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1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1 Στοιχεία επικοινωνίας

Τεχνική υποστήριξη

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε σε αυτό το εγχειρίδιο ή εάν έχετε
προβλήματα ή απορίες, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab:

Περιοχή Τηλέφωνο και φαξ Email

Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Κεν-
τρική και Νότια Αμερική

Τηλ: +1 800 597 5911
Φαξ: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Βραζιλία Τηλ: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.co
m

Ηνωμένο Βασίλειο Τηλ: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Ισπανία Τηλ: +34 900 649 115

Γαλλία και γαλλόφωνες περιοχές Τηλ: +33 800 676 030

Αφρική, Ασία, Αυστραλία, Ευρώπη
Τηλ: +49 89 991568 1044
Φαξ: +49 89 991568 811

Ιαπωνία
Τηλ: +81 3 3769 6900
Φαξ: +81 3 3769 6901

Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής

Η Brainlab παρέχει πέντε έτη σέρβις για το λογισμικό. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου,
παρέχονται ενημερώσεις λογισμικού καθώς και τεχνική υποστήριξη.

Σχόλια

Παρά την προσεκτική ανασκόπηση, αυτό το εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να περιέχει σφάλματα.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση user.guides@brainlab.com εάν έχετε
προτάσεις για τη βελτίωσή του.

Κατασκευαστής

Brainlab AG
Olof-Palme-Straße 9
81829 Munich
Γερμανία

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.2 Νομικές πληροφορίες

Πνευματικά δικαιώματα

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει ιδιοκτησιακές πληροφορίες, οι οποίες προστατεύονται από τη
νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η μετάφραση
οποιουδήποτε μέρους του παρόντος οδηγού χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Brainlab.

Εμπορικά σήματα της Brainlab

Το Brainlab® είναι σήμα κατατεθέν της Brainlab AG στη Γερμανία ή/και στις ΗΠΑ.

Εμπορικά σήματα τρίτων κατασκευαστών εκτός Brainlab

• Οι επωνυμίες Microsoft®, Windows®, ActiveX®, Edge και Internet Explorer® είναι σήματα
κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

• Η επωνυμία Mozilla Firefox® είναι σήμα κατατεθέν του ιδρύματος Mozilla Foundation στις ΗΠΑ
και άλλες χώρες.

• Οι επωνυμίες MacOS®, Safari® και iPad® είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc. στις ΗΠΑ και
άλλες χώρες.

• Η επωνυμία Android™ είναι σήμα κατατεθέν της Google Inc. στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Πληροφορίες για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Αυτό το προϊόν μπορεί να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή από
εκκρεμείς αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση: https://
www.brainlab.com/patent/.

Ενοποιημένο λογισμικό τρίτων μερών

• Το λογισμικό αυτό αποτελεί εν μέρει έργο του Independent JPEG Group.
• Το λογισμικό αυτό περιλαμβάνει την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη OpenJPEG, η οποία εισήχθη και
ενισχύθηκε από τον κωδικοαποκωδικοποιητή libjpeg-turbo. Για πλήρη περιγραφή των
πνευματικών δικαιωμάτων, των δηλώσεων αποποίησης ευθυνών και των αδειών χρήσης,
ανατρέξτε στις ιστοσελίδες http://www.openjpeg.org και http://www.libjpeg-turbo.org.

• Το λογισμικό αυτό βασίζεται εν μέρει στο Xerces C++ 3.1.1, που είναι σχεδιασμένο από την
Apache Software Foundation. Για πλήρη περιγραφή των πνευματικών δικαιωμάτων, των
δηλώσεων αποποίησης ευθυνών και των αδειών, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα http://
xerces.apache.org/.

• Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει libtiff 4.0.4beta. Για πλήρη περιγραφή των πνευματικών
δικαιωμάτων, των δηλώσεων αποποίησης ευθυνών και των αδειών, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα
http://www.libtiff.org/misc.html.

• Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί jquery.nicescroll. Για πλήρη περιγραφή των πνευματικών
δικαιωμάτων, των δηλώσεων αποποίησης ευθυνών και των αδειών χρήσης, ανατρέξτε στην
ιστοσελίδα https://github.com/inuyaksa/jquery.nicescroll/blob/master/MIT.LICENSE.

• Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί Durandal. Για πλήρη περιγραφή των πνευματικών δικαιωμάτων,
των δηλώσεων αποποίησης ευθυνών και των αδειών χρήσης, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα
https://raw.githubusercontent.com/BlueSpire/Durandal/master/License.txt.

Νομικές πληροφορίες
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Σήμανση CE

Η σήμανση CE δείχνει ότι το προϊόν της Brainlab συμμορφώνεται με τις βασικές
απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί ιατροτε-
χνολογικών προϊόντων (MDD).
Σύμφωνα με τους κανόνες που θέσπισε η οδηγία περί ιατροτεχνολογικών προϊό-
ντων, το DICOM Viewer 3.2 αποτελεί προϊόν Κατηγορίας Ιm.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εγκυρότητα της σήμανσης CE μπορεί να επιβεβαιωθεί μόνο για προϊόντα που
κατασκευάζονται από την Brainlab. 

Πώληση στις ΗΠΑ

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής από ιατρό ή
κατόπιν εντολής ιατρού.

Οδηγίες απόρριψης

Απορρίψτε τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό μόνο σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις. Για πληροφορίες σχετικά με την οδηγία περί αποβλήτων ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), επισκεφτείτε: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.3 Σύμβολα

Προειδοποιήσεις

Οι προειδοποιήσεις σημειώνονται με τριγωνικά σύμβολα προειδοποίησης. Περιλαμβάνουν
σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σχετικά με πιθανό τραυματισμό, θάνατο ή
άλλες σοβαρές συνέπειες που σχετίζονται με την ακατάλληλη χρήση του εξοπλισμού.

