-tietoja. Näin ollen erityistä
potilaspopulaatiota ei ole.

Oikeellisuuden tarkistaminen

Varoitus
Tarkista kaikkien järjestelmään syötettyjen tietojen ja kaikkien järjestelmän palauttamien
tietojen oikeellisuus ennen hoitotoimenpiteiden aloitusta.

Vastuut

Varoitus
Tämä järjestelmä toimii ainoastaan lääkärin apuna eikä korvaa lääkärin kokemusta ja/tai
vastuuta käytön aikana. Käyttäjän on aina voitava toimia ilman järjestelmän apua.
Vain koulutettu hoitohenkilökunta voi käyttää järjestelmän osia ja lisävarusteita.
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1.5 Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja
ohjelmistojen kanssa

Yhteensopivat muiden kuin Brainlabin valmistamat laitteet

Viewer on yhteensopiva seuraavien laitteiden kanssa:

Laite Valmistaja

Magic Leap One

Magic Leap, Inc.
7500 West Sunrise Blvd.
Plantation, FL 33322
Yhdysvallat

Magic Leap One on sertifioitu tietotekniseksi laitteistoksi ANSI/UL60950 (E492841) -standardin
mukaan. Se ei täytä ME-laitteille asetettavia vaatimuksia standardissa IEC 60601-1:2012
määritetyllä tavalla, eikä sitä saa käyttää potilasympäristössä kirurgisten toimenpiteiden aikana.

Muiden kuin Brainlabin valmistamat laitteet

Varoitus
Sellaisten lääkinnällisten laitteiden käyttö yhdessä, joiden yhdistelmäkäyttöä Brainlab ei
ole nimenomaisesti hyväksynyt, voi vaarantaa turvallisuuden ja/tai vaikuttaa heikentävästi
lääkinnällisen laitteen tehoon sekä aiheuttaa vaaran potilaalle, käyttäjälle ja/tai
ympäristölle.

Yhteensopivat Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

Järjestelmän kanssa voidaan asentaa ja käyttää vain Brainlabin määrittämiä Brainlabin
lääkinnällisiä ohjelmistoja. Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen ja pyydä lisätietoja versioiden
yhteensopivuudesta Brainlabin lääkinnällisten ohjelmistojen kanssa.

Muut kuin Brainlabin ohjelmistot

Vain valtuutetut Brainlab-työntekijät saavat asentaa ohjelmiston Brainlab-järjestelmään. Älä
asenna tai poista mitään ohjelmistosovelluksia.

DICOM-yhdenmukaisuus

DICOM-yhdenmukaisuuslausunnot ovat Brainlabin verkkosivuilla seuraavassa osoitteessa:
www.brainlab.com/dicom.

Päivitykset

Varoitus
Käyttöjärjestelmän päivittäminen (Hotfix-korjaukset) tai kolmannen osapuolen
ohjelmistojen päivittäminen on tehtävä kliinisten tuntien ulkopuolella ja testiympäristössä,
jotta voit tarkistaa Brainlab-järjestelmän toiminnan. Brainlab valvoo julkaistuja Windowsin
Hotfix-korjauksia ja saa tietää, jos joistakin päivityksistä on odotettavissa ongelmia. Ota
yhteyttä Brainlabin tukeen, jos käyttöjärjestelmän korjaustiedostoihin liittyviä ongelmia
ilmenee.

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja ohjelmistojen kanssa
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Virus- ja haittaohjelmien tarkistus

Brainlab suosittelee järjestelmän suojaamista huippuluokan virustorjuntaohjelmistoilla.
Huomaa, että jotkut haittaohjelmien suojausohjelmat (esim. virustarkistus) voivat vaikuttaa
kielteisesti järjestelmän suorituskykyyn. Jos esimerkiksi reaaliaikaiset tarkistukset suoritetaan ja
jokaista tiedostojen käyttöä valvotaan, potilastietojen lataaminen ja tallentaminen saattaa olla
hidasta. Brainlab suosittelee reaaliaikaisen tarkistuksen poistaminen käytöstä ja virustarkistusten
suorittamista hoitotyön ulkopuolella.

Varoitus
Varmista, että virustentorjuntaohjelmisto ei muokkaa mitään Brainlab-hakemistoa,
erityisesti seuraavia:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab jne.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData jne.

Varoitus
Älä lataa tai asenna päivityksiä hoidon suunnittelun aikana.
Ota yhteyttä Brainlabin tukeen saadaksesi lisätietoja kaikista näistä kysymyksistä.

Microsoft-tietoturvapäivitykset Windows- ja ajuripäivityksille

Brainlab mahdollistaa vain suojauspäivitykset. Älä asenna Service Pack -paketteja ja valinnaisia
päivityksiä. Tarkista asetuksista, että päivitykset on ladattu ja asennettu oikein ja sopivassa
vaiheessa. Älä päivitä Brainlab-ajureita.
Katso Brainlab-verkkosivustolta lisätietoja asetuksista ja luettelo Microsoft-tietoturvapäivityksistä,
jotka Brainlab-tuki on estänyt.
Osoite: www.brainlab.com/updates
Salasana: WindowsUpdates!89
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1.6 Koulutus ja asiakirjat

Brainlabin koulutus

Ennen järjestelmän käyttöä Brainlab suosittelee, että kaikki käyttäjät osallistuvat Brainlabin
edustajan järjestämään koulutusohjelmaan. Tällä varmistetaan turvallinen ja asianmukainen
käyttö.

Valvottu tuki

Ennen järjestelmän käyttöä kirurgisissa toimenpiteissä, joissa tietokoneavusteinen navigointi on
käytössä, suorita riittävän monta täydellistä toimenpidettä Brainlab-edustajan ollessa paikalla.

Vastuut

Varoitus
Tämä järjestelmä tarjoaa ainoastaan tukea kirurgille, eikä se korvaa kirurgin omaa
kokemusta ja/tai vastuuta käytön aikana. Käyttäjän on aina oltava mahdollista jatkaa ilman
järjestelmän tarjoamaa avustusta.
Vain asianmukaisen lääketieteellisen koulutuksen saanut henkilöstö saa käyttää
järjestelmäkomponentteja ja lisälaitteita.

Pidempi leikkausaika

Brainlabin navigointijärjestelmät ovat herkkiä teknisiä laitteita. Leikkauksen kesto navigointia
käytettäessä voi vaihdella leikkaussalin varusteiden, potilaan asettelun, laskennan keston ja
monimutkaisuuden mukaan. Käyttäjän on päätettävä, onko mahdollinen pidennys hyväksyttävissä
potilaan ja hoidon kannalta.

Käyttöohjeiden lukeminen

Tässä oppaassa käsitellään monimutkaisia lääketieteellisiä ohjelmistoja ja lääkinnällisiä laitteita,
joita on käytettävä varoen.
Siksi on tärkeää, että kaikki järjestelmän, instrumenttien tai ohjelmiston käyttäjät:
• lukevat nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteiden käyttöä
• voivat tarkistaa tietoja näistä käyttöohjeista kaikkina ajankohtina.

Saatavilla olevat käyttöohjeet

HUOMAUTUS: saatavilla olevat käyttöohjeet vaihtelevat Brainlab-tuotteen mukaan. Jos sinulla on
kysyttävää saamistasi käyttöohjeista, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen. 

