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INFORMAÇÕES GERAIS

1.1

Dados para contato

Suporte
Se não encontrar as informações de que precisa neste manual, ou se tiver dúvidas ou problemas,
entre em contato com o suporte da Brainlab:
Região

Telefone e Fax

E-mail

Estados Unidos, Canadá, América
Central e América do Sul

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

us.support@brainlab.com

Brasil

Tel.: (0800) 892 1217

Reino Unido

Tel.: +44 1223 755 333

Espanha

Tel.: +34 900 649 115

França e países de idioma francês

Tel.: +33 800 676 030

África, Ásia, Austrália, Europa

Tel.: +49 89 991568 44
Fax: +49 89 991568 811

Japão

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

support@brainlab.com

Expectativa de vida útil
A Brainlab oferece cinco anos de serviço para software. Durante esse período, a Brainlab fornece
atualizações de software e suporte em campo.

Comunicação
Embora tenha sido cuidadosamente revisado, este manual pode conter erros.
Utilize o endereço igs.manuals@brainlab.com para enviar sugestões de melhoria para este
manual.

Fabricante
Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany
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Informações legais

1.2

Informações legais

Direitos autorais
Este manual contém informações exclusivas protegidas por direitos autorais. Nenhuma parte
deste manual pode ser reproduzida ou traduzida sem a permissão expressa, por escrito, da
Brainlab.

Marcas comerciais da Brainlab
Brainlab® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.

Marcas comerciais de outros fabricantes
Windows® e Internet Explorer® são marcas registradas da Microsoft Corp. nos Estados Unidos e
em outros países.

Software integrado de outros fabricantes
• Parte deste software é baseada no trabalho da organização Independent JPEG Group.
• Este software contém a biblioteca OpenJPEG, que foi importada e otimizada com o codec
libjpeg-turbo. Para obter uma descrição completa de direitos autorais, avisos legais e licenças,
consulte http://www.openjpeg.org e http://www.libjpeg-turbo.org.
• Parte deste software é baseada no projeto Xerces C++ 3.1.1, desenvolvido pela organização
Apache Software Foundation. Para obter uma descrição completa de direitos autorais,
renúncia a direitos e licenças, consulte http://xerces.apache.org/.
• Este produto inclui a biblioteca libtiff 4.0.4beta. Para obter uma descrição completa de direitos
autorais, renúncia a direitos e licenças, consulte http://www.remotesensing.org/libtiff/.

Etiqueta CE
A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os requisitos essenciais da Diretiva 93/42/EEC do Conselho Europeu, a Diretiva para
Dispositivos Médicos (Medical Device Directive, “MDD”).
De acordo com as regras estabelecidas pela MDD, o DICOM Viewer 3.1 é um
produto da Classe Im.
OBSERVAÇÃO: a validade da etiqueta CE somente pode ser confirmada para produtos
fabricados pela Brainlab.

Instruções de descarte
Equipamentos elétricos e eletrônicos somente podem ser descartados de acordo com
as normas legais. Para obter informações sobre a norma WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment - Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos), visite:
http://www.brainlab.com/en/sustainability/
Para obter mais informações ou instruções sobre reciclagem, entre em contato com a Brainlab.

Vendas nos Estados Unidos
A legislação federal norte-americana restringe a venda deste dispositivo a médicos ou a pedido
deles.
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1.3

Símbolos

Aviso
Sinais de Aviso são indicados por um símbolo triangular de aviso. Eles contêm
informações críticas de segurança relacionadas a possíveis ferimentos, morte ou outras
consequências sérias associadas à utilização incorreta do equipamento.

Cuidado
Sinais de Cuidado são indicados por um símbolo circular de cuidado. Eles contêm
informações críticas de segurança relacionadas a possíveis problemas com o dispositivo.
Tais problemas incluem falhas no funcionamento, falhas no dispositivo, danos ao
dispositivo ou danos à propriedade.