Επισημάνσεις προσοχής

Οι επισημάνσεις προσοχής σημειώνονται με κυκλικά σύμβολα προσοχής. Περιλαμβάνουν
σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σχετικά με πιθανά προβλήματα που μπορεί να
προκύψουν με τη συσκευή. Τέτοιου είδους προβλήματα περιλαμβάνουν δυσλειτουργίες,
αστοχία, βλάβη της συσκευής ή υλικές ζημιές.

Σημειώσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σημειώσεις παρουσιάζονται με πλάγια γραφή και περιέχουν επιπλέον χρήσιμες
πληροφορίες. 

Σύμβολα
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1.4 Προβλεπόμενη χρήση

Προβλεπόμενη χρήση του DICOM Viewer

Το DICOM Viewer 3.2 είναι μια συσκευή λογισμικού για την προβολή ιατρικών εικόνων και άλλων
δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης. Περιλαμβάνει λειτουργίες για επισκόπηση εικόνων, χειρισμό
εικόνων, βασικές μετρήσεις και τρισδιάστατες απεικονίσεις (πολυεπίπεδες αναπαραστάσεις MPR
και τρισδιάστατη απόδοση όγκου). Δεν προορίζεται για πρωτογενή διάγνωση απεικονιστικών
εξετάσεων ή για επισκόπηση εικόνων μαστογραφίας.

Προβλεπόμενος Χρήστης

Προβλεπόμενοι χρήστες είναι οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας, όπως οι γιατροί και το
προσωπικό τους.

Τόπος χρήσης

Ο τόπος χρήσης προσδιορίζεται ως εσωτερικός χώρος, κατά κανόνα σε νοσοκομειακό ή κλινικό
περιβάλλον.

Αναθεώρηση αληθοφάνειας

Πριν από τη θεραπεία του ασθενή, εξετάστε την αληθοφάνεια όλων των πληροφοριών που
καταχωρούνται ή εξέρχονται από τη συσκευή.

Ευθύνη

Το σύστημα αυτό παρέχει μόνο βοήθεια στον χειρουργό ή τον χρήστη και σε καμία
περίπτωση δεν υποκαθιστά ή αντικαθιστά την εμπειρία ή/και την ευθύνη του χειρουργού ή
του χρήστη κατά τη χρήση του.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.5 Συμβατότητα με ιατρικές συσκευές
1.5.1 Λογισμικό της Brainlab

Συμβατό ιατρικό λογισμικό Brainlab

Το DICOM Viewer 3.2 είναι συμβατό με τα:
• Anatomical Mapping Έκδοση 1.0
• Brain Metatases Έκδοση 1.0
• Content Manager Έκδοση 2.3, 2.4
• Cranial SRS Έκδοση 1.0.0
• Cranial/ENT Έκδοση 2.1*, 3.0, 3.1
• DICOM Proxy Έκδοση 3.4
• EM ENT Έκδοση 1.0, 1.1
• EM Cranial Έκδοση 1.0
• Fibertracking Έκδοση 1.0
• Fluoro Express Έκδοση 3.2, 3.3
• Hip Έκδοση 6.0
• Image Fusion Έκδοση 1.0, 2.0, 3.0
• iPlan CMF Έκδοση 3.0*
• iPlan Cranial Έκδοση 3.0*
• iPlan ENT Έκδοση 3.0*
• iPlan Spine Έκδοση 3.0*
• iPlan Stereotaxy Έκδοση 3.0*
• Knee Έκδοση 2.6, 3.0, 3.1, 3.2
• Multiple Brain Mets SRS Έκδοση 1.5.0
• Object Manipulation Έκδοση 1.0
• Patient Selection Έκδοση 4.2, 4.3, 5.1
• RT QA Έκδοση 1.0
• Smartbrush Έκδοση 2.0, 2.1, 2.5
• Smartbrush Angio Έκδοση 1.0
• Spine SRS Έκδοση 1.0.0
• Spine & Trauma 2D Έκδοση 3.1, 3.3
• Spine & Trauma 3D Έκδοση 2.5, 2.6
• Trajectory Έκδοση 1.0

* Η συμβατότητα εξαρτάται από τις ρυθμίσεις μετατροπής DICOM.

Άλλο Λογισμικό της Brainlab

Άλλο συμβατό λογισμικό της Brainlab μπορεί να διατεθεί μετά την κυκλοφορία του παρόντος
εγχειριδίου χρήσης. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με το DICOM
Viewer 3.2, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab.
Εάν εκτελείτε εκδόσεις λογισμικού διαφορετικές από αυτές που ορίζονται ανωτέρω, επικοινωνήστε
με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για διευκρινίσεις σχετικά με τη συμβατότητα.

Συμβατότητα με ιατρικές συσκευές
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1.5.2 Λογισμικό τρίτων κατασκευαστών εκτός Brainlab

Εξουσιοδότηση

Το DICOM Viewer περιέχει ιατρικό λογισμικό. Το προσωπικό δεν θα πρέπει να τροποποιήσει τις
ιδιότητες εγκατάστασης ή τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, εκτός εάν έχει εκπαιδευτεί/εξουσιοδοτηθεί
από την Brainlab (εξαιρούνται οι ρυθμίσεις τοπικών λογαριασμών που αφορούν την ασφάλεια
συστήματος).

Συμβατό λογισμικό τρίτων κατασκευαστών εκτός Brainlab

Το DICOM Viewer είναι συμβατό με:
• Windows Server 2012 R2 64 bit
• Windows Server 2008 SP2 64 bit
• Windows 7 SP1 64 bit
• Windows 8.1 64 bit
• Windows 10 64 bit
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πληροφορίες σχετικά με άλλες συμβατές εφαρμογές λογισμικού τρίτων
κατασκευαστών εκτός Brainlab, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab. 

