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1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Dados para contato e informações legais
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.: (800) 597-5911
Fax: (708) 409-1619 us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892-1217

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

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

Vida útil de serviço esperada

A Brainlab oferece cinco anos de serviços em relação ao software. Durante esse período, são
oferecidas as atualizações de software, bem como suporte de campo.

Comunicação

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

Fabricante

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.1.1 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 de outros fabricantes

• Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos
e em outros países.

Software integrado de terceiros

Parte deste software é baseada no trabalho da organização Independent JPEG Group.
Este software apoia-se em parte do iTextSharp, de Bruno Lowagie e Paulo Soares.
O Smartbrush Angio é um software proprietário. O software Smartbrush Angio é protegido por
direitos autorais. Além do software do Smartbrush Angio, outros aplicativos de software que
estejam licenciados sob a Licença Pública Geral (GPL) GNU também podem ser instalados na
estação de trabalho do Smartbrush Angio. O software proprietário e o software livre são
utilizados de acordo com a cláusula de “mera agregação” definida pela Licença Pública Geral
GNU. Os termos e condições completos da Licença Pública Geral GNU podem ser consultados
aqui:
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Etiqueta CE

• A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os re-
quisitos essenciais da MDD (Medical Device Directive).

• De acordo com a MDD, Diretiva do Conselho 93/42/EEC, o Smartbrush An-
gio 1.0 é um produto da Classe IIb.

OBSERVAÇÃO: a validade da etiqueta CE somente pode ser confirmada em relação aos
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/weee

Vendas nos Estados Unidos

A legislação federal norte-americana restringe a venda deste dispositivo por médicos ou a pedido
deles.

Dados para contato e informações legais
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1.2 Símbolos
Símbolos usados neste manual

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 tipo itálico e indicam informações adicionais
úteis.
 

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.3 Uso Proposto
Uso do sistema

Uso Proposto

O Smartbrush Angio é um aplicativo para contornar estruturas anatômicas vasculares e
patologias em imagens médicas.

A quem se destina

Este manual do usuário foi produzido para profissionais da saúde e/ou para suas equipes.

Revisão de plausibilidade

Antes de iniciar o tratamento do paciente, reveja a plausibilidade de todas as entradas e
saídas de informações do sistema.

Responsabilidade

Este aplicativo apenas proporciona assistência adicional ao cirurgião ou ao usuário e não
substitui, de forma alguma, a experiência e/ou a responsabilidade do cirurgião ou usuário
durante seu uso.

Sistemas elétricos médicos

Para obter informações relativas à configuração de sistemas elétricos médicos, consulte o
Manual do Usuário do Sistema e o Manual do Usuário Técnico correspondente.

Uso Proposto
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1.4 Compatibilidade com dispositivos médicos
Software médico da Brainlab

Software médico da Brainlab compatível

O Smartbrush Angio 1.0 é compatível com:
• Content Manager 2.0
• DICOM Viewer 2.0
• Patient Browser 4.0
• DICOM Proxy 3.2

Outros produtos de software da Brainlab

Outros aplicativos de software Brainlab compatível podem tornar-se disponíveis após a
publicação deste manual do usuário. Se tiver dúvidas relacionadas à compatibilidade do software,
entre em contato com o suporte da Brainlab.
Se as versões do seu software em operação no momento for diferente das versões especificadas
acima, entre em contato com o suporte técnico da Brainlab para obter esclarecimentos sobre
compatibilidade.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4.1 Software de outros fabricantes

Software compatível de outros fabricantes

O Smartbrush Angio 1.0 é compatível com:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8

Para obter informações sobre pacotes de serviço compatíveis, entre em contato com o suporte
da Brainlab.

Somente são permitidas atualizações críticas do sistema operacional Microsoft Windows.
Não recomendamos fazer o download ou instalar atualizações durante o tratamento de
pacientes.