Observações
OBSERVAÇÃO: observações são formatadas em fonte itálica e indicam informações adicionais
úteis.
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1.4

Indicação de uso

Uso proposto para o DICOM Viewer
O DICOM Viewer 3.1 é um dispositivo de software para exibição de imagens médicas e outros
dados médicos. Inclui funções para revisão de imagens, manipulação de imagens, medições
básicas e visualização 3D (reconstruções multiplanares e renderização de volumes 3D). Ele não
se destina ao diagnóstico de imagens primárias ou à revisão de imagens mamográficas.

Usuário-alvo
Os usuários-alvo são os profissionais da área médica, tais como médicos e suas equipes.

Local de uso
Este produto deve ser utilizado em locais fechados, geralmente em hospitais ou clínicas.

Revisão de plausibilidade
Antes de iniciar o tratamento do paciente, verifique a plausibilidade de todas as entradas e
saídas de informações do dispositivo.

Responsabilidade
Este sistema apenas proporciona assistência adicional para o cirurgião ou usuário e, de
forma alguma, substitui a experiência e/ou responsabilidade do cirurgião ou usuário
durante seu uso.
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1.5

Compatibilidade com dispositivos médicos

1.5.1

Software Brainlab

Software médico compatível da Brainlab
O DICOM Viewer 3.1 é compatível com:
• Content Manager Versão 2.2
• Cranial/ENT Versão 2.1*, 3.0, 3.1
• DICOM Proxy Versão 3.3
• EM ENT Versão 1.0
• Fluoro Express Versão 3.2
• Hip Versão 6.0
• Image Fusion Versão 1.0, 2.0
• iPlan CMF Versão 3.0*
• iPlan Cranial Versão 3.0*
• iPlan ENT Versão 3.0*
• iPlan Spine Versão 3.0*
• iPlan Stereotaxy Versão 3.0*
• Knee Versão 2.6, 3.0, 3.1
• Patient Selection Versão 4.1
• Smartbrush Versão 2.0, 2.1
• Smartbrush Angio Versão 1.0
• Spine & Trauma 2D Versão 3.1
• Spine & Trauma 3D Versão 2.5
* A compatibilidade depende das configurações de conversão para DICOM.

Outros produtos de software da Brainlab
Outros aplicativos de software Brainlab compatíveis podem tornar-se disponíveis após a
publicação deste manual do usuário. Se tiver perguntas relacionadas à compatibilidade de
aplicativos de software com o DICOM Viewer 3.1, entre em contato com o suporte da Brainlab.
Se as versões de software que você está usando atualmente forem diferentes das versões
especificadas acima, entre em contato com o suporte técnico da Brainlab para obter
esclarecimentos sobre compatibilidade.
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Compatibilidade com dispositivos médicos

1.5.2

Software de outros fabricantes

Autorização
O DICOM Viewer contém software médico. As propriedades de instalação ou definições de
configuração não podem ser alteradas, exceto por pessoal treinado/autorizado pela Brainlab
(excluindo configurações de contas locais relacionadas à segurança do sistema).

Software compatível de outros fabricantes
O DICOM Viewer é compatível com:
• Windows Server 2012 R2 64 bits
• Windows Server 2008 SP2 64 bits
• Windows 7 SP1 64 bits
• Windows 8.1 64 bits
• Windows 10 64 bits
OBSERVAÇÃO: para obter informações sobre outros aplicativos de software compatíveis de
outros fabricantes, entre em contato com o suporte da Brainlab.

Conformidade DICOM
As declarações de conformidade DICOM podem ser encontradas no site da Brainlab, na página:
www.brainlab.com/dicom.

Sistemas eletromédicos
Para obter informações relativas à configuração de sistemas eletromédicos, consulte o Manual
do Usuário do Sistema e o Manual do Usuário Técnico correspondentes.

10

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 DICOM Viewer Ver. 3.1

INFORMAÇÕES GERAIS

1.6

Treinamento e documentação

Público alvo
Este manual do usuário é direcionado aos profissionais da área médica, tais como médicos e
suas equipes.