Käyttöohje Sisältö

Ohjelmiston käyttöohjeet

• Yleiskuvaus hoidon suunnittelusta ja kuvaohjatusta navigoinnis-
ta

• Leikkaussalijärjestelmän asetusten kuvaus
• Yksityiskohtaiset ohjelmiston käyttöohjeet

Laitteiston käyttöoppaat Sädehoitoa ja tyypillisesti suureksi monimutkaiseksi instrumentiksi
määritettyä kirurgialaitteistoa koskevat yksityiskohtaiset tiedot

Instrumenttien käyttöohjeet Yksityiskohtaiset ohjeet instrumenttien käytöstä

Puhdistus-, desinfiointi- ja
sterilointiohjeet

Tietoa instrumenttien puhdistuksesta, desinfioinnista ja steriloin-
nista

Koulutus ja asiakirjat
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Käyttöohje Sisältö

Järjestelmän käyttöohje Kattavat järjestelmän asetukset

Tekninen käyttöohje Järjestelmän tekniset yksityiskohdat, mukaan lukien tekniset tiedot
ja yhteensopivuustiedot

Järjestelmän käyttöohje ja
tekninen käyttöohje

Yhdistää järjestelmän käyttöohjeen ja teknisen käyttöohjeen sisäl-
lön
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1.7 Viewerin tekniset vaatimukset tietokoneella

Viewerin laitteistovaatimukset

• Grafiikka: DirectX 11, yhteensopiva 512 Mt:n grafiikkamuistin kanssa
• Näytön resoluutio: 1 280 x 1 024
• Prosessori: 4 fyysistä ydintä
• RAM: 4 Gt

3D-stereotarkastelun lisävaatimukset

• RAM: 8 Gt
• Passiivinen 3D-stereonäyttö
• Polaroidut lasit

Viewerin tekniset vaatimukset tietokoneella
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1.8 Viewerin tekniset vaatimukset verkkoselainta
käytettäessä

Yleistä

• Internetyhteydellä varustettu tietokone, riittävä näyttöresoluutio (katso laitteisto alla) ja hiiri.
• Internetyhteydellä varustettu taulutietokone ja riittävä näyttöresoluutio (katso laitteisto alla).

Ohjelmisto

Käyttöjärjes-
telmä \ selain

Internet Explorer Edge* Firefox* Chrome* Safari*

Windows 7 11 Ei sovelleta OK OK Ei sovelleta

Windows 8 11 Ei sovelleta OK OK Ei sovelleta

Windows 10 11 OK OK OK Ei sovelleta

Mac OS Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta OK

iOS Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta OK

Android Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta OK Ei sovelleta

* Varmista, että käytät uusinta versiota selaimestasi.

Laitteisto

• Suosituksena on 2 Gt RAM-muistia
• Näyttöresoluutio: Vähintään 1 024 x 768
• Tietokonetta käytettäessä suositellaan kiekkopainikkeella varustettua hiirtä

Verkko

• Verkkoyhteyden nopeus:
- Vähintään 10 Mbps. Verkkoyhteyden on oltava vakaa. Sovellus on ehkä käynnistettävä

uudelleen, jos verkkoyhteys on epävakaa.
- Enimmäislatenssi: 200 ms.

• Edellyttää palvelimen käyttöä portin 80 ja 443 välityksellä (http ja https).
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1.9 Viewerin tekniset vaatimukset Magic Leap -
kokoonpanon kanssa

Viewerin laitteistovaatimukset

• Grafiikka: DirectX 11, yhteensopiva 512 Mt:n grafiikkamuistin kanssa
• Näytön resoluutio: 1 280 x 1 024
• Prosessori: 4 fyysistä ydintä
• RAM: 4 Gt

Lisävaatimukset

Magic Leap One

Verkkovaatimukset

Sekä Magic Leap One että tietokone on kytkettävä samaan verkkoon. Magic Leap edellyttää Wi-
Fiä mutta ei internetiä. Tietokone voidaan kytkeä joko Wi-Fin tai verkkokaapelin avulla.
Viewer ja Magic Leap edellyttävät SSL-viestintään salattua yhteyttä. Vaikka voidaan käyttää mitä
tahansa https-vakioporttia, Brainlab suosittelee erityisen turvallista https-porttia 44388. Mikäli
tämä portti on estetty, ota yhteyttä sairaalan tietotekniseen osastoon ja/tai ota selvää, mitä porttia
sen sijasta käytetään.
HUOMAUTUS: Viewerin ominaisuudet, jotka ovat käytettävissä Magic Leap -kokoonpanossa,
ovat käyttöoikeuden alaisia. Tarvitset sekä Magic Leap -laitetta että käyttöoikeutta, jotta voit
käyttää Viewerin yhdistellyn todellisuuden ominaisuuksia. 

Viewerin tekniset vaatimukset Magic Leap -kokoonpanon kanssa
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2 OHJELMISTON
YLEISKUVAUS

2.1 Aloittaminen

Johdanto

Viewerilla on useita käyttötarkoituksia. Esimerkiksi:
• tarkastella lääketieteellisiä kuvia ja Brainlabin hoitosuunnitelmia
• verrata useiden tutkimusten kuvajoukkoja
• suorittaa ikkunointi- ja mittaustoimintoja.

Viewerin avaaminen

Paikallinen asennus: avaa Viewer Content Managerin kautta Patient Data Managerissa. Näin
pääset käyttämään potilastiedostoja ja voit käyttää Brainlab-ohjelmistoa.
Verkkoselain: avaa Viewer Origin Serverin kautta, jolloin pääset käyttämään potilastiedostoja ja
voit käyttää Brainlab-ohjelmistoa.
Valitse Patient Selection -ohjelmiston avulla potilas ja halutut tiedot tarkastelua varten.
Lisätietoja saat Patient Data Manager-, Origin Server- ja Patient Selection -sovelluksen
ohjelmiston käyttöohjeesta.

Näytön asettelu

②

①

Kuva 1  

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Näytön asettelussa tiedot näytetään vierekkäin, jolloin käyttäjä voi vertailla tietoja.

Nro Alue Kuvaus

① Päävalikko
Käytettävissä olevien toimintojen valikko.
HUOMAUTUS: käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella li-
senssin mukaan. 

② Valittu näkymä Kuvasarjan nimi ja kuvakkeet korostetaan valitussa näkymässä.

Pääpainikkeet

Ota toiminto käyttöön painamalla sen painiketta.

Painike Käyttö

Home: palaat takaisin aloitussivulle. Kaikki muutokset (esim. va-
littu kuvajoukko, ikkunointi, liikeradat, mitat, rajatut ruudut, 3D-
raja-arvot) asetetaan automaattisesti saataville muissa sovelluk-
sissa.

Data: avaa valikon tietojen piilottamiseksi / näyttämiseksi.

Potilaan nimi ja tunnus: valitsemalla tämän voit palata potilasva-
lintaan tekemään muutoksia valittuun potilaaseen tai tietoihin.

View-valikko: kuvan näkymäasetukset.

Measure-valikko: kuvan mittausasetukset (kulmat, etäisyydet
jne.) ja huomautukset.

3D Options-valikko: kolmiulotteisten visualisointien luominen,
kuvien rajaaminen ja kohdealueen valitseminen. Voit myös muo-
dostaa yhteyden yhdistellyn todellisuuden ominaisuuksiin.

Comparison-valikko: näytä Brainlab-kohteiden vertailu, kun niitä
on kuvajoukossa.

Done: jatka ja tallenna muutokset.

Aloittaminen
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Painike Käyttö

Back: kehottaa tallentamaan muutokset ennen edelliseen näyt-
töön palaamista.

• Voit asettaa tiedot saataville muissa sovelluksissa valitsemalla
Save.

• Voit hylätä tiedot valitsemalla Discard.
• Valitsemalla Cancel voit jäädä Viewer-sivulle.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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2.2 Asettelut

Tietoa asetteluista

① ② ③

Kuva 2  

Viewerissä käytetään älykkäitä asetteluja, joissa valitaan automaattisesti olennaisimmat näkymät
tietojoukkosi perusteella. Voit säätää näytettävää oletusarvoista asettelua, tietojoukkoa ja/tai
objektiluetteloa valitsemalla Data.

Nro Kuvaus

① Näyttöalue

② Tietovalikoima

③ Asettelun valinta

Käytettävissä olevat asettelut

Asettelu Tiedot

Angio: Näyttää neljästä kuuteen näkymää, jotka sisältävät
seuraavaa:
• Verisuonten ja luun / verisuonien 3D-rekonstruktiot. 3D-nä-

kymien käytettävyys riippuu valituista kuvatiedoista
• ACS, leikenäkymät ja angiogramminäkymät

HUOMAUTUS: tämän asettelun saatavuus riippuu lisenssistä. 

Asettelut
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Asettelu Tiedot

Cranial: Näyttää neljästä kuuteen näkymää, jotka sisältävät
seuraavaa:
• Pään 3D-rekonstruktio ihon rekonstruktion tai luun/MR:n

avulla
• Pään 3D-rekonstruktio, jossa käytetään älykästä lähestymis-

näkymää
• ACS ja leikenäkymät, jotka sisältävät yhdestä kahteen kuva-

joukkoa
HUOMAUTUS: tämän asettelun saatavuus riippuu lisenssistä. 