É recomendável proteger o sistema com software antivírus de última geração. Esteja
ciente de que isto pode afetar negativamente o desempenho do sistema, por exemplo, as
varreduras em tempo real (também conhecidas como varredura no acesso, proteção em
segundo plano, blindagem residente, autoproteção) podem retardar o processo de
download e de salvamento dos dados do paciente.

Compatibilidade com dispositivos médicos
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1.5 Treinamento e documentação
Visão geral

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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Treinamento e documentação
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2 USANDO O SMARTBRUSH
ANGIO

2.1 Introdução
Visão geral

Informações Gerais

O Smartbrush Angio é um aplicativo para contornar estruturas anatômicas vasculares em
imagens médicas. Permite combinar uma série de imagens 3D com uma angiografia dinâmica 2D
não localizada para análise simultânea das informações da imagem.
Com base na alimentação das imagens, é possível contornar as estruturas vasculares como
objetos 3D para processamento posterior.

Fluxo de trabalho do Smartbrush Angio

Fluxo de trabalho

1. Selecione uma série de imagens.

2. Crie a Fusion (Fusão).

3. Selecione a região de interesse na imagem usando o ROI.

4. Verifique e, se necessário, corrija o objeto vascular 3D usando o Brush/Smartbrush An-
gio.

Indicador de fluxo de trabalho

Existe um indicador de fluxo de trabalho para o Smartbrush Angio, que exibe em que ponto do
fluxo de trabalho você se encontra.

Figura 1 
Utilize os botões Back e Next para navegar no fluxo de trabalho.

USANDO O SMARTBRUSH ANGIO
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2.2 Abrindo o Smartbrush Angio

Como abrir o fluxo de trabalho do planejamento de Angio

Passo

Selecione a opção Angio Planning (Planejamento Angio) das opções de fluxo
de trabalho no Content Manager.

Abrindo o Smartbrush Angio

14 Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Smartbrush Angio Ver. 1.0



2.3 Selecionando dados
Selecionando pacientes

Como selecionar um paciente

Passos

1. Escolha um paciente no Patient Browser (Navegador de Paciente).

2. Escolha Select (Selecionar).

OBSERVAÇÃO: para obter mais informações, consulte o Manual do Usuário do Software
Patient Browser.
 

Como selecionar imagens

③

①

②

Figura 2 

Passos

1.

Selecione a série de imagens que gostaria de usar ①.
As imagens aparecem em Selected Data (Dados Selecionados) ②.
OBSERVAÇÃO: caso estiver faltando algum tipo de dados necessários, você será notifi-
cado na área de informações ③.
 

OBSERVAÇÃO: os resultados pré-existentes do Smartbrush Angio também podem ser
carregados.
 

2.
Selecione OK.
OBSERVAÇÃO: você só poderá selecionar OK quanto todos os dados necessários da
série de imagens estiverem selecionados.
 

OBSERVAÇÃO: para obter mais informações, consulte o Manual do Usuário do Software
relacionado ao Content Manager, Patient Browser e DICOM Viewer.
 

USANDO O SMARTBRUSH ANGIO
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Requisitos dos dados das imagens

O Smartbrush Angio requer que os dados da série de imagens contenham detalhes vasculares.
As imagens de TC ou RM são contornadas automaticamente.
A seleção de dados só carrega os dados da série de imagens que forem relevantes para o
procedimento angiográfico e omite todos os dados não relevantes.
Dados adequados são:
• Série de imagens 2D: Projeções angiográficas frontais e laterais são necessárias para o

registro/a fusão com a série de imagens 3D. A informação do fluxo dinâmico é igualmente
usada para fins de visualização e comparação com os dados anatômicos.

• RM 3D ou TC com contraste: O contraste aprimorado é necessário para que as informações
vasculares possam ser distinguidas.

• Objetos de vasos: Os objetos de vasos são automaticamente contornados com base nas
modalidades 3D com contraste selecionadas.

OBSERVAÇÃO: contate o suporte da Brainlab para obter mais recomendações sobre aquisição
de imagens.
 