Treinamento Brainlab
Antes de usar o sistema, todos os usuários devem participar de um programa de treinamento a
ser aplicado por um representante da Brainlab, com o objetivo de assegurar o uso seguro e
correto do produto.

Documentação
Este manual descreve software médico de grande complexidade, que deve ser usado com
cautela.
Portanto, é importante que todos os usuários do sistema:
• Leiam atentamente os manuais antes de manusear o equipamento.
• Tenham acesso permanente a este manual.

Manuais do Usuário disponíveis
Manual do Usuário

Manuais do Usuário do Software

Conteúdo
• Visão geral do planejamento do tratamento e da navegação
guiada por imagem.
• Descrição da configuração do sistema na sala cirúrgica.
• Instruções detalhadas sobre o software.

Manual do Usuário de Instrumental

Instruções detalhadas sobre o manuseio do instrumental.

Manual de Limpeza, Desinfecção e Esterilização

Detalhes sobre limpeza, desinfecção e esterilização do instrumental.

Manual do Usuário do SisteInformações abrangentes sobre a configuração do sistema.
ma
Manual do Usuário Técnico

Informações técnicas detalhadas sobre o sistema, incluindo especificações e adesão a normas.
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1.7

Requisitos técnicos

Requisitos de hardware do DICOM Viewer
•
•
•
•

Placa de vídeo: compatível com DirectX 11, com 512 MB de memória de vídeo
Resolução da tela: 1.280 x 1.024
Processador: 2 núcleos físicos
RAM: 4 GB

Requisitos adicionais para visualização em 3D Estéreo
• RAM: 8 GB
• Monitor passivo 3D estéreo
• Óculos polarizados
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2

DICOM VIEWER

2.1

Visão geral do software

Informações gerais
O DICOM Viewer pode ser usado, por exemplo, para:
• Visualizar imagens médicas e planos de tratamento Brainlab
• Comparar sequências de imagens de múltiplos estudos
• Executar funções de janelamento e medição

Iniciando o DICOM Viewer
O DICOM Viewer deve ser iniciado por meio do aplicativo Content Manager, que permite acesso
a arquivos de pacientes e a aplicativos de software da Brainlab.
Usando o software Patient Selection, selecione o paciente e os dados que deseja visualizar.
Para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software do Content
Manager e do Patient Selection.

Layout da tela
O layout da tela exibe os dados lado a lado, permitindo a comparação de dados.

①

②

Figura 1
Nº
①

Área

Explicação

Menu principal

Menu de funções disponíveis.
OBSERVAÇÃO: as funções disponíveis podem variar, dependendo
de sua licença.
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Visão geral do software

Nº
②

Área

Explicação

Visualização selecionada

O nome do arquivo e os ícones são destacados na visualização selecionada.

Botões principais
Para ativar uma função, pressione o botão correspondente.
Botão

Função

Consulte

Retorna à página inicial. Todas as alterações (p. ex., sequência de imagens selecionada, janelamento, trajetóri- Manual do
as, medições de pontos, caixas recortadas, limiares 3D) Usuário do
são automaticamente disponibilizadas para outros apli- Software
cativos.

Abre o menu para ocultar/mostrar dados.

Página 17

Nome e ID do paciente: Selecione para retornar à área
de seleção de pacientes e fazer alterações no paciente
ou nos dados selecionados.

Página 13

View (Visualizar): opções de visualização de imagens.

Página 15

Measure (Medida): opções de medição de imagem (ânPágina 23
gulos, distâncias, etc.) e anotações.
3D Options (Opções 3D): criar visualizações 3D, recorPágina 28
tar imagens e selecionar uma região de interesse.

Done (Concluído): prosseguir e salvar alterações.

Back (Voltar): solicita que as alterações sejam salvas antes de retornar à tela anterior.