Spine: Näyttää viisi näkymää, jotka sisältävät seuraavaa:
• Sagittaalinen nikamanäkymä, jossa näytetään yksittäisiä

leikkeitä
• Neljä yksittäistä leikettä sellaisina kuin ne on kuvattu sagit-

taalisessa selkänikamanäkymässä
HUOMAUTUS: tämän asettelun saatavuus riippuu lisenssistä. 

Custom: Näyttää kunkin valitun tietojoukon vierekkäin tarkas-
telualueella.
HUOMAUTUS: Add View on käytettävissä ainoastaan tätä nä-
kymää käytettäessä. 

Angio-asettelu

② ③

① ④
Kuva 3  

Angio-asettelussa näytetään samanaikaisesti enintään kuusi tietojoukkoa.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Nro Kuvaus

① Tietojoukon aksiaalinen, koronaalinen, sagittaalinen tai leikenäkymä

② Smart Vessels -näkymä

③ Sisältö vaihtelee saatavilla olevien tietojen mukaan

④ Sisältö vaihtelee saatavilla olevien tietojen mukaan

Kraniaalinen asettelu

③

①

④ ⑤

②

Kuva 4  

Cranial-asettelu sisältää enintään kuusi näkymää neljästä tietojoukosta. Vasemmanpuoleisessa
näkymäportissa näytetään 3D-esitys päätietojoukosta. Voit säätää objektinäkymää siirtämällä
liukusäädintä ②. Voit selata tietojoukon halki käyttämällä näkymän sisällä olevia painikkeita.
Vaihtoehtoisesti voit käyttää hiiren kiekkopainiketta.

Nro Kuvaus

① Smart Bone/MR-näkymä

② Liukusäädintä käytetään 3D-rekonstruktion rajaukseen ja sisäisten objektien tarkaste-
luun

③ Smart Approach -näkymä, johon sisältyy 3D-rekonstruktio päästä ja jossa käytetään
aivojen pintaverisuonia sekä ihoa

④ Tietojoukon 1 aksiaalinen, koronaalinen, sagittaalinen tai leikenäkymä

⑤ Tietojoukon 2 aksiaalinen, koronaalinen, sagittaalinen tai leikenäkymä

Asettelut
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Spinaalinen asettelu

②

①

③

③
Kuva 5  

Spine-asetteluun sisältyy viisi standardinäkymää, joissa käytetään yhtä tietojoukkoa.
Vasemmanpuoleisessa näkymäportissa esitetään leikkeen sijoitus, joka näytetään muissa
näkymissä. Kohdistusta voidaan säätää vetämällä keltaisia markkereita ②.
HUOMAUTUS: kun leikkeet sijoitetaan uudelleen, vastaava näkymä päivitetään. 

Nro Kuvaus

① Sagittaalinen näkymä selkärangasta ja sen nikamista. Lisäksi näytetään muissa näky-
missä esitettävät leikkeet. Nämä leikkeet voidaan sijoittaa uudelleen.

② Leikemarkkerit.

③ Yksittäisten leikkeiden aksiaalinen, koronaalinen, sagittaalinen tai leikenäkymä.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Mukautettu asettelu

Kuva 6  

Custom-asettelussa näytetään kaikki saatavilla olevat tiedot, ja voit myös valita minkä tahansa
näkymän saatavilla olevien rekonstruktiovaihtoehtojen luettelosta Add View -toiminnon avulla.

Asettelut
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2.3 Tarkastelutiedot

Tietoa tarkastelutiedoista

View-toimintoihin sisältyvät kuvan peruskäsittelyasetukset. Muutokset tehdään kulloiseenkin
tietojoukkoon ja sen rekonstruktioihin.

DICOM-kuvien pikseleiden on oltava suorakulmaisia. Matriisin kokoa koskevia rajoituksia
ei ole.

Suunta

Jokaisen näkymän vasemmassa alakulmassa näkyy ihmishahmo, joka osoittaa ku-
van suunnan.
Muut asiaankuuluvat suuntaosoittimet näkyvät jokaisessa näkymässä muun muas-
sa seuraavasti: H (pää), F (jalka), L (vasen), R (oikea), A (anteriorinen) ja P (poste-
riorinen).

2D-suuntaus

Kuva 7  

Tämä symboli näytetään kaksiulotteisia kuvia näytettäessä.

Perustarkastelupainikkeet

Perustarkastelupainikkeet ovat aina käytettävissä Viewerissä.

Painike Käyttö

Scroll: 
• Voit suorittaa siirron eteenpäin joukon halki vetämällä oikealle tai alas
• Voit suorittaa siirron taaksepäin joukon halki vetämällä vasemmalle tai ylös

HUOMAUTUS: voit myös selata kuvan nuolia käyttämällä. 

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Painike Käyttö

Rotate: 3D-rekonstruktion kierto

Zoom:
• Loitonna vetämällä ylös
• Lähennä vetämällä alas

Pan

Pan: vedä kuva haluamaasi kohtaan tai keskitä kuva kyseiseen kohtaan painamal-
la sitä.

Add View: avaa rekonstruktiovalinnan.

Avaa rekonstruktiovalinnan.

Valitun kuvan suurentaminen/pienentäminen.

Sulkee valitun kuvan.

Näkymässä olevilla nuolilla voidaan selata kuvaleikkeitä.

Tarkastelutoiminnot

Painike Käyttö

Reset: kaikkien leikkeiden palautus alkuperäisiin näyttöasetuksiin.

Linked View: linkittää useita näytöllä olevia kuvajoukkoja. 

Tarkastelutiedot
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Painike Käyttö

Presets: valitsee TT-ikkunoinnin esiasetukset.

Windowing: kirkkauden (ylös ja alas) ja kontrastin (vasemmalle ja oikealle) säätö. 

Slices: säätää näytettävien leikkeiden määrää.

Thickness: leikkeen paksuuden säätäminen.

Align: voit säätää kuvaustietojen suuntausta. 

Flip: vedä siirrettävän kuvan poikki:
• pystysuoraan, jos haluat kääntää kuvaa ylös-/alaspäin
• vaakasuoraan, jos haluat kääntää kuvaa oikealle/vasemmalle.

HUOMAUTUS: Flip on aktiivinen vain 2D:n (röntgensäteet) kohdalla. 

Screenshot: näyttökuvan ottaminen nykyisestä näytöstä.

HUOMAUTUS: kun valitset View-toimintojen käytön jälkeen Done, muutokset tallennetaan
kyseisen kuvajoukon kohdalla. Kun seuraavan kerran avaat kuvajoukon, se avataan samassa
asettelussa. 

Esiasetukset

Kuva 8  
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Voit valita TT-kuvajoukoille ikkunoinnin esiasetukset, jotka Brainlab optimoi esittääkseen erityisiä
rakenteita, kuten luu-, keuhko- tai pehmytkudosta. Tämä voidaan tehdä painamalla Presets, jotta
näkyviin tulee luettelo saatavilla olevista optimointivaihtoehdoista.

Paksuus

② ③

①
Kuva 9  

Thickness-toiminto on saatavilla vain alkuperäisleikkeissä, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:
• Leikkeen etäisyys on sama koko kuvajoukossa
• Leikkeen enimmäisetäisyys on 2 mm
• Leikkeen etäisyyden ja leikkeen paksuuden välinen maksimaalinen ero on enintään 10 %

HUOMAUTUS: aksiaalisia, sagittaalisia tai koronaalisia rekonstruktioita ei voida keskiarvottaa. 

Nro Kuvaus

① Liukupalkki leikkeen paksuuden säätämiseen. Paksuusalue riippuu leikkeiden välises-
tä etäisyydestä, ja kokonaispaksuus voi olla enintään 6 mm.

② Keskimääräinen paksuus on ilmoitettu otsikossa (kohdan AVERAGE edessä).

③ Ruudussa ilmoitetaan keskiarvotetun alueen paksuus.

Tarkastelutiedot
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Valittu Data-valikko

SELECTED DATA -valikossa voit piilottaa / näyttää valitut tiedot.

① ②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Kuva 10  

Nro Kuvaus

① Valitsemalla kuvakkeen voit avata SELECTED DATA -valikon.

② Tarkastelua varten käytettävissä olevat tiedot (esim. kuvat, objektit ja mittaukset).