Segmentação de vasos

A série de imagens selecionada e destacada (assinaladas por uma borda cor de laranja),
desencadeia a prioridade da segmentação de vasos.
Quando modalidades de imagens diferentes são selecionadas, a série de imagens destacada é
usada primeiro para a segmentação de vasos. O andamento da segmentação e a série de
imagens são exibidos na área de informações.

Como definir a orientação da imagem

④

② ③①

Para fazer o planejamento angio, é necessário usar uma série de imagens frontais e laterais.
Normalmente, a informação sobre a orientação é exibida no cabeçalho do DICOM ①.
Caso o scanner não salve a informação sobre a orientação da imagem, é possível fazê-lo
manualmente:

Passos

1. Selecione o ícone da caneta ④.

2. Selecione a orientação da imagem dentre as opções disponíveis ③.

3. Selecione OK.

Selecionando dados
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Como remover imagens

Passo

Selecione X ② para eliminar a série de imagens em Selected Data.

Como finalizar a seleção de dados

Passo

Após a seleção de dados, selecione a opção Next.

Salvando alterações

Ao navegar longe da seleção de paciente, você será movido pela seguinte janela de diálogo:

Figura 3 

Opções

Save Salva o conteúdo criado e o(a) devolve para a seleção de paciente.

Discard Exclui todo o conteúdo criado e o(a) devolve para a seleção de paciente.

USANDO O SMARTBRUSH ANGIO
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2.4 Fusão

Fusão de imagens

Figura 4 
Após selecionar uma série de imagens, o software pede que você faça a fusão (corregistro) dos
dados de imagens juntos.
Selecionar a opção Fusion faz a fusão automática das séries de imagens 2D e 3D juntas. Ocorre
a fusão das imagens com base em estruturas comuns às duas séries de imagens.

Analise o resultado da fusão antes de prosseguir.

Fusão
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Alinhamento manual pré-fusão

②

④

⑤

⑦

③

⑥

①

Figura 5 
O alinhamento manual das imagens ajuda o algorítimo de fusão e aprimora os resultados.
É possível mudar a dimensão e girar a camada 3D do vaso sobre seus eixos, no intuito de
conseguir uma correspondência melhor com os dados da imagem 2D subjacente.

Nº Explicação

① Ilustra a orientação da imagem e do vaso.

② Girar horizontalmente a camada de vaso em 3D.

③ Girar a camada do vaso em 3D sobre o eixo X-Y.

④ Girar verticalmente a camada de vaso em 3D.

⑤ Aumentar ou diminuir a dimensão da imagem 3D.

⑥ Executar o angiograma.

⑦ Mover a barra deslizante para pontos específicos dentro do angiograma.

Como ajustar a Camada de Vasos 3D

Passos

1. Girar ou ajustar a camada de vaso 3D em relação à imagem 2D subjacente.

2. Quando os resultados forem satisfatórios, selecione Next para continuar.

USANDO O SMARTBRUSH ANGIO
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Como criar uma fusão automática

Passos

1. Selecione a função Fusion para iniciar a fusão entre as séries de ima-
gens.

2. Verifique a fusão.

3. Selecione Next para continuar.

Janela de diálogo da função Fusion

Figura 6 
É possível ignorar o passo da função Fusion sem corregistrar os dados da série de imagens.
Recomendamos selecionar Yes e prosseguir com uma fusão automática caso a janela de diálogo
for exibida.

Funções de fusão

Função

Fusion: Otimiza a fusão ajustada manualmente entre as séries de imagens.

Selecione a opção Undo Fusion para desfazer a fusão automática de imagens.
OBSERVAÇÃO: durante uma fusão automática, todas as demais função são de-
sabilitadas até que ela seja concluída.
 

As funções Reset e Undo Fusion compartilham a mesma localização na barra
de ferramentas.
Quando a função Undo Fusion for usada após uma fusão automática, ela retor-
na o vaso ao seu estado anterior à fusão ajustado manualmente.
A função Reset devolve o vaso de volta à sua posição inicial, antes do ajuste
manual.
OBSERVAÇÃO: depois que a função Reset for usada, a função será desabilita-
da até que o vaso seja reposicionado.
 