Συμμόρφωση DICOM

Δηλώσεις συμμόρφωσης DICOM παρέχονται στην ιστοσελίδα της Brainlab: www.brainlab.com/
dicom.

Ιατρικά Ηλεκτρικά Συστήματα

Για πληροφορίες σχετικά με τις διαμόρφωση των ιατρικών ηλεκτρικών συστημάτων, ανατρέξτε στο
σχετικό Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος και το Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.6 Εκπαίδευση και τεκμηρίωση

Προβλεπόμενο κοινό

Το εγχειρίδιο χρήσης απευθύνεται σε επαγγελματίες του τομέα της υγείας, όπως σε γιατρούς και
στο προσωπικό τους.

Εκπαίδευση Brainlab

Για τη διασφάλιση της ασφαλούς και κατάλληλης χρήσης, πριν από τη χρήση του συστήματος όλοι
οι χρήστες θα πρέπει να συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο διεξάγεται από
έναν αντιπρόσωπο της Brainlab.

Τεκμηρίωση

Ο παρών οδηγός περιγράφει πολύπλοκο ιατρικό λογισμικό το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται με
προσοχή.
Είναι επομένως σημαντικό όλοι οι χρήστες του συστήματος:
• Να διαβάσουν προσεκτικά αυτόν τον οδηγό πριν από τη χρήση του εξοπλισμού
• Να έχουν πρόσβαση στον παρόντα οδηγό ανά πάσα στιγμή

Διαθέσιμα εγχειρίδια χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα

Εγχειρίδια χρήσης λογισμι-
κού

• Επισκόπηση του σχεδιασμού θεραπείας και της απεικονιστικά
καθοδηγούμενης πλοήγησης

• Περιγραφή ρύθμισης του συστήματος χειρουργικής αίθουσας
• Λεπτομερείς οδηγίες λογισμικού

Οδηγοί χρήσης εργαλείων Λεπτομερείς οδηγίες για τον χειρισμό των εργαλείων

Οδηγός καθαρισμού, απολύ-
μανσης και αποστείρωσης

Λεπτομέρειες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης εργα-
λείων

Εγχειρίδια χρήσης συστήμα-
τος Διεξοδικές πληροφορίες ρύθμισης του συστήματος

Τεχνικά εγχειρίδια χρήσης Λεπτομερείς τεχνικές πληροφορίες για το σύστημα, συμπεριλαμ-
βανομένων των προδιαγραφών και των συμβατοτήτων

Εκπαίδευση και τεκμηρίωση
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1.7 Τεχνολογικές Απαιτήσεις για το DICOM Viewer σε
ηλεκτρονικό υπολογιστή

Απαιτήσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για το DICOM Viewer

• Κάρτα γραφικών: DirectX 11 συμβατή με μνήμη γραφικών 512 MB
• Ανάλυση οθόνης: 1.280 x 1.024
• Επεξεργαστής: 2 φυσικών πυρήνων
• RAM: 4 GB

Πρόσθετες απαιτήσεις τρισδιάστατης στερεοσκοπικής προβολής

• RAM: 8 GB
• Παθητική τρισδιάστατη στερεοσκοπική οθόνη
• Πολωτικοί φακοί

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.8 Τεχνολογικές απαιτήσεις για το DICOM Viewer
μέσω προγράμματος περιήγησης Web

Γενικά

• Υπολογιστής με σύνδεση στο δίκτυο, επαρκής ανάλυση οθόνης (δείτε τον υλικό εξοπλισμό πιο
κάτω) και ποντίκι.

• Υπολογιστής ταμπλέτα με σύνδεση δικτύου και επαρκή ανάλυση οθόνης (δείτε τον υλικό
εξοπλισμό πιο κάτω).

Λογισμικό

ΛΣ\Πρόγραμ-
μα περιήγη-
σης

Internet
Explorer

Edge Firefox* Chrome* Safari*

Windows 7 11 ΔΕΝ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ OK OK ΔΕΝ ΥΠΟ-

ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

Windows 8 11 ΔΕΝ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ OK OK ΔΕΝ ΥΠΟ-

ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

Windows 10 11 OK OK OK ΔΕΝ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

MAC OS ΔΕΝ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

ΔΕΝ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

ΔΕΝ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

ΔΕΝ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ OK

iOS ΔΕΝ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

ΔΕΝ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

ΔΕΝ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

ΔΕΝ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ OK

Android ΔΕΝ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

ΔΕΝ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

ΔΕΝ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ OK ΔΕΝ ΥΠΟ-

ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

* Χρησιμοποιήστε τις πρόσφατες εκδόσεις Firefox, Chrome, και Safari.

Υλικός εξοπλισμός

• Συνιστάται μνήμη RAM χωρητικότητας 2 GB
• Ανάλυση οθόνης: 1.024 x 768 ή υψηλότερη
• Συνιστάται η χρήση ποντικιού με τροχό κύλισης όταν χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός
υπολογιστής

Δίκτυο

• Ταχύτητα σύνδεσης στο δίκτυο:
- Τουλάχιστον 10 Mbps. Η σύνδεση στο δίκτυο πρέπει να είναι σταθερή. Ίσως χρειαστεί
επανεκκίνηση της εφαρμογής εάν είναι ασταθής η σύνδεση στο δίκτυο.

- Ανώτατο όριο λανθάνοντος χρόνου: 200 ms.
• Απαραίτητη η πρόσβαση στον διακομιστή μέσω θύρας 80 και 443 (http και https).