③ Valitsemalla MORE voit avata tietovalintasivun.

④ Valitsemalla tämän voit näyttää tiedot.

⑤ Valitsemalla tämän voit piilottaa tiedot.

⑥ Valitsemalla tämän voit laajentaa tai tiivistää käytettävissä olevien tietojen luetteloita.

⑦ Näyttää kaikki käytettävissä olevat asettelut.

⑧ Valitsemalla tämän voit sulkea SELECTED DATA -valikon.
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Tietojen ominaisuudet

①

Kuva 11  

Tietojen ominaisuudet näytetään Data-valikossa. Niitä ovat esimerkiksi objektin tilavuus ①
suunnitelluissa objekteissa.

Varoitus
Tilavuuden laskenta perustuu kuvan laadun, kuvan resoluution ja leikepaksuuden kaltaisiin
tekijöihin, ja se saattaa erota korostetun objektin todellisesta tilavuudesta.

Leiketoiminto
① ②

Kuva 12  

Slices-toiminnon avulla voit määrittää näytettävien leikkeiden määrän valitsemalla halutun
asettelun ristikon avulla.

Linkitetyn näkymän vaatimukset

Linked View linkittää useita kuvajoukkoja. Yhdessä joukossa tehdyt toimet (esim. selaus tai
panorointi) suoritetaan myös linkitetyissä näkymissä.
Jotta Linked View -näkymää voidaan käyttää, kuvien/kuvajoukkojen on oltava joko:
• osa samaa kuvajoukkoa tai rekonstruktioita, tai
• yhdistettyjä (Brainlabin ohjelmistolla tai kuvauslaitteella).

Tarkastelutiedot
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Kuvien suurentaminen/pienentäminen

①

②

Kuva 13  

Nro Komponentti

① Kuvaluettelo

②
Suurennettu näkymä
HUOMAUTUS: suurennettu kuva säilyy kuvaluettelossa. 

Suurentamis-/pienentämisasetukset

Vaihtoehdot

Suurenna kuva suurennusnuolella.

Pienennä kuva pienennysnuolella.

Voit muuttaa kuvaa suurennetussa näkymässä ② painamalla kuvaa kuvaluettelossa ① tai vetä-
mällä kuvan vaihdettavaan suurennettuun näkymään.
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Tarkastelutiedot
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3 VIEWERIN KÄYTTÖ
3.1 Rekonstruktionäkymät

Tietoa rekonstruktionäkymistä

Viewerin avulla voit tarkastella rekonstruktioita jo valittujen kuvien lisäksi. Rekonstruktionäkymät
linkitetään alkuperäiseen kuvajoukkoon (l. yhdessä näkymässä tehdyt muutokset vaikuttavat
myös muihin).
Alkuperäistä kuvajoukkoa voidaan tarkastella samanaikaisesti enintään kolmen
rekonstruktiotyypin kanssa. Jonkin rekonstruktiokuvakkeen valitseminen näyttää kyseisen
rekonstruktion.

Rekonstruktion valitseminen

Avaa valintaikkuna ③ valitsemalla rekonstruktiopainike ① tai Add View ②. Täältä voit avata
yksittäiset rekonstruktiovaihtoehdot. Rekonstruktiovalinnassa näytetään saatavilla olevien
näkymien symbolikuvakkeita.
HUOMAUTUS: käytettävissä olevat rekonstruktiot saattavat vaihdella valitun tietomuodon ja
lisenssin mukaan. 

HUOMAUTUS: Slice ⑥ on alkuperäinen kuvajoukko, ei rekonstruktio.
 

④

①

②

⑤
③

⑥

Kuva 14  

VIEWERIN KÄYTTÖ
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Nro

① Rekonstruktiopainike

② Add View

③ Rekonstruktiovalintaikkuna

④ Standard sisältää joukon yleisemmin käytettäviä rekonstruktioita

⑤ Other sisältää lisärekonstruktioita

Rekonstruktioiden valitseminen

Toimenpiteet

1.

Valitse Add View tai Rekonstruktiot-painike.
Rekonstruktiovalintaikkuna avataan.

2. Valitse haluamasi näkymä symboleiden avulla.
HUOMAUTUS: tämän näkymään voidaan soveltaa suodattimia. Varmista, että suodatti-
mia ei ole korostettuna, jos haluat tarkastella kaikkia vaihtoehtoja. 

Maksanäkymä

Kuva 15  

Liver-näkymässä esitetään kaikki saatavilla olevat kuvatiedot, jotka koskevat maksaa, mutta sen
avulla voit myös valita minkä näkymän tahansa saatavilla olevien rekonstruktiovaihtoehtojen
luettelosta.
HUOMAUTUS: tämän asettelun saatavuus riippuu lisenssistä. 

Rekonstruktionäkymät
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Maksanäkymän käyttäminen

Toimenpiteet

1.

Valitse Add View -painike.

2. Valitse Standard > Other.

3. Valitse Other Views > Liver.

VIEWERIN KÄYTTÖ
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3.2 Potilaan suuntauksen uudelleenmääritys

Tietoa potilaan suuntauksen uudelleenmäärityksestä

Align-toiminnon avulla voit määrittää potilaan suuntauksen uudelleen kuvajoukossa.
Jos potilas esimerkiksi kuvattiin aksiaalisessa asennossa (päin- tai selinmakuulla) mutta pää
kallistettuna, kuvaustietojen merkinnät eivät vastaa suuntausta. Voit korjata tämän kohdistamalla
tiedot niin, että ne vastaavat kulloisenkin näkymän merkintöjä.
HUOMAUTUS: alkuperäisten kuvaleikkeiden sijaan on suositeltavaa käyttää rekonstruktioita
käytettäessä Align-toimintoa. 

Potilaan suuntauksen uudelleenmäärittäminen

①

Kuva 16  

Toimenpiteet

1.

Valitse Align.

2. Kierrä ja/tai panoroi kuvaa ① niin, että näkymän suuntausmarkkerit kohdistuvat potilaan
todellisen suuntauksen kanssa.
Muiden avoimena olevien näkymien avulla suuntauksen kohdistusta voidaan verrata ja
tarkistaa.

Varoitus
Varmista, että Align-toiminnon avulla määritetty potilaan suuntaus vastaa kuvajoukon
todellista potilaan suuntausta.

Potilaan suuntauksen uudelleenmääritys
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Asemien vaihtaminen

Toimenpiteet

Valitse näkymä, pidä valintaa painettuna ja vapauta näkymä sitten halutussa sijainnissa.
Kahden näkymän asemat vaihdetaan.

VIEWERIN KÄYTTÖ
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3.3 Mittaustoiminnot

Tietoa mittaustoiminnoista

Measure-valikossa on lisämittausasetuksia. Mittauksia käytetään nykyiseen leikkeeseen sekä sitä
edeltävään ja seuraavan leikkeeseen.
Etäisyys-, ympyrä- ja kulmamittaukset ovat näkyvissä vain Viewerissä. Etäisyys- ja
ympyrämittaustoiminnot eivät ole käytettävissä kalibroimattomissa kuvissa.
HUOMAUTUS: etäisyysmittauksen laatu vaihtelee kuvajoukon tarkkuuden mukaan. 

Mittauspainikkeet

Painike Käyttö

Distance: kahden pisteen välisen etäisyyden mittaus.

Circle: kuvan päällä olevan ympyrän halkaisijan mittaus.

Angle: samalla tasolla olevien kolmeen pisteen välisen kulman mit-
taus.

Open Angle: kahden avoimen tason välisen kulman mittaus.

Point: tekstimerkintöjen lisääminen kuvaan.
HUOMAUTUS: pisteet-kohde on näkyvissä myös muissa ohjelmisto-
sovelluksissa. 

See Next: kun valituissa tiedoissa on useampia mittauksia, tällä valin-
nalla siirrytään leikkeeseen, jossa on seuraava mittaus.

Delete: mittausobjektien poisto.

Calibrate: mittaustoimintojen kalibrointi suhteessa markkeriin, jonka
mitat tunnetaan.

HUOMAUTUS: mittauksia ja pisteitä voidaan muuttaa vain Measure-valikon ollessa avoinna. 

Mittaustoiminnot
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Etäisyyksien mittaaminen

Kuva 17  

Distance-toiminnon avulla voit mitata kahden pisteen välisen etäisyyden kuvassa.