• Selecione Save (Salvar) para disponibilizar os dados para outros
aplicativos.
• Selecione Discard (Descartar) para descartar os dados.
• Selecione Cancel (Cancelar) para permanecer na página do DICOM Viewer.
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2.2

Visualizando dados

2.2.1

Visão geral

Informações gerais
As funções View (Visualizar) fornecem opções básicas de manipulação de imagens. As
alterações são aplicadas à sequência de imagens atual e às suas reconstruções.
Imagens DICOM devem ter um tamanho de pixel quadrado. Não há limitação para o
tamanho da matriz.

Orientação

Uma figura humana aparece no canto inferior esquerdo de cada visualização, para
indicar a orientação da imagem.
Outros indicadores de orientação relevantes aparecem em cada visualização, incluindo: H (cabeça), F (pé), L (esquerda), R (direita), A (anterior) e P (posterior).

Botões de visualização básica
Os botões de visualização básica estão permanentemente disponíveis no DICOM Viewer.
Botão

Função
Scroll (Rolar): arraste:
• Para a direita ou para baixo, para movimentar-se para frente pela sequência.
• Para a esquerda ou para cima, para movimentar-se para trás pela sequência.
OBSERVAÇÃO: como alternativa, use as setas na imagem para rolagem.

Zoom: arraste:
• Para cima para reduzir o zoom.
• Para baixo para ampliar o zoom.

Pan (Mover): arraste a imagem para a posição desejada ou pressione a imagem
para centralizá-la nesse ponto.

Reconstructions (página 22): abre a seleção de reconstrução.

Maximize/Minimize (página 20): maximiza/minimiza a imagem selecionada.

Close Image (página 20): fecha a imagem selecionada.

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 DICOM Viewer Ver. 3.1

15

Visualizando dados

Botão

Função

Scroll Arrows: setas dentro da visualização para rolagem pelos cortes de imagens.

Funções de visualização
Botão

Função

Add View (Adicionar) (página 22): abre a seleção de reconstrução.

Slices (Cortes) (página 18): ajuste do número de cortes exibidos.

Windowing (Janelamento): ajuste do brilho (para cima e para baixo) e do contraste
(esquerda e direita).

Align (Alinhar) (página 20): permite ajustar a orientação dos dados da aquisição.

Flip (Espelhar): arraste o dedo pela imagem que deseja mover:
• Na vertical, para inverter a imagem para cima/para baixo.
• Na horizontal, para inverter a imagem para a direita/para a esquerda.

Reset (Redefinir): redefine todos os cortes para as configurações originais de visualização.

Linked View (Vincular) (página 20): Vincula múltiplas sequências de imagens na
tela.

Screenshot (Captura): faz uma captura da tela atual.

OBSERVAÇÃO: se você selecionar Done (Concluído) depois de usar as funções de View
(Visualizar), as alterações serão salvas para aquela sequência de imagens. Na próxima vez que
for aberta, a sequência de imagens apresentará o mesmo layout.
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Função Thickness

③

②

①
A função Thickness (Espessura) estará disponível apenas para cortes originais, se:
• A distância dos cortes for a mesma em toda a sequência de imagens,
• A distância máxima do corte for de 2 mm e
• A diferença máxima entre a distância do corte e a espessura do corte não exceder 10%.
OBSERVAÇÃO: não é possível calcular médias de reconstruções axiais, sagitais ou coronais.
Nº

Explicação

①

Controle deslizante para ajuste da espessura do corte. O intervalo da espessura depende da distância entre os cortes e não pode exceder o máximo de 6 mm de espessura
total.

②

A média calculada da espessura é indicada no cabeçalho (em frente de AVERAGE (MÉDIA)).

③

Uma caixa indica a espessura da área média.

Menu Data
O menu Data (Dados) permite ocultar/mostrar os dados selecionados.

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 DICOM Viewer Ver. 3.1
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④ ⑤⑥

③

⑦

①
②

Figura 2
Nº

Explicação

①

Selecione o ícone para abrir o menu Data (Dados).