Τεχνολογικές απαιτήσεις για το DICOM Viewer μέσω προγράμματος περιήγησης Web

14 Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.1 DICOM Viewer Έκδ. 3.2



2 DICOM VIEWER
2.1 Επισκόπηση λογισμικού

Γενικές πληροφορίες

Το DICOM Viewer μπορεί να χρησιμοποιηθεί παραδείγματος χάριν για:
• Προβολή ιατρικών απεικονίσεων και προγραμμάτων θεραπείας της Brainlab
• Σύγκριση ομάδων εικόνων από πολυάριθμες μελέτες
• Ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι και μέτρηση

Άνοιγμα του DICOM Viewer

Τοπική εγκατάσταση: ανοίξτε το DICOM Viewer μέσω του Content Manager, το οποίο
διευκολύνει την πρόσβασή σας σε φακέλους ασθενών και τη χρήση του λογισμικού της Brainlab.
Πρόγραμμα περιήγησης Web: Ανοίξτε το DICOM Viewer μέσω του Application Platform, το
οποίο διευκολύνει την πρόσβασή σας σε φακέλους ασθενών και τη χρήση του λογισμικού της
Brainlab.
Μέσω του Patient Selection, επιλέξετε τον ασθενή και τα δεδομένα που επιθυμείτε να προβάλετε.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού, επιλέξτε Content
Manager, Application Platform, και Patient Selection.

Διάταξη οθόνης

Η διάταξη οθόνης προβάλλει τα δεδομένα το ένα δίπλα στο άλλο, παρέχοντας στον χρήστη τη
δυνατότητα σύγκρισης δεδομένων.

②

①

Εικόνα 1  

DICOM VIEWER
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Αρ. Περιοχή Επεξήγηση

① Βασικό μενού
Μενού διαθέσιμων λειτουργιών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορεί να ποικίλουν ανάλογα
με την άδειά σας. 

② Επιλεγμένη προβο-
λή

Το όνομα του αρχείου και τα εικονίδια επισημαίνονται στην επιλεγμέ-
νη προβολή.

Βασικά κουμπιά

Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Κουμπί Λειτουργία

Σας επαναφέρει στην αρχική σελίδα. Όλες οι αλλαγές
(π.χ. επιλεγμένη ομάδα εικόνων, ρύθμιση εικόνων στην
κλίμακα του γκρι, τροχιές, μετρήσεις σημείων, κουτιά με
περικομμένες άκρες, όρια 3D) διατίθενται αυτόματα και
στις υπόλοιπες εφαρμογές.

Ανοίγει το μενού για απόκρυψη/εμφάνιση δεδομένων.

Όνομα και αναγνωριστικό ασθενούς: Επιλέξτε για να
επιστρέψετε στην επιλογή ασθενούς ώστε να πραγματο-
ποιήσετε αλλαγές στον επιλεγμένο ασθενή ή στα δεδο-
μένα.

View: Επιλογές προβολής εικόνας.

Measure: Επιλογές μέτρησης εικόνας (γωνίες, αποστά-
σεις κ.λπ.) και παρατηρήσεις.

3D Options: Δημιουργήστε τρισδιάστατες απεικονίσεις,
προσαρμόστε τις διαστάσεις των εικόνων (περικοπή) και
επιλέξτε περιοχή ενδιαφέροντος.

Comparison: συγκρίνετε τα αντικείμενα της Brainlab
όταν αυτά εμφανίζονται στην ομάδα των εικόνων.

Done: Συνεχίστε και αποθηκεύστε τις αλλαγές.

Back: Σας προτρέπει να αποθηκεύσετε τις αλλαγές
προτού επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

• Επιλέξτε Save προκειμένου να είναι διαθέσιμα τα δε-
δομένα σε άλλες εφαρμογές.

• Επιλέξτε Discard για να απορρίψετε δεδομένα.
• Επιλέξτε Cancel για να παραμείνετε στη σελίδα του

DICOM Viewer.

Επισκόπηση λογισμικού
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2.2 Προβολή δεδομένων

Γενικές πληροφορίες

Οι λειτουργίες View παρέχουν βασικές επιλογές διαχείρισης των εικόνων. Η τρέχουσα ομάδα
εικόνων και οι ανασυνθέσεις της μπορούν να τροποποιηθούν.

Οι εικόνες DICOM πρέπει να έχουν το μέγεθος ενός τετραγωνισμένου εικονοστοιχείου. Δεν
υπάρχει περιορισμός για το μέγεθος της μήτρας.

Προσανατολισμός

Μια ανθρώπινη φιγούρα εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία κάθε προβολής για
να υποδείξει τον προσανατολισμό της εικόνας.
Σε κάθε προβολή εμφανίζονται και άλλοι δείκτες, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν: H
(κεφάλι), F (πόδι), L (αριστερό), R (δεξί), A (πρόσθιο) και P (οπίσθιο).

Δισδιάστατος προσανατολισμός

Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται όταν προβάλλονται δισδιάστατες εικόνες.

Βασικά κουμπιά προβολής

Τα βασικά κουμπιά προβολής είναι πάντα διαθέσιμα στο DICOM Viewer.

DICOM VIEWER

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.1 DICOM Viewer Έκδ. 3.2 17



Κουμπί Λειτουργία

Scroll: Σύρετε:
• Προς τα δεξιά ή προς τα κάτω για να κινηθείτε προς τα εμπρός μέσα από την
ομάδα εικόνων

• Προς τα αριστερά ή προς τα πάνω για να κινηθείτε προς τα πίσω μέσα από την
ομάδα εικόνων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εναλλακτικά, χρησιμοποιείστε τα τόξα στην εικόνα για να κυλήσετε τον
δρομέα. 