Toimenpiteet

1.

Valitse Distance.

2. Valitse mikä tahansa kohta kuvassa.
Näyttöön tulee viiva.

3. Aseta viiva haluamallasi tavalla valitsemalla sen päätepisteet ja vetämällä niitä.
Valittujen pisteiden välinen etäisyys lasketaan ja näytetään millimetreinä.

Halkaisijoiden mittaaminen

Kuva 18  

Circle-toiminnon avulla voit mitata kuvan päällä olevan ympyrän halkaisijan. Halkaisijan
mittauksia käytetään nykyiseen leikkeeseen sekä sitä edeltävään ja seuraavan leikkeeseen.
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Toimenpiteet

1.

Valitse Circle.

2. Luo ympyrä valitsemalla piste kuvassa.
Ympyrän halkaisija lasketaan ja näytetään.

3. Aseta ympyrä haluamallasi tavalla vetämällä sen keskipistettä. Muuta ympyrän kokoa va-
litsemalla sen reunat ja vetämällä niitä.

Kulmien mittaaminen

Kuva 19  

Angle-toiminnon avulla voit mitata minkä tahansa kolmen samalla tasolla olevan pisteen kulman.
HUOMAUTUS: näytettävä kulma on kaksiulotteinen mittaus. Arvo on aina suhteessa näytettävään
tasoon. 

Toimenpiteet

1.

Valitse Angle.

2. Valitse piste kuvassa.
Näyttöön tulee kulma.

3. Aseta pisteet haluamallasi tavalla valitsemalla ne ja vetämällä niitä.
Valittujen pisteiden välinen kulma lasketaan ja näytetään.

Avointen kulmien mittaaminen

Open Angle -toiminnon avulla voit mitata kahden kohdetason välisen kulman.

Mittaustoiminnot

40 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 Viewer Ver. 5.0



Toimenpiteet

1.

Valitse Open Angle.

2. Valitse piste kuvassa.
Näyttöön tulee kaksi viivaa.

3. Aseta viivat haluamallasi tavalla valitsemalla niiden päätepisteet ja vetämällä niitä.
Viivojen välinen kulma lasketaan ja näytetään.
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3.4 Lisämittaustoiminnot

Piste-painike

①

②

Jos haluat lisätä kuvaan tekstimerkintöjä, valitse Point ja suorita sitten siirto vetä-
mällä haluamaasi kohtaan.
Valitsemalla Annotation ① voit muokata huomautustekstiä avautuvassa valintaik-
kunassa ②.

Poista-painike

Poista mittaukset valitsemalla ensin Delete ja valitsemalla sitten poistettava mit-
taus.

Lisämittaustoiminnot
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3.5 Kalibroidaan

Tietoa kalibroinnista

Calibrate-toiminnon avulla voit kalibroida mittaustoiminnot suhteessa tunnettuun fyysiseen
markkeriin.

Kalibroiminen

Toimenpiteet

1.

Voit suorittaa aktivoinnin valitsemalla Calibrate.

2.

Sijoita ympyrä ja muuta sen kokoa markkerikoon mukaiseksi kehotteen mukaan. Muuta
sen kokoa painamalla ja vetämällä sen reunoja.

3.

Valitse Enter Diameter Here ja syötä markkerin oikeat mitat valintaikkunaan.

4. Valitse OK.
HUOMAUTUS: kaikki mitat kalibroidaan uudelleen suhteessa markkerin mittoihin. 
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3.6 Kolmiulotteiset asetukset

Tietoa kolmiulotteisista asetuksista

3D Options -työkalurivin avulla voidaan luoda ja säätää seuraavia kolmiulotteisen visualisoinnin
ominaisuuksia: 
• raja-arvon säätäminen
• kuvan rajaus
• Select ROI (kohdealue)

Kuva 20  

Kolmiulotteiset visualisoinnit

Kun kaksiulotteista kuvajoukkoa selataan, kolmiulotteisen visualisoinnin keltainen viiva tai varjo
osoittaa sillä hetkellä katsellun leikkeen sijainnin. Muissa kaksiulotteisissa kuvissa ristikko edustaa
leikkaavia tasoja. Nämä esitykset haalistuvat selauksen päättyessä.
Liikeradat, objektit ja pisteet näkyvät kolmiulotteisissa visualisoinneissa.

Varoitus
Kolmiulotteisessa visualisoinnissa näkyvät värit eivät ehkä vastaa todellisten kudosten
väriä. Huomioi, että kolmiulotteiset visualisoinnit perustuvat harmaan arvoihin, minkä
vuoksi pinnan epätarkkuudet tai artefaktit voivat luoda epätarkkuuksia kolmiulotteiseen
visualisointiin.

Digitaalisesti rekonstruktoitu röntgenkuva (DRR)

DRR-esiasetus käyttää TT-tietoja röntgenkuvan luomiseen. Tulos on röntgenkuvaa muistuttava
kuva, joka on laskettu valitusta kulmasta.

Maksimivoimakkuussuojaus (MIP)

MIP on kolmiulotteisten tietojen tarkastelutapa, jossa vokselit projisoidaan maksimivoimakkuudella
tason näkymäsuuntaa pitkin.

Kolmiulotteiset asetukset
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Esiasetukset

Käytettävissä olevat esiasetukset vaihtelevat tietotyypin mukaan:

Tietotyyppi Vakio Muu

TT, ei varjoainetta Skin DRR Bone Bone/Vessels, Skin/Bone/
Vessels ja MIP

TT, varjoaineen kanssa Skin MIP CT Contrast (bone
and vessels) Bone, Skin/Bone ja DRR

MR Skin MIP Vessels Ei sovelleta

Rotaatioangiografia Bone MIP Vessels Ei sovelleta

PET/SPECT MIP MIP MIP Ei sovelleta

Objektinäkymä

Objektinäkymässä esitetään kaikki valitut vokseliobjektit, liikeradat ja kuituobjektit.

Yhdistelty todellisuus

①

Kuva 21  

Mikäli käytössä on Magic Leap -laite, voit kytkeä sen Vieweriin Magic Leap -painikkeella ①.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Laitteen kytkentä s. 52
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3.7 Kolmiulotteisten visualisointien muokkaus

Tietoa kolmiulotteisten visualisointien muokkauksesta

Voit muokata ja korjata 3D-visualisointiparametreja seuraavien avulla:
• Threshold
• Crop
• Select ROI
• Reset 3D
• Hide Equipment

Raja-arvon säätäminen

Toimenpiteet

1.

Valitse Threshold.

2. Säädä raja-arvoa vetämällä:
• Lisää vetämällä vasemmalle tai ylös
• Vähennä vetämällä oikealle tai alas

Kuvan rajaaminen

Toimenpiteet

1.

Valitse Crop.
Rajauskehys näkyy kuvajoukossa.

2. Säädä rajauskehystä siten, että se ympäröi kuvan säilytettävän alueen.
• Säädä kehyksen kokoa vetämällä kehyksen reunoja tai kehyksen pyöreitä merkintäpis-

teitä.
• Kierrä kehystä painamalla reunaa ja vetämällä kehystä. Vapauta reuna, paina sitä uu-

delleen ja kierrä kehystä toiseen suuntaan.
HUOMAUTUS: rajauskehyksen ulkopuolinen alue ei enää näy. 

Kohdealueen valitseminen

Toimenpiteet

1.

Valitse Select ROI.

2. Vedä viistosti valitun alueen yli.
Valintakehys luodaan lävistäjän mukaan.

Kolmiulotteisten visualisointien muokkaus
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Toimenpiteet

3. Vapauta painike.
Ohjelmistossa valitaan ROI ja siihen zoomataan.

Reset 3D:n käyttö

Toimenpiteet

Reset 3D: Palauttaa kaikki valitussa toiminnossa tehdyt muutokset.
Jos mitään toimintoa ei ole valittu, Reset 3D -painikkeen painaminen pa-
lauttaa kolmiulotteisen näkymän alkuperäiseen laskentaan.