②

Dados disponíveis para visualização, tais como imagens, objetos e medições.

③

Selecione MORE (MAIS) para abrir a página de seleção de dados.

④

Selecione para mostrar dados.

⑤

Selecione para ocultar dados.

⑥

Selecione para expandir/condensar listas de dados disponíveis.

⑦

Selecione para fechar o menu Data (Dados).

Propriedades dos dados

①
Figura 3
O menu Data (Dados) mostra propriedades dos dados. Por exemplo, volume do objeto ① em
objetos planejados.
O cálculo do volume é baseado em fatores como qualidade da imagem, resolução da
imagem e espessura do corte, podendo diferir do volume real do objeto destacado.

Função Slices
A função Slices (Cortes) permite definir o número de cortes que são exibidos, usando uma grade
para selecionar o layout desejado.
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①

②

Figura 4

Função Align
A função Align (Alinhar) permite redefinir a orientação do paciente na sequência de imagens.
Por exemplo, se o paciente tiver sido adquirido na posição axial (decúbito ventral ou dorsal), mas
com a cabeça inclinada, a identificação dos dados de aquisição não será correspondente à
orientação. É possível corrigir esse problema, alinhando-se os dados de modo que eles
correspondam à identificação na visualização respectiva.
OBSERVAÇÃO: quando a função Align (Alinhar)é utilizada, recomenda-se usar reconstruções ao
invés dos cortes originais da sequência de imagens.

①

Figura 5
Etapas
1.

Pressione Align (Alinhar).
Um ícone ① aparece no centro da visualização selecionada.

2.

Gire e/ou mova a imagem, de forma que os marcadores de orientação na visualização
fiquem alinhados com a orientação real do paciente.
Use outras visualizações abertas para comparar e verificar o alinhamento da orientação.

Assegure que a orientação do paciente definida com a função Align (Alinhar) coincida com
a orientação real do paciente na sequência de imagens.
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Requisitos de visualização vinculada
A função Linked View (Vincular) vincula múltiplas sequências de imagens. Todas as ações
executadas em uma sequência (p. ex., rolar ou mover), também são executadas nas
visualizações vinculadas.
Para usar a função Linked View (Vincular), é necessário que as imagens/sequências de
imagens:
• Sejam parte da mesma sequência de imagens ou reconstrução, ou
• Sejam fusionadas (usando software da Brainlab ou o scanner)

Como alternar exibições
Etapa
Para alternar posições de visualizações, selecione e mantenha pressionada uma visualização,
soltando-a na localização desejada.
As posições das duas visualizações são alternadas.

Maximizando/minimizando imagens
②

①

Figura 6
Nº

Componente

①

Lista de imagens

②

Visualização maximizada
OBSERVAÇÃO: a imagem maximizada permanece na lista de imagens.

Opções de maximização/minimização
Opções
Para maximizar uma imagem, pressione a seta para maximizar.

20
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Opções
Para minimizar uma imagem, pressione a seta para minimizar.
Para alterar a imagem na visualização maximizada ②, pressione uma imagem na lista de imagens ① ou arraste uma imagem para a visualização maximizada para alternar.
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2.2.2

Visualizações reconstruídas

Informações gerais
O DICOM Viewer permite visualizar reconstruções em adição às imagens já selecionadas.
Visualizações reconstruídas são vinculadas à sequência de imagens original, ou seja, todas as
alterações feitas em uma visualização serão aplicadas nas outras.
É possível visualizar a sequência de imagens original simultaneamente com até três tipos de
reconstruções. Pressione qualquer dos ícones de reconstrução para exibir essa reconstrução.
Para obter informações adicionais sobre as visualizações reconstruídas, consulte a página 29.