Fusão
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Função

Figura 7 
Vessel Visible: Ativa ou desativa a sobreposição de vasos para auxiliar o ajuste manual de fu-
são. A transparência padrão do objeto de vaso é de 50%, de modo que a imagem de fundo fi-
que igualmente visível.
Vessel Complexity (Complexidadedo vaso): aumenta ou diminui o nível de complexidade do
vaso exibido na sobreposição de imagens.
OBSERVAÇÃO: Vessel Complexity é usada para remover os artefatos de segmentação de va-
sos e aprimorar os resultados da fusão. Somente as estruturas visíveis dos vasos são conside-
radas na fusão automática.
 

Funções gerais

Função

Abre a tela principal do Content Manager.

Abre a seleção de dados.

Confirma os resultados do passo atual e avança para o próximo passo.

Retorna para o passo anterior.
Os resultados não são salvos automaticamente.

Como finalizar a fusão

Passo

Após editar a fusão, selecione a opção Next.

USANDO O SMARTBRUSH ANGIO
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2.5 ROI (Região de Interesse)

Informações Gerais

Use a função ROI para definir as regiões de interesse, como por exemplo, um nicho no
angiograma.

Como usar a função ROI

①

②

③

Figura 8 

Passos

1. Role pelas imagens usando as barras deslizantes ① (ou a roda do mouse) para encon-
trar as regiões de interesse.

2. Selecione a função ROI Brush.

3.

Destaque a região de interesse em uma visualização, desenhando um contorno ②.
A área é marcada em azul e cria um raio ③ na outra visualização.
OBSERVAÇÃO: se necessário, reduza o tamanho do pincel em 50%, pressionando a te-
cla shift (disponível somente em PC) ao desenhar um contorno.
 

4.
Destaque a região de interesse na outra visualização.
OBSERVAÇÃO: se os raios de ambas as visualizações falharem ao fazer a intersecção,
a opção Next será desabilitada. Ajuste a pincelada do ROI Brush.
 

ROI (Região de Interesse)
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Passos

5.

Se necessário, utilize a função ROI Erase para definir as bordas com
mais precisão.
OBSERVAÇÃO: se utilizar um mouse, use o botão direito do mesmo para
apagar quando o ROI Brush estiver ativo.
 

Opcionalmente, selecione a opção Undo para desfazer os passos ante-
riores das funções brush/erase (pincel/apagar).

6. Verifique o objeto do ROI Brush.

7. Selecione Next.

Opções de visualização

Figura 9 
Use o menu suspenso para alternar entre as visualizações em DSA (escala de cinza) e CIP
(cores) para ajudar a identificar as regiões de interesse mais facilmente.

USANDO O SMARTBRUSH ANGIO
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Visualizações de ROI

①

②

Figura 10 

Nº Visuali-
zação

Explicação

① CIP Projeção de intensidade de cor: O fluxo angio dinâmico com informações de
tempo codificadas por cores, com base em imagens DSA.

② DSA Angiografia de subtração digital: Exibe a aquisição de imagens angiográficas
em escalas de cinza.

Como finalizar a edição da ROI

Passo

Após editar a ROI, selecione a opção Next.

ROI (Região de Interesse)
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2.6 Usando o Smartbrush Angio

Informações Gerais

Após a definição da ROI, o Smartbrush Angio detecta automaticamente e cria um objeto nicho
3D com base nos dados da imagem anatômica selecionada. Esse objeto é exibido em cada corte
da série de imagens do Paciente.
OBSERVAÇÃO: se o algorítimo de detecção do nicho não conseguir encontrar dados úteis na
ROI selecionada, ele cria um nicho padrão com o mesmo formato da ROI definida.
 

Visão geral da tela principal

O Smartbrush Angio permite destacar e fazer o ajuste fino das regiões de interesse
manualmente dentro de cortes individuais.
Por padrão, o 3x3 View exibe uma visão geral do objeto nicho 3D detectado como cortes. Cada
corte fica disponível para edição. Se você selecionar uma visualização diferente ②, o 3x3 View
④ atualiza-se de maneira correspondente.