Zoom: Σύρετε:
• Προς τα πάνω για σμίκρυνση της εικόνας
• Προς τα κάτω για μεγέθυνση της εικόνας

Pan: Σύρετε την εικόνα στην επιθυμητή θέση ή πατήστε πάνω στην εικόνα για να
την κεντράρετε σε αυτό το σημείο.

Add View: Ανοίγει την επιλογή ανασυνθέσεων.

Reconstructions: Ανοίγει την επιλογή ανασυνθέσεων.

Maximize/Minimize: Μεγιστοποιεί/ελαχιστοποιεί την επιλεγμένη εικόνα.

Close Image: Κλείνει την επιλεγμένη προβολή.

Scroll Arrows: Τόξα στο πλαίσιο της προβολής για κύλιση διαμέσου των τομών ει-
κόνας.

Λειτουργίες προβολής

Κουμπί Λειτουργία

Reset: Επαναφέρει όλες τις τομές στις αρχικές ρυθμίσεις προβολής.

Linked View: Συνδέει πολλαπλές ομάδες εικόνων στην οθόνη.

Presets: Επιλέξτε προεπιλογές για ρύθμιση εικόνων υπολογιστικής τομογραφίας
στην κλίμακα του γκρι.

Windowing: Ρυθμίστε τη φωτεινότητα (πάνω και κάτω) και την αντίθεση (αριστερά
και δεξιά). 

Προβολή δεδομένων
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Κουμπί Λειτουργία

Slices: Ρυθμίστε τον αριθμό των προβαλλόμενων τομών.

Thickness: ρυθμίστε την πυκνότητα των τομών εικόνας.

Align: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον προσανατολισμό των δεδομένων σάρωσης. 

Flip: Μόνο σε δισδιάστατες εικόνες (ακτινογραφίες). Σύρετε στην εικόνα που επιθυ-
μείτε να μετακινήσετε
• Κάθετα για να αναστρέψετε την εικόνα πάνω/κάτω
• Οριζόντια για να αναστρέψετε την εικόνα δεξιά/αριστερά

Screenshot: Γίνεται λήψη ενός στιγμιότυπου της τρέχουσας οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέγοντας Done μετά τη χρήση των λειτουργιών View, αποθηκεύετε τις αλλαγές
που πραγματοποιήθηκαν σε αυτή την ομάδα εικόνων. Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε την
ομάδα εικόνων, αυτή ανοίγει με την ίδια διάταξη. 

Προεπιλογές

Μπορείτε να επιλέξετε την προεπιλογή ρυθμίσεων εικόνων στην κλίμακα του γκρι για ομάδες
εικόνων υπολογιστικής τομογραφίας, οι οποίες βελτιστοποιούνται από τη Brainlab, ώστε να
προβάλλονται συγκεκριμένα μέρη του σώματος όπως οστά, πνεύμονες ή μαλακός ιστός.
Προκειμένου να το επιτύχετε, πατήστε Presets για να δείτε τον κατάλογο με τις διαθέσιμες
βελτιστοποιήσεις.

Εικόνα 2  

DICOM VIEWER
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Λειτουργία πυκνότητας

② ③

①
Η λειτουργία Thickness είναι διαθέσιμη μόνο για πρωτότυπες τομές εικόνων εάν:
• Η απόσταση των τομών είναι ίδια σε όλη την ομάδα εικόνων
• Η απόσταση των τομών δεν ξεπερνά τα 2 mm και
• Η διαφορά μεταξύ της απόστασης των τομών και της πυκνότητάς τους δεν ξεπερνά το 10%
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο μέσος όρος που αφορά αξονικές, οβελιαίες ή στεφανιαίες ανασυνθέσεις δεν είναι
δυνατόν να υπολογιστεί. 

Αρ. Επεξήγηση

①
Ράβδος κύλισης για ρύθμιση πυκνότητας τομής. Η πυκνότητα ποικίλλει ανάλογα με την
απόσταση ανάμεσα στις τομές των εικόνων και δεν μπορεί να ξεπεράσει συνολικά τα 6
mm.

② Η μέση πυκνότητα αναφέρεται στην κεφαλίδα (μπροστά από το στοιχείο AVERAGE).

③ Ένα κουτάκι δείχνει την πυκνότητα της μέσης επιφάνειας.

Προβολή δεδομένων
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Μενού δεδομένων

Το μενού Data σας επιτρέπει να κρύψετε/εμφανίσετε επιλεγμένα δεδομένα.

①

②

③ ④⑤ ⑥ ⑦

Εικόνα 3  

Αρ. Επεξήγηση

① Επιλέξτε εικονίδιο για να ανοίξετε το μενού Data.

② Δεδομένα έτοιμα για προβολή (πχ. εικόνες, αντικείμενα, μετρήσεις).

③ Επιλέξτε MORE για να ανοίξετε τη σελίδα επιλογής δεδομένων.

④ Επιλέξτε για να εμφανίσετε δεδομένα.

⑤ Επιλέξτε για να κρύψετε δεδομένα.

⑥ Επιλέξτε για να επεκτείνετε/συμπτύξετε τους καταλόγους με τα διαθέσιμα δεδομένα.

⑦ Επιλέξτε για να κλείσετε το μενού Data.

Ιδιότητες δεδομένων

①

Εικόνα 4  

Οι ιδιότητες των δεδομένων εμφανίζονται στο μενού Data. Για παράδειγμα, ο όγκος των
αντικειμένων ① σε αντικείμενα στο επίπεδο.

DICOM VIEWER
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Ο υπολογισμός του όγκου βασίζεται σε παράγοντες όπως η ποιότητα εικόνας, η ανάλυση
εικόνας και η πυκνότητα τομής εικόνας και μπορεί να διαφέρει από τον πραγματικό όγκο
του αντικειμένου που έχει επισημανθεί.