Laitteiston piilottamisen käyttö

①

Toimenpiteet

Voit piilottaa laitteiston 3D-visualisoinnissa (esim. pöydällä) valitsemalla 3D Options -valikosta
Hide Equipment ①.
HUOMAUTUS: Hide Equipment on oletusarvoisesti pois päältä. Poikkeuksena on, kun käytös-
säsi on Universal Atlas ja tarkastelet kraniaalisia tietojoukkoja. 
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3.8 3D stereoskooppiset tilavuusesitykset

Tietoa 3D stereoskooppisista tilavuusesityksistä

Tämän ominaisuuden avulla voit tarkastella valittujen alueiden 3D-muuntoja stereoskooppisena
3D:nä kolmiulotteisella näytöllä. Voit käynnistää 3D stereoskooppisen tarkastelun valitsemalla
kuvakkeen Content Managerissa ① ja 3D-näytön ②.

① ②

Stereoskooppiset 3D-painikkeet

Kun Viewer otetaan etäkäyttöön iPlan Netin tai Origin Serverin avulla, 3D Options -valikossa
on käytettävissä lisäpainikkeita.

Painike Käyttö

3D Stereo: Ota stereoskooppinen 3D-tarkastelu käyttöön tai poista se käytöstä.

Swap Left/Right: Siirtyy vasemman silmän valitun alueen muunnosta oikean sil-
män valitun alueen muuntoon ja takaisin.
HUOMAUTUS: valitsemalla Swap Left/Right voit tarkistaa, että tarkastelu tapahtuu
täysin kolmiulotteisena. 

3D stereoskooppiset tilavuusesitykset
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3.9 Vertailu

Vertailunäkymä

Voit suorittaa vertailun, jos kuvajoukot sisältävät SmartBrushin avulla luotuja vokseliobjekteja.

Kuva 22  

Valitse Load Data kohdasta Comparison. Viewer hakee lisää tämän objektityypin
vokseliobjekteja, lataa vastaavat kuvajoukot ja näyttää ne kronologisessa järjestyksessä.
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Vertailu
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4 YHDISTELLYN
TODELLISUUDEN KÄYTTÖ

4.1 Tietoa yhdistellystä todellisuudesta

Taustatietoja

Kuva 23  

Viewer tarjoaa Magic Leap -laitteiden käyttäjille ainutlaatuisia tilaisuuksia potilastietoihin
tutustumiseen. Viewer ja Magic Leap toimivat yhdessä saadakseen aikaan kokemuksen
yhdistellystä todellisuudesta, jossa aidot ympäristöt yhdistyvät virtuaalisiin objekteihin. Tarkastele
näitä virtuaalisia objekteja 2D- ja 3D-näkymässä tai tee yhteistyötä muiden käyttäjien kanssa.
HUOMAUTUS: tämän asettelun saatavuus riippuu lisenssistä. 

Tarkastele kuvajoukkoja 2D-näkymässä ja suorita ikkunointi tai muita kuvankäsittelyn
perustoimintoja.
Kierrä, zoomaa ja asemoi 3D-kuvajoukkoja, jotta kohdealue esitetään optimaalisesti.
HUOMAUTUS: älä käytä Magic Leapia potilasympäristössä kirurgisten toimenpiteiden aikana. 
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Laitteen kytkentä

Suorittamalla nämä vaiheet voit kytkeä Magic Leap -laitteen Vieweriin.

Toimenpiteet

1. Käynnistä Viewer työpöydällä.

2. Kytke Magic Leap -laite päälle (esim. Lightpackin edessä olevalla painikkeella).

3.

Käynnistä Brainlab-sovellus Magic Leap -päävalikosta.

4. Avaa työpöydän Viewer-sovelluksessa 3D Options -valikko.

5.

Valitse Magic Leap.

6.

Näkyviin tulee QR-koodi.

Tietoa yhdistellystä todellisuudesta
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Toimenpiteet

7.

Katso QR-koodia Magic Leap -laitteen läpi.

8.

Kun QR-koodi on tunnistettu, laite muodostaa yhteyden. Tämä saattaa kestää muutaman
sekunnin.
QR-koodin valintaikkuna suljetaan automaattisesti.
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Viewerin päävalikko

③

②

①

④

Kuva 24  

Painamalla Home-painiketta Magic Leap -ohjauksessa voit avata valikon.

Nro Kuvaus

① Reposition: Määrittää paikan, johon objekteja kertyy aidossa ympäristössä.

② QR Code: Kytkee tai uudelleenkytkee laitteen Vieweriin.

③ About: Näyttää tietoa Viewer-ohjelmistosta.

④ Exit: Kytkee laitteen irti Vieweristä.

Virtuaalisen näkymän asemointivaihtoehdot

②①
Kuva 25  

Nro Kuvaus

① Painettu asemointimarkkeri

② Virtuaalinen asemointisymboli

Kun laite on kytketty, voit määrittää, mihin virtuaaliset objektit kertyvät aidossa ympäristössä.

Tietoa yhdistellystä todellisuudesta
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Määritä asema asemointimarkkerin tai virtuaalisen asemointisymbolin avulla Magic Leap -
ohjauksen kautta.
Voit toistaa tämän prosessin tai muuttaa asemaa avaamalla Magic Leap Viewerin päävalikon ja
valitsemalla Reposition.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Asemointimarkkeri s. 69

Vaihtoehto 1: Virtuaalisen näkymän asemointi tulostetun asemointimarkkerin avulla

Toimenpiteet

1. Sijoita painettu asemointimarkkeri useille Viewereille soveltuvaan paikkaan (esim. pöydän
keskelle tai lattialle).

2. Kytke laite ja ohjelmisto.
Kytkennän jälkeen näet seuraavan viestin lasien läpi: ”Use trigger to position.”

3. Katso markkeria lyhyeltä etäisyydeltä. Kun Magic Leap -laitteesi tunnistaa markkerin, vir-
tuaaliset nuolet ja painetut nuolet kohdistuvat automaattisesti.

4. Kun asemointimarkkeri tunnistetaan, 3D-näkymä syntyy ilmoitettuun asemaan.
Kunkin käyttäjän on suoritettava nämä vaiheet.

Vaihtoehto 2: Virtuaalisen näkymän manuaalinen asemointi

Voit myös asemoida virtuaalisen näkymän ilman painettua asemointimarkkeria.

Toimenpiteet

1. Kytke laite ja ohjelmisto.
Kytkennän jälkeen näet seuraavan viestin lasien läpi: ”Use trigger to position.”

2. Osoita virtuaalisella laserilla virtuaalista asemointisymbolia.

3. Vedä laukaisinta ja pidä sitä painettuna objektiin tarttumiseksi ja siirrä se haluttuun ase-
maan (esim. pöytälevylle, lattialle jne.).

4. Vapauta laukaisin.
3D-näkymä kertyy uuteen asemaan.

5. Voit siirtää asemointisymbolia jälleen avaamalla Viewer-päävalikon ja valitsemalla Repo-
sition.

Yhteistyötarkastelukokoonpanon valmistelu

Voit tarkastella tietoja yhteistyössä muiden kanssa käyttämällä kullekin Magic Leap -laitteelle
tarkalleen samaa viiteasemaa. Valitse sijainti (esim. avoin tila, jota päästään käyttämään kaikilta
puolilta). Tässä sijainnissa 3D-tilaan kertyy 3D-kuvia.

Toimenpiteet

1. Sijoita painettu asemointimarkkeri useille Viewereille soveltuvaan paikkaan (esim. pöydän
keskelle tai lattialle) tai sovi sopivasta viiteobjektista (esim. kynästä).

2. Kytke laite ja ohjelmisto.
Kytkennän jälkeen näet seuraavan viestin lasien läpi: ”Use trigger to position.”
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Toimenpiteet

3. Käyttäjillä on kaksi vaihtoehtoa:
a. Katso asemointimarkkeria lyhyeltä etäisyydeltä. Kun Magic Leap -laitteesi tunnistaa

asemointimarkkerin, virtuaaliset nuolet ja painetut nuolet kohdistuvat automaattisesti.
b. Sijoita ja kohdista nuolet manuaalisesti laukaisimen avulla. Jos kaikki käyttäjät valitse-

vat tämän vaihtoehdon, voidaan käyttää sattumanvaraista viiteobjektia, mikäli ase-
mointimarkkeri ei ole käytettävissä.