Seleção de reconstrução
Pressione o botão Reconstructions ① ou Add View (Adicionar) ②, para abrir uma janela de
diálogo de seleção ③. Daqui você pode visualizar e abrir reconstruções.
OBSERVAÇÃO: as reconstruções disponíveis podem variar, dependendo do formato dos dados
selecionados e da licença adquirida.
OBSERVAÇÃO: Slice (Corte) é a sequência de imagens original, não uma reconstrução.
③

②
①

Figura 7
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2.3

Medição

2.3.1

Funções de medição

Informações gerais
O menu Measure (Medida) fornece opções de medição avançadas. As medições são aplicadas
ao corte atual, bem como a um corte anterior e a um posterior.
Medições de distância, círculo e ângulo somente são visíveis somente no DICOM Viewer. As
funções de medição de distância e círculo não estão disponíveis em imagens não calibradas.
OBSERVAÇÃO: a qualidade da medição de distâncias depende da resolução da sequência de
imagens.

Botões de medição
Botão

Função

Consulte

Distance (Distância): medir a distância entre quaisquer dois pontos.

Página 24

Circle (Círculo): medir o diâmetro de um círculo sobreposto à imagem.

Página 25

Angle (Ângulo): medir o ângulo de quaisquer três pontos no mesmo
plano.

Página 26

Point (Ponto): colocar rótulos de texto na imagem.
OBSERVAÇÃO: os pontos também ficam visíveis em outros aplicativos de software.

Página 27

See Next (Ver Próxima): quando há mais que uma medição nos dados selecionados, salta para o corte em que ocorre a próxima medição.

Página 27

Delete (Excluir): excluir objetos de medição.

Página 27

OBSERVAÇÃO: medições e pontos somente podem ser alterados quando o menu Measure
(Medida) está aberto.
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2.3.2

Medindo distâncias

Informações gerais
A função Distance (Distância) permite medir a distância entre quaisquer dois pontos na imagem.

Como medir distâncias

Figura 8
Etapas

1.
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Pressione Distance (Distância).

2.

Pressione qualquer ponto na imagem.
Uma linha aparece na tela.

3.

Reposicione os pontos conforme necessário, pressionando e arrastando os pontos finais.
A distância é calculada e exibida em milímetros entre os pontos selecionados.
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2.3.3

Medindo diâmetros

Informações gerais
A função Circle (Círculo) permite medir o diâmetro de um círculo sobreposto à imagem. As
medições de diâmetro são aplicadas ao corte atual, bem como a um corte anterior e a um
posterior.

Como medir diâmetro

Figura 9
Etapas

1.

Pressione Circle (Círculo).

2.

Pressione um ponto na imagem para criar um círculo.
O diâmetro do círculo é calculado e exibido.

3.

• Reposicione o círculo conforme a necessidade arrastando o centro.
• Redimensione o círculo pressionando e arrastando as bordas.
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Medição

2.3.4

Medição de ângulos

Informações gerais
A função Angle (Ângulo) permite medir o ângulo de quaisquer três pontos no mesmo plano.
OBSERVAÇÃO: o ângulo exibido corresponde a uma medição em 2D. O valor é sempre
relacionado ao plano exibido.

Como medir ângulos

Figura 10
Etapas

1.
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Pressione Angle (Ângulo).

2.

Pressione um ponto na imagem.
Um ângulo aparece na tela.

3.

Reposicione os pontos conforme a necessidade pressionando e arrastando-os.
O ângulo entre os pontos selecionados é calculado e exibido.
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2.3.5

Funções de medição adicionais

Botão Point

①

②

Para colocar rótulos de texto em uma imagem, pressione Point (Ponto) e pressione
a imagem na localização desejada.
Selecione Annotation (Anotação) ① para editar o texto da anotação na janela de
diálogo exibida ②.