Λειτουργία τομών

Η λειτουργία Slices σας επιτρέπει να ορίσετε πόσες τομές προβάλλονται χρησιμοποιώντας ένα
πλέγμα για να επιλέξετε την επιθυμητή διάταξη.

① ②

Εικόνα 5  

Απαιτήσεις συνδεδεμένης προβολής

Η δυνατότητα Linked View συνδέει πολλαπλές ομάδες εικόνων. Όποιες ενέργειες
πραγματοποιούνται σε μία ομάδα (πχ. κύλιση ή μετατόπιση) πραγματοποιούνται και στις
συνδεδεμένες προβολές.
Για να χρησιμοποιήσετε τη Linked View, οι εικόνες/ομάδες εικόνων πρέπει:
• Να είναι μέρος της ίδιας ομάδας εικόνων ή ανασύνθεσης ή
• Να έχουν συγχωνευτεί (μέσω του λογισμικού της Brainlab ή του σαρωτή)

Μεγιστοποίηση/ελαχιστοποίηση εικόνων

①

②

Εικόνα 6  

Αρ. Στοιχείο

① Κατάλογος εικόνων

②
Μεγιστοποιημένη προβολή
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μεγιστοποιημένη εικόνα παραμένει στον κατάλογο εικόνων. 

Προβολή δεδομένων
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Επιλογές μεγιστοποίησης/ελαχιστοποίησης

Επιλογές

Για να μεγιστοποιήσετε μια εικόνα, πατήστε το βέλος μεγιστοποίησης.

Για να ελαχιστοποιήσετε μια εικόνα, πατήστε το βέλος ελαχιστοποίησης.

Για να αλλάξετε την εικόνα στην προβολή μεγιστοποίησης ②, πατήστε μια εικόνα στον κατάλογο
εικόνων ① ή σύρετε μια εικόνα πάνω στην προβολή μεγιστοποίησης για να την αντικαταστήσετε.

Επαναπροσδιορισμός προσανατολισμού ασθενούς

Η λειτουργία Align σας επιτρέπει να επαναπροσδιορίσετε τον προσανατολισμό του ασθενούς
στην ομάδα εικόνων.
Για παράδειγμα, αν ο ασθενής υποβάλλεται σε σάρωση στους άξονες (πρηνή ή ύπτια θέση) αλλά
με το κεφάλι γερμένο, η σήμανση των δεδομένων σάρωσης δε θα αντιστοιχίζεται με τον
προσανατολισμό. Αυτό μπορεί να διορθωθεί ευθυγραμμίζοντας τα δεδομένα ώστε να αντιστοιχούν
με τη σήμανση στην αντίστοιχη προβολή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Align, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ανασυνθέσεις
παρά πρωτότυπες τομές ομάδας εικόνων. 

①

Εικόνα 7  

Βήμα

1. Πατήστε Align ①.

2. Περιστρέψτε ή/και μετατοπίστε την εικόνα ώστε οι δείκτες προσανατολισμού στην προβο-
λή να ευθυγραμμίζονται με τον πραγματικό προσανατολισμό του ασθενούς.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες ανοικτές προβολές για σύγκριση και επαλήθευση
της ευθυγράμμισης προσανατολισμού.

Βεβαιωθείτε ότι ο προσανατολισμός ασθενούς που έχει οριστεί χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία Align αντιστοιχεί με τον πραγματικό προσανατολισμό ασθενούς στην ομάδα
εικόνων.

DICOM VIEWER
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Εναλλαγή θέσεων

Βήμα

Για εναλλαγή των θέσεων προβολής, επιλέξτε και κρατήστε πατημένη μια προβολή, έπειτα αφή-
στε την προβολή στο επιθυμητό σημείο.
Η δεύτερη προβολή παίρνει τη θέση της πρώτης και αντίστροφα.

Προβολή δεδομένων
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2.2.1 Προβολή ανασυνθέσεων

Γενικές πληροφορίες

Εκτός των προεπιλεγμένων εικόνων, το DICOM Viewer σας επιτρέπει να προβάλετε
ανασυνθέσεις. Οι προβολές ανασυνθέσεων συνδέονται με την αρχική ομάδα εικόνων (π.χ. όποια
αλλαγή γίνεται σε μία προβολή εφαρμόζεται και στις υπόλοιπες).
Μπορείτε να προβάλετε την αρχική ομάδα εικόνων ταυτόχρονα με έως και τρία είδη ανασύνθεσης.
Η ανασύνθεση προβάλλεται πατώντας οποιοδήποτε από τα εικονίδια ανασύνθεσης.

Επιλογή ανασυνθέσεων

Πατήστε το κουμπί Reconstructions ① ή Add View ②, για να ανοίξετε ένα παράθυρο διαλόγου
για την επιλογή ③. Από εδώ μπορείτε να ανοίξετε ανασυνθέσεις. Η επιλογή ανασυνθέσεων
παρουσιάζει συμβολικά εικονίδια για τις διαθέσιμες προβολές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διαθέσιμες ανασυνθέσεις ποικίλλουν ανάλογα με τον επιλεγμένο μορφότυπο
δεδομένων και την άδεια χρήσης που διαθέτετε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το στοιχείο Slice αναφέρεται στην πρωτότυπη ομάδα εικόνων, όχι την ανασύνθεση. 

③

①

②

Εικόνα 8  
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2.3 Μέτρηση
2.3.1 Λειτουργίες μέτρησης

Γενικές πληροφορίες

Το μενού Measure παρέχει προηγμένες επιλογές μέτρησης. Οι μετρήσεις εφαρμόζονται στην
τρέχουσα τομή, όπως και στην τομή που προηγείται και σε εκείνη που έπεται.
Οι μετρήσεις απόστασης, κύκλου και γωνιών είναι ορατές μόνο στο DICOM Viewer. Οι λειτουργίες
μέτρησης απόστασης και κύκλου δεν είναι διαθέσιμες σε μη βαθμονομημένες εικόνες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ποιότητα της μέτρησης απόστασης εξαρτάται από την ανάλυση της ομάδας εικόνων. 