4. Toista jokaisen käyttäjän kohdalla.
Älä siirrä markkeria.

Tietoa yhdistellystä todellisuudesta
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4.2 Magic Leap -ohjaus

Ohjauksen käyttöä

①

②

④③

Kuva 26  

Nro Kuvaus

①

Home: Avaa Magic Leap -päävalikon (mikäli ei Viewer-sovelluksessa).
Viewer-sovelluksessa:
• Pitkä painallus: Avaa Magic Leap -päävalikon ja pienentää Viewer-sovelluksen.
• Lyhyt painallus: Avaa Viewerin päävalikon.

② Kosketuslevy: Pyyhkäisemällä sormella kosketuslevyn poikki voit selata tai zoomata
tarpeen mukaan.

③ Laukaisin: Voit valita toimen vetämällä ja suorittaa toimen pitämällä painettuna (esim.
poiminta, kierto tai 3D-näkymän siirtäminen).

④ Puskuri: Painamalla 3D-näkymiä käytettäessä tätä voit avata Probe’s Eye -näkymän.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Työkaluvinkit ja 2D-navigointi s. 59
Työkaluvinkit ja 3D-navigointi s. 64
2D-työkaluvinkit – otsikon osoittaminen s. 60
2D-työkaluvinkit – nurkan osoittaminen s. 60
2D-työkaluvinkit – 2D-näkymän osoittaminen s. 60
2D-työkaluvinkit – ikkunointi on aktivoitu s. 61
2D-työkaluvinkit – merkinnät on aktivoitu s. 61
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4.3 Yhdistelty 2D-todellisuus

Tietoa yhdistellystä 2D-todellisuudesta

Kuva 27  

Magic Leapin avulla käyttäjät voivat tutkia 2D-tietojoukkoja yhdistellyssä todellisuudessa.
Kosketuslevyn ja virtuaalisen laserin avulla käyttäjät voivat navigoida 2D-tietojen poikki sitä
mukaa kuin niitä projisoidaan aitoon ympäristöön tai navigoidaan ohjelmistossa.

Yhdistellyssä 2D-todellisuudessa käytettävissä olevat näkymät

Viewer tukee kaikkia asetteluita yhdistellyssä 2D-todellisuudessa. Jotkin näkymät saatetaan
esittää ohjelmistossa mutta ei yhdistellyssä todellisuudessa.
Muutamia tietotyyppejä ei tueta:
• Asiakirjat (esim. PDF:t, volumetriset raportit)
• Videot
• Aikasarjaröntgen
• 2D DSA

HUOMAUTUS: jos valitsemaasi tietojoukkoon sisältyy näkymä, jota ei tueta, se näkyy monitorissa
mutta ei yhdistellyssä todellisuudessa. Ohjelmistossa näytetään ilmoitus View not available on
Magic Leap.

 

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Mukautettu asettelu s. 24

Yhdistelty 2D-todellisuus
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Kraniaalinen asettelu s. 22
Spinaalinen asettelu s. 23
Angio-asettelu s. 21

Vuorovaikutuksessa 2D-näkymien kanssa

Käytä seuraavia toimintoja 2D-näkymän navigointiin tai säätämiseen. Voit aktivoida painikkeen
osoittamalla laserilla toimintoa ja vetämällä laukaisimesta. Valittu painike muuttuu siniseksi.

Vaihtoehto Kuvaus

Valitsemalla voit aktivoida panoroinnin, selauksen ja zoomauksen kosketuslevyn
avulla.
• Panoroi: Vedä kuva haluamaasi kohtaan tai keskitä kuva kyseiseen kohtaan

painamalla sitä
• Selaa: Pyyhkäise oikealle siirtyäksesi eteenpäin joukossa ja vasemmalle siir-

tyäksesi taaksepäin joukossa
• Zoomaa: Pyyhkäise laukaisinta pidellen ylös loitontaaksesi ja alas lähentääkse-

si

Valitsemalla voit säätää ikkunointia käyttämällä koko ohjausta kahvana.

Voit sijoittaa tekstietikettejä kuvaan valitsemalla Point ja asemoimalla uudelleen
vetämällä kohteet haluttuun sijaintiin.
HUOMAUTUS: voit lisätä tekstiä pisteestä näppäimistön tai kosketusnäytön moni-
torin kautta. 

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Lisämittaustoiminnot s. 42

Työkaluvinkit ja 2D-navigointi

① ②

Kuva 28  

Sen mukaan, mihin laser kohdistetaan 2D-näkymässä, 2D-näytön vasemmalla puolella näytetään
eri työkaluvinkkejä ①.
Muut navigointityökalut näytetään yläoikealla ② ja esitetään sinisenä niiden ollessa aktiivisia.
Voit navigoida kuvatietoja ohjelmistossa ja tarkastella muutoksia yhdistellyssä 2D-todellisuudessa.
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2D-työkaluvinkit – otsikon osoittaminen

Kun laserilla osoitetaan otsikkopalkkia 2D-näytöllä, näytetään seuraavat työkaluvinkit.

Työkaluvinkkivaihtoehto Kuvaus

Trigger 2D-näkymäalueen siirtäminen

Trigger + Swipe Left/
Right 2D-näkymäalueen kiertäminen

Trigger + Swipe Up/Down 2D-näkymäalueen sijoittaminen lähemmäs tai
kauemmas käyttäjästä

2D-työkaluvinkit – nurkan osoittaminen

Kun laserilla osoitetaan nurkkaa 2D-näytöllä, näytetään seuraavat työkaluvinkit.

Työkaluvinkkivaihtoehto Kuvaus

Trigger 2D-näkymäalueen mittakaavakoko

2D-työkaluvinkit – 2D-näkymän osoittaminen

Kun laser kohdistetaan 2D-näkymässä, kuvan vasemmalla puolella näytetään seuraavat
työkaluvinkit. Käytä seuraavia toimintoja 2D-näkymässä navigointiin. Voit aktivoida painikkeen
osoittamalla laserilla toimintoa ja vetämällä laukaisimesta.

Työkaluvinkkivaihtoehto Kuvaus

Trigger Panorointi

Trigger + Swipe Up/Down Lähennys/loitonnus

Yhdistelty 2D-todellisuus
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Työkaluvinkkivaihtoehto Kuvaus

Swipe Up/Down Pyyhkäisy ylös/alas

2D-työkaluvinkit – ikkunointi on aktivoitu

Kun navigointivaihtoehto Windowing aktivoidaan 2D-näytöllä ja kun laserilla osoitetaan 2D-
näkymässä, näytetään seuraava työkaluvinkki.

Työkaluvinkkivaihtoehto Kuvaus

Trigger Sovella ikkunointia laukaisimella ja siirtämällä koko
ohjausta vasemmalle/oikealle ja ylös/alas.

2D-työkaluvinkit – merkinnät on aktivoitu

Kun navigointivaihtoehto Annotation aktivoidaan 2D-näytöllä ja kun laserilla osoitetaan 2D-
näkymässä, näytetään seuraava työkaluvinkki.

Työkaluvinkkivaihtoehto Kuvaus

Trigger Aseta merkintä laukaisimella. Lisää monitorilla teks-
tiä merkintään.
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4.4 Yhdistelty 3D-todellisuus

Tietoa yhdistellystä 3D-todellisuudesta

Kuva 29  

Magic Leapin avulla käyttäjät voivat tutkia 3D-tilavuusesitykset stereoskooppisena 3D:nä. Voit olla
vuorovaikutuksessa objektin kanssa ja tehdä yhteistyötä muiden käyttäjien kanssa. Yhdistellyssä
todellisuudessa tarkasteltava objekti on tarkalleen samanlainen kuin ohjelmistossa esitettävä
lukuun ottamatta sitä, että voit olla vuorovaikutuksessa sen kanssa aivan kuin se olisi todellinen
objekti.

Yhdistellyssä 3D-todellisuudessa käytettävissä olevat näkymät

Viewerissä tuetaan seuraavia näkymiä:
• Skin
• Bone
• Skin/Bone
• Vessels
• Skin/Vessels
• Skin/Bone/Vessels
• Bone/Vessels
• Smart Approach
• Smart Liver
• MIP

HUOMAUTUS: jos olet Spine- tai Angio-asettelussa, näytetään vain 2D. 

HUOMAUTUS: jos valitsemaasi tietojoukkoon sisältyy näkymä, jota ei tueta, se näkyy monitorissa
mutta ei yhdistellyssä todellisuudessa. Ohjelmistossa näytetään ilmoitus View not available on
Magic Leap.