②

⑤

⑦
⑥

①

④③

Figura 11 

Nº Explicação

① As visualizações do angiograma, como por exemplo, a lateral esquerda ou a frontal direi-
ta e seus respectivos comandos para reprodução do angiograma.

②

Opções de visualização:
• Axial
• Coronal
• Sagittal (Sagital)
• 3D

③ A borda de cor laranja indica a visualização em uso na área da tela principal.

④ Os cortes da imagem do objeto nicho 3D.

⑤ Barra de ferramentas.

⑥ Menu suspenso da seleção de visualização.

USANDO O SMARTBRUSH ANGIO
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Nº Explicação

⑦ Barra deslizante para a espessura ajustável do corte.

Funções da barra de ferramentas

Botão Função

Scroll (Rolar): rolar através dos cortes de imagem, arrastando o ponteiro do
mouse até o corte atual.

Zoom: ampliar até a região de interesse, arrastando o ponteiro do mouse atra-
vés do corte.

Alternar entre 3x3 View e Single View e exibir um menu suspenso das ima-
gens fusionadas disponíveis.

Pan (Mover): fazer a pan até a região de interesse nas imagens.
A posição do clique/toque define o centro da visualização.
OBSERVAÇÃO: na 3x3 View, quando a Pan é selecionada em uma visualiza-
ção, as demais visualizações atualizam-se de igual modo.
 

Reconstituir os contornos do objeto nicho 3D.

Retocar cortes individuais do objeto nicho 3D.
OBSERVAÇÃO: somente em Single View.
 

Corrigir imperfeições e definir bordas com mais precisão.

Selecionar Undo para desfazer a última alteração feita.

Ajustar o brilho, arrastando o ponteiro do mouse até o corte atual.

Girar ao redor do objeto 3D usando a função Rotate.
OBSERVAÇÃO: disponível somente em 3D View.
 

Usando o Smartbrush Angio
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Como usar o Smartbrush para editar objetos nicho

Passos

1. Selecionar 3x3 View das opções de View.

2. Centralize e aplique o zoom à região de interesse, usando as funções Zoom, Scroll e
Pan.

3. Selecione o Smartbrush.

4. Arrastar o Smartbrush sobre a área destacada em um movimento semelhante ao de
um pincel.

5.
O Smartbrush destaca todos os pixels conectados.
OBSERVAÇÃO: o Smartbrush destaca a área que você marcou e cria um objeto usan-
do interpolação 3D.
 

6.
Caso quaisquer bordas da área destacada não estiverem corretamente
separadas da área adjacente, use a função Erase para definir essas bor-
das com maior precisão.

7. Utilize a função Scroll para prosseguir para o próximo corte.

8. Se necessário ajuste a Slice Thickness (Espessura do corte) (consulte página 29 pa-
ra obter mais informações).

9. Repita os passos 4-8 até ficar satisfeito com os resultados.

10. Verifique o objeto nicho 3D.

11.
Selecione Done (Concluído) para concluir o planejamento angio.
Content Manager abre.

Como usar o Brush para editar objetos nicho

Passos

1. Selecionar Single View das opções de View.

2. Centralize e aplique o zoom à região de interesse, usando as funções Zoom, Scroll e
Pan.

3. Selecione Brush (Pincel).
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Passos

4. Arrastar o Brush sobre a área destacada em um movimento semelhante ao de um pin-
cel.

5.
O Brush destaca todos os pixels conectados e cria um objeto sem interpolação.
OBSERVAÇÃO: o Brush destaca a área marcada e não adiciona, nem remove os vo-
xels automaticamente.
 

6.
Caso quaisquer bordas da área destacada não estiverem corretamente
separadas da área adjacente, use a função Erase para definir essas bor-
das com maior precisão.