Κουμπιά μέτρησης

Κουμπί Λειτουργία

Distance: Μέτρηση απόστασης μεταξύ δύο οποιωνδήποτε σημείων.

Circle: Μέτρηση διαμέτρου ενός κύκλου που επικαλύπτει την εικόνα.

Angle: Μέτρηση γωνίας τριών οποιωνδήποτε σημείων στο ίδιο επίπεδο.

Point: Τοποθέτηση ετικέτες κειμένου στην εικόνα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σημεία είναι ορατά και σε άλλες εφαρμογές λογισμικού. 

See Next: Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία μετρήσεις στα επιλεγμένα δεδο-
μένα, γίνεται μετάβαση στην τομή όπου εμφανίζεται η επόμενη μέτρηση.

Delete: Διαγραφή των αντικειμένων μέτρησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μετρήσεις και τα σημεία μπορούν να αλλάξουν μόνο όταν το μενού Measure είναι
ανοικτό. 

Μέτρηση
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2.3.2 Μέτρηση απόστασης

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Distance σας επιτρέπει να μετρήσετε την απόσταση μεταξύ οποιωνδήποτε δύο
σημείων στην εικόνα.

Τρόπος μέτρησης αποστάσεων

Εικόνα 9  

Βήμα

1.

Πατήστε Distance.

2. Πατήστε οπουδήποτε πάνω στην εικόνα.
Εμφανίζεται μια γραμμή στην οθόνη.

3. Μετακινήστε τη γραμμή ανάλογα πατώντας και σύροντας τα άκρα.
Η απόσταση υπολογίζεται και προβάλλεται σε χιλιοστόμετρα ανάμεσα στα επιλεγμένα ση-
μεία.

DICOM VIEWER
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2.3.3 Μέτρηση διαμέτρου

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Circle σας επιτρέπει να μετρήσετε τη διάμετρο ενός κύκλου που επικαλύπτει την
εικόνα. Οι μετρήσεις διαμέτρου εφαρμόζονται στην τρέχουσα τομή, όπως και στην τομή που
προηγείται και σε εκείνη που έπεται.

Τρόπος μέτρησης διαμέτρου
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Βήμα

1.

Πατήστε Circle.

2. Πατήστε ένα σημείο στην εικόνα για να δημιουργήσετε έναν κύκλο.
Η διάμετρος του κύκλου υπολογίζεται και εμφανίζεται.

3. Μετακινήστε τον κύκλο ανάλογα σύροντας το κέντρο. Επανακαθορίστε το μέγεθος του κύ-
κλου πατώντας και σύροντας τα άκρα.

Μέτρηση διαμέτρου
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2.3.4 Μέτρηση γωνιών

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Angle σας επιτρέπει να μετρήσετε τη γωνία τριών οποιωνδήποτε σημείων στο ίδιο
επίπεδο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η γωνία που εμφανίζεται είναι δισδιάστατη μέτρηση. Η τιμή αναφέρεται πάντα στο
προβαλλόμενο επίπεδο. 

Τρόπος μέτρησης γωνιών
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Βήμα

1.

Πατήστε Angle.

2. Πατήστε ένα σημείο στην εικόνα.
Εμφανίζεται μια γωνία στην οθόνη.

3. Μετακινήστε τα σημεία ανάλογα, πατώντας και σύροντάς τα.
Η γωνία ανάμεσα στα επιλεγμένα σημεία υπολογίζεται και εμφανίζεται.

DICOM VIEWER
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2.3.5 Πρόσθετες λειτουργίες μέτρησης

Κουμπί σημείων

① ②

Για να τοποθετήσετε ετικέτες κειμένου σε μια εικόνα, πατήστε Point, έπειτα πατήστε
στην επιθυμητή θέση πάνω στην εικόνα.
Επιλέξτε Annotation ① για να επεξεργαστείτε το κείμενο σχολιασμού στο παράθυ-
ρο διαλόγου που ανοίγει ②.

Κουμπί διαγραφής

Για να διαγράψετε μετρήσεις, πατήστε πρώτα Delete, έπειτα πατήστε πάνω στη μέ-
τρηση που επιθυμείτε να διαγράψετε.

Πρόσθετες λειτουργίες μέτρησης
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2.4 Επιλογές 3D
2.4.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Η γραμμή εργαλείων 3D Options σας επιτρέπει να δημιουργήσετε και να ρυθμίσετε τα ακόλουθα
στοιχεία τρισδιάστατης απεικόνισης: 
• Ρύθμιση ορίων
• Προσαρμογή διαστάσεων εικόνας (περικοπή)
• Επιλογή Περιοχής Ενδιαφέροντος (ROI)

Εικόνα 12  

Τρισδιάστατες απεικονίσεις

Όταν μετακινείστε μέσα σε δισδιάστατη ομάδα εικόνων, η κίτρινη γραμμή ή σκιά μέσα στην
τρισδιάστατη απεικόνιση δείχνει τη θέση της τομής που προβάλλεται τη συγκεκριμένη στιγμή.
Μέσα σε άλλες δισδιάστατες εικόνες, το σταυρόνημα δείχνει τα διασταυρούμενα επίπεδα. Αυτές οι
ενδείξεις εξαφανίζονται όταν η κύλιση σταματά.
Οι τροχιές και τα αντικείμενα είναι ορατά στις τρισδιάστατες απεικονίσεις.