Yhdistelty 3D-todellisuus
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HUOMAUTUS: tietojoukkoon sisältyvät objektit, liikeradat, mittaukset ja pisteet sekä kuidut
näytetään 3D-näkymässä. 

Probe’s Eye -näkymä

② ③ ⑤④

⑥

①

Kuva 30  

Nro Kuvaus

① Potilaskuvajoukon 3D-rekonstruktio

② Kulloinenkin tarkennustaso

③ Probe’s Eye -näkymä

④ 2D Inline-näkymä

⑤ 2D Inline-näkymä

⑥ Tarkastelusuunta

Probe’s Eye -näkymä ja kaksi siihen liittyvää Inline-näkymää ovat saatavissa ainoastaan
yhdistellyssä 3D-todellisuudessa (l. niitä ei voida tarkastella näytöllä). Probe’s Eye -näkymässä
esitetään rekonstruktio potilaskuvajoukosta ① kulloisellakin tarkennustasolla ②, ja se heijastaa
skannaustietoja keltaisella laserviivalla ⑥ kulkien 3D-näkymän poikki vasemmalla.
Voit avata Probe’s Eye -näkymän osoittamalla laserilla näkymää, joka on samassa paikassa ja
kulmassa, johon haluat luoda Probe’s Eye -näkymän. Sen jälkeen voit tarkastella ja selata
kuvatietoja 2D-kentässä suhteessa 3D-tilavuusesityksen vieressä olevaan tarkastelusuuntaan.
Kaksi 2D Inline -näkymää, ④ ja ⑤, ovat kohtisuorassa Probe’s Eye -näkymään ③ nähden ja
avautuvat samaan aikaan kuin Probe’s Eye -näkymä. Ne ovat näkyvissä vain, kun käyttäjä on
lähes kohtisuorassa kulmassa 3D-rekonstruktioon nähden.
Näytettävä tarkastelusuunta esitetään keltaisella 3D-tilavuusrekonstruktiossa ⑥. 
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Probe’s Eye -näkymän aktivointi

Magic Leap -ohjauksen puskurin avulla voit avata Probe’s Eye -näkymän.

Toimenpiteet

1. Pidä 3D-näkymä avoinna yhdistellyssä todellisuudessa.

2. Osoita virtuaalisella laserilla näkymää paikassa ja kulmassa, joka on sama kuin haluttu
tarkastelusuunta.

3. Paina puskuria.
Probe’s Eye -näkymä ja kaksi Inline-näkymää avautuvat 3D-tilavuusrekonstruktion sisäl-
lä.

4. Paina puskuria uudelleen.
Probe’s Eye- ja Inline-näkymät näytetään nyt 3D-tilavuusrekonstruktion oikealla puolella.
Käytä kosketuslevyä tarkastelusuuntaa pitkin ja/tai kierrä rekonstruktiota, jotta Probe’s
Eye- ja Inline-näkymiä voidaan tarkastella paremmin.

5. Paina puskuria kolmannen kerran Probe’s Eye- ja Inline-näkymien sulkemiseksi.

Työkaluvinkit ja 3D-navigointi

Kuva 31  

Käytä yhdistellyssä todellisuudessa virtuaalista laseria ja Magic Leap -kosketuslevyä 3D-näkymän
navigointiin.
Sen mukaan, mihin laser kohdistetaan, 3D-näytön vasemmalla puolella näytetään eri
työkaluvinkkejä.

Työkaluvinkkivaihtoehto Kuvaus

Trigger Siirrä 3D-näkymä toiseen sijaintiin.

Yhdistelty 3D-todellisuus
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Työkaluvinkkivaihtoehto Kuvaus

Trigger + Swipe Up/Down Kierrä 3D-näkymää vaakasuoralla akselilla.

Trigger + Swipe Left/
Right Kierrä 3D-näkymää pystysuoralla akselilla.

Swipe Up/Down Zoomaa 3D-näkymää.

Swipe Left/Right

Näytetään vain, kun näkymä on Smart Approach -
näkymässä. Tällä ohjataan liukupalkkia Viewerissä,
ja voit kuoria pois kerroksia 3D-kuvasta Smart Ap-
proach -näkymässä.

Bumper

• Painamalla kerran voit aktivoida Probe’s Eye -nä-
kymän ja siihen liittyvät Inline-näkymät.

• Painamalla uudelleen voit siirtää 3D-rekonstrukti-
on oikealla puolella olevia näkymiä.

• Voit sulkea näkymät painamalla kolmannen ker-
ran.
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5 LIITE
5.1 Vianmääritys

Magic Leap -vianmääritys

Näkyviin saattavat tulla seuraavat virheilmoitukset, jos käytössä on Viewer yhdessä Magic Leapin
kanssa.

Virheilmoitus Kuvaus/ratkaisu

Not connected
Cannot connect to (cur-
rent IP address shown)

Magic Leap ei voi muodostaa yhteyttä Viewer-taustasovellukseen,
koska ilmeni alustava ongelma (esim. kokoonpano/määritykset eivät
ole oikeat).
Kokeile seuraavia vaihtoehtoja:
• Vahvista, että Viewer-tietokone ja Magic Leap ovat samassa ver-

kossa
• Tarkista palomuuriasetukset (NodeMaster)
• Valitse viestintään asianmukainen portti (NodeMaster-asetus)
• Yritys-IT: syötä Magic Leap MAC -osoite suodatinluetteloon
• Virkistämällä QR-koodia voit alustaa yhteyden Viewerin päävalikon

(QR-koodi) kautta

Connection lost
Trying to reconnect...

Alustava yhteys muodostettiin, mutta se keskeytyi.
Kokeile seuraavia vaihtoehtoja:
• Odota muutama sekunti; yhteys muodostetaan automaattisesti uu-

delleen lyhyiden keskeytysten jälkeen
• Tarkista, että Magic Leap on määritetty korjaamaan Wi-Fi (kun on

mahdollista käyttää useita verkkoja)
• Tarkista verkkokaapeli
• Virkistämällä QR-koodia voit alustaa yhteyden uudelleen Viewerin

päävalikon (QR-koodi) kautta

Viewer closed
The desktop viewer has
been closed. Exiting
application…

Tietokoneen Viewer on suljettu. Koska tietoja ei voida siirtää, Magic
Leap -sovellus sammutetaan.
Kokeile seuraavia:
• Käynnistä ohjelmisto uudelleen (tietokone ja Magic Leap)

Internet privilege missing

Internet-oikeus on evätty. Vieweriä ei voida käynnistää, ellei tätä oi-
keutta ole hyväksytty. Näiden oikeuksien käytön on oltava hyväksytty,
kun sovellus käynnistetään ensimmäistä kertaa asennuksen jälkeen.
Ota oikeudet käyttöön tästä:
• ML-päävalikko/asetukset/sovellukset/Viewer/oikeudet

LAN privilege missing

Paikallisverkon käyttöoikeus on evätty. Vieweriä ei voida käynnistää,
ellei tätä oikeutta ole hyväksytty. Näiden oikeuksien käytön on oltava
hyväksytty, kun sovellus käynnistetään ensimmäistä kertaa asennuk-
sen jälkeen.
Ota oikeudet käyttöön tästä:
• ML-päävalikko/asetukset/sovellukset/Viewer/oikeudet
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Virheilmoitus Kuvaus/ratkaisu

Camera problem

Kameraoikeus on evätty. Vieweriä ei voida käynnistää, ellei tätä oi-
keutta ole hyväksytty. Näiden oikeuksien käytön on oltava hyväksytty,
kun sovellus käynnistetään ensimmäistä kertaa asennuksen jälkeen.
Ota oikeudet käyttöön tästä:
• ML-päävalikko/asetukset/sovellukset/Viewer/oikeudet

Camera problem
Cannot access camera.
Reboot your Magic Leap
device.

Etukameraa tarvitaan QR-koodin skannaukseen. Jos kamera on jo
käytössä toisessa sovelluksessa, Viewer-sovelluksen käyttöä ei voida
jatkaa. Käynnistä laite uudelleen.
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5.2 Asemointimarkkeri

Asemointimarkkerimalli

Kuva ei välttämättä ole mittakaavassa. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Brainlabin
asiakastukeen.

5 cm

10 cm

0 cm

4 in

0 in

2 in
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