7. Utilize a função Scroll para prosseguir para o próximo corte.

8. Se necessário ajuste a Slice Thickness (consulte página 29 para obter mais informa-
ções).

9. Repita os passos 4-8 até ficar satisfeito com os resultados.

10. Verifique o objeto nicho 3D.

11.
Selecione Done para concluir o planejamento angio.
Content Manager abre.

Salvando o objeto nicho

O objeto nicho 3D é salvo no fluxo de trabalho ao selecionar-se Done.
A convenção de nomenclatura padrão para o objeto nicho 3D é:
• Nidus (“3D image series name”) [Nicho (“nome da série de imagens 3D”)]

Como visualizar em 3D

①

③

②

Figura 12 
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Passos

1. Selecione 3D nas opções de visualização ①.
A tela principal exibe a visualização 3D.

2. Centralize e aplique o zoom à região de interesse, usando as funções Zoom, Scroll e
Pan ②.

3. Para ajudar a visualização, aumente ou diminua a Vessel Complexity usando a barra
deslizante ③.

Funções de visualização

①

Figura 13 
Você pode visualizar projeções angiográficas 2D como vídeos para ajudar na detecção do nicho
correto.

Passos

1. Selecione entre projeção angiográfica frontal ou esquerda/direita, do lado esquerdo da
tela.

2.
Clique no botação reproduzir/pausar ① para reproduzir o vídeo na visualização da tela
principal.
Alternativamente, clique no botão reproduzir diretamente na janela do projeto escolhido.

Opções de visualização

Opções Explicação

Visualização de
DSA

Angiografia de subtração digital: Exibe a aquisição de imagens angiográficas
em escalas de cinza.

Visualização de
CIP

Projeção de intensidade de cor: fluxo angio dinâmico com informações de
tempo codificadas por cores, com base em imagens DSA.

Visualização
Vermelho-Azul Vermelho-azul representa a fase precoce-tardia do fluxo de contraste.

Espessura do corte

①
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Para ajudar na visualização, aumentar a Slice Thickness usando a barra deslizante ① dentro da
3x3 View e da Single View.
As visualizações atualizam-se a mesma proporção e exibem maior profundidade de imagem,
semelhante à projeção de intensidade máxima (MIP).

Modificação de dados

Toda modificação feita na ROI, provoca a criação de um novo objeto nicho.
Um objeto nicho 3D existente que é modificado, fica salvo em um novo plano com o mesmo
nome.

Analisando os resultados

Para verificar seus resultados, é necessário considerar o seguinte:
• Analisar/comparar com imagens referentes à projeção
• Analisar as imagens de CIP e Vermelho-azul
• Espessura do corte

Analisar sempre e verificar o resultado dos contornos da ROI antes de prosseguir.

Os resultados da segmentação do vaso devem ser analisados e comparados às imagens
originais e às projeções 2D.

Resultado do planejamento angio

Quando um planejamento angio for concluído, o resultado a seguir é salvo como dado DICOM
após selecionar a opção Done:
• Objetos 3D (segmentação de nichos e vaso)
• Série de imagens de CIP 2D
• Fusões (projeções 2D com os volumes de RM ou TC 3D)

Recarregando os dados do planejamento angio

Quando o planejamento angio for concluído, o recarregamento do plano de tratamento ignora os
passos de contorno das funções Fusion e ROI. O resultado existente é exibido em 3x3 View
dentro de Brush.
O resultado pode ser usado para outros processamentos.
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2.7 Fechando o Smartbrush Angio

Como fechar o Smartbrush Angio

Para sair da sessão atual por qualquer motivo, proceda da seguinte maneira:

Passos

1. Antes de fechar, finalize a tarefa atual, selecionando a opção Done.

2.
Selecione Home.
A tela principal do Content Manager se abre.

3. Selecione Exit na tela principal do Content Manager.

Salvando dados no desligamento

Antes de encerrar o software, sempre finalize a tarefa atual. Sempre feche o software antes
de encerrar o sistema. Os dados não serão automaticamente salvos caso o sistema seja
desligado sem o devido encerramento do software.
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