Botão Delete

Para excluir medições, primeiro pressione Delete (Excluir) e depois pressione a
medição que deseja excluir.
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2.4

Opções 3D

2.4.1

Visão geral

Informações gerais
A barra de ferramentas 3D Options (Opções 3D) permite criar e ajustar uma visualização 3D
usando, por exemplo:
• Ajuste de limiar
• Recorte de imagem
• Selecionando uma região de interesse (ROI)

Figura 11

Visualizações 3D
Durante a rolagem por uma sequência de imagens 2D, uma linha amarela ou uma sombra na
visualização 3D representa a localização do corte atualmente visualizado. Em outras imagens
2D, uma cruz representa os planos de interseção. Essas representações ficam esmaecidas
quando a rolagem é interrompida.
As trajetórias e os objetos são visíveis dentro das visualizações 3D.
As cores que aparecem na visualização 3D podem não refletir a cor de tecidos reais. Esteja
ciente de que visualizações 3D são criadas com base nos valores de cinza e, dessa forma,
a imprecisão superficial ou os artefatos podem criar imprecisões na visualização 3D.

Radiografia Reconstruída Digitalmente (DRR)
A predefinição de DRR usa dados de tomografias para criar uma aproximação de imagem de
raios X. O resultado é uma imagem semelhante a uma radiografia, calculada a partir do ângulo
selecionado.

Projeção de Intensidade Máxima (MIP)
A MIP é um método de visualização de volume para dados 3D que projeta os voxels com a
máxima intensidade junto com a direção de visualização no plano de visualização.
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Predefinições
Os valores predefinidos variam em função do tipo de dados:
Tipo de dados

Predefinições disponíveis

TC sem contraste

Skin

Bone

DRR

TC com contraste

Skin

CT Contrast (bone and
vessels)

MIP

RM

Skin

Vessels

MIP

Angiografia rotacional

Bone

Vessels

MIP

PET/SPECT

MIP

Visualização de objetos
A visualização de objetos mostra todos os objetos de voxel, todas as trajetórias e todos os
objetos de fibra selecionados.
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2.4.2

Editando visualizações 3D

Como ajustar o limiar
Etapas

1.

2.

Pressione Threshold (Limiar).

Arraste para ajustar o limiar:
• Para cima ou para a esquerda para aumentar
• Para baixo ou para a direita para diminuir

Como recortar uma imagem
Etapas

Pressione Crop (Cortar).
A moldura de recorte aparece na sequência de imagens.

1.

2.

Ajuste a moldura de recorte, para que ela envolva a seção da imagem que você deseja
manter.
• Para ajustar o tamanho da moldura, arraste as bordas da moldura ou os marcadores
arredondados dentro da moldura.
• Para girar a moldura, pressione uma das bordas e arraste a moldura. Solte a borda e
pressione-a novamente para girar a moldura em uma direção diferente.
OBSERVAÇÃO: a área fora da moldura de recorte não é mais visível.

Como selecionar uma ROI
Etapas

1.

Pressione Select ROI (Selecionar ROI).

2.

Arraste diagonalmente sobre a área escolhida.
Uma moldura de seleção é criada com base na diagonal.

3.

Tire o dedo da tela.
A região de interesse (ROI) é selecionada e ampliada.

Redefinir
Reset 3D (Redefinir 3D): redefine todas as alterações realizadas com o recurso selecionado.
Se nenhum recurso estiver selecionado, pressione Reset 3D (Redefinir 3D) para
retornar a visualização 3D para o cálculo original.
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2.4.3

Renderizações estereoscópicas de volumes 3D

Informações gerais
Este recurso permite visualizar renderizações de volumes 3D em uma visualização
estereoscópica 3D em um monitor 3D. Para iniciar a visualização estereoscópica 3D, selecione o
ícone no Content Manager ① e selecione o monitor 3D ②.

①

②

Botões de estereoscopia 3D
Quando o DICOM Viewer é acessado remotamente, botões adicionais ficam disponíveis no menu
3D Options (Opções 3D).
Botão

Função

3D Stereo (3D Estéreo): Ativar/Desativar a visualização estereoscópica 3D.
Swap Left/Right (Mudar Esq/Dir): Alterna a renderização de volume para o olho
esquerdo/direito.
OBSERVAÇÃO: selecione Swap Left/Right (Mudar Esq/Dir) para verificar se a visualização aparece em full 3D.
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