Τα χρώματα που εμφανίζονται στην τρισδιάστατη απεικόνιση ίσως δεν αντανακλούν το
χρώμα των πραγματικών ιστών. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τρισδιάστατες απεικονίσεις
δημιουργούνται με βάση την κλίμακα του γκρι, γι’ αυτό ανακρίβειες που αφορούν την
επιφάνεια ή τεχνικά σφάλματα μπορούν να προκαλέσουν ανακρίβειες στην τρισδιάστατη
απεικόνιση.

Ψηφιακή ανασυντεθειμένη ακτινογραφία (DRR)

Η προεπιλογή DRR χρησιμοποιεί δεδομένα CT για να δημιουργήσει μια εικόνα αντίστοιχη της
ακτινογραφίας. Το αποτέλεσμα είναι μια εικόνα που προσεγγίζει εκείνη της ακτινογραφίας,
υπολογισμένη από την επιλεγμένη γωνία.

Προβολή μέγιστης έντασης (MIP)

Η MIP είναι μια μέθοδος οπτικοποίησης όγκου για τρισδιάστατα δεδομένα, η οποία προβάλλει τα
στοιχειακού όγκου στοιχεία (voxel) με τη μεγαλύτερη δυνατή ένταση κατά μήκος της διεύθυνσης
προβολής του επιπέδου οπτικοποίησης.

DICOM VIEWER
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Προεπιλογές

Οι διαθέσιμες προεπιλογές ποικίλλουν ανάλογα με το είδος των δεδομένων:

Είδος δεδομένων Διαθέσιμες προεπιλογές

Αξονική τομογραφία χωρίς
σκιαγραφικό Επιδερμίδα Οστό DRR

Αξονική τομογραφία με
σκιαγραφικό Skin CT Contrast (bone and

vessels) MIP

MR Skin Vessels MIP

Περιστρεφόμενη αγγειο-
γραφία Bone Vessels MIP

PET/SPECT MIP

Προβολή Αντικειμένων

Η προβολή αντικειμένων δείχνει όλα τα επιλεγμένα αντικείμενα στοιχειακού όγκου, τις τροχιές και
τα αντικείμενα ινών.

Επιλογές 3D
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2.4.2 Επεξεργασία τρισδιάστατων απεικονίσεων

Τρόπος ρύθμισης ορίων

Βήμα

1.

Πατήστε Threshold.

2. Σύρετε για να ρυθμίσετε τα όρια:
• Προς τα πάνω ή προς τα αριστερά για αύξηση
• Προς τα κάτω ή προς τα δεξιά για μείωση

Τρόπος προσαρμογής διαστάσεων εικόνων (περικοπή)

Βήμα

1.
Πατήστε Crop.
Το πλαίσιο περικοπής εμφανίζεται στην ομάδα εικόνων.

2. Προσαρμόστε το πλαίσιο ώστε να περιβάλει το τμήμα της εικόνας που επιθυμείτε να δια-
τηρήσετε.
• Για να ρυθμίσετε το μέγεθος του πλαισίου, σύρετε τις άκρες του πλαισίου ή τους στρογ-
γυλούς δείκτες που βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο.

• Για να περιστρέψετε το πλαίσιο, πατήστε μια άκρη και σύρετε το πλαίσιο. Αφήστε την
άκρη, έπειτα πατήστε την πάλι για να περιστρέψετε το πλαίσιο προς διαφορετική κα-
τεύθυνση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περιοχή εκτός του πλαισίου περικοπής δεν είναι πια ορατή. 

Τρόπος επιλογής περιοχής ενδιαφέροντος

Βήμα

1.

Πατήστε Select ROI.

2. Σύρετε διαγώνια τον επιλογέα πάνω από την επιλεγμένη περιοχή.
Ένα πλαίσιο επιλογής δημιουργείται που βασίζεται πάνω στον διαγώνιο άξονα.

3. Ελευθερώστε.
Η περιοχή ενδιαφέροντος επιλέγεται και μεγεθύνεται.

Επαναφορά

Βήμα

DICOM VIEWER
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Βήμα
Reset 3D: Επαναφέρει όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει με το επιλεγμένο
στοιχείο.
Εάν δεν έχουν επιλεγεί στοιχεία, πατήστε Reset 3D για να επαναφέρετε
την τρισδιάστατη προβολή στον αρχικό υπολογισμό.

Επεξεργασία τρισδιάστατων απεικονίσεων
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2.4.3 Τρισδιάστατες στερεοσκοπικές αποδόσεις όγκου

Γενικές πληροφορίες

Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να προβάλετε τρισδιάστατες αποδόσεις όγκου στερεοσκοπικά
σε τρισδιάστατη προβολή. Για να ξεκινήσετε μια τρισδιάστατη στερεοσκοπική προβολή, επιλέξτε
το εικονίδιο στο Content Manager ①, και επιλέξτε την προβολή 3D ②.

① ②

Κουμπιά για τρισδιάστατη στερεοσκοπική προβολή

Με την απομακρυσμένη πρόσβαση στο DICOM Viewer μέσω iPlan Net ή Origin Server,
διατίθενται πρόσθετα κουμπιά στο μενού 3D Options.

Κουμπί Λειτουργία

3D Stereo: Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την τρισδιάστατη στερεοσκοπική προβολή.

Swap Left/Right: Γίνεται εναλλαγή της απόδοσης όγκου για το αριστερό και το δεξί
μάτι αντίστοιχα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέξτε Swap Left/Right για να εξακριβώσετε εάν η τρισδιάστατη
προβολή είναι πλήρης. 

DICOM VIEWER
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2.5 Σύγκριση

Προβολή σύγκρισης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύγκριση εάν οι ομάδες εικόνων σας περιέχουν αντικείμενα
στοιχειακού όγκου που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας το SmartBrush.

Εικόνα 13  

Για να την πραγματοποιήσετε, πατήστε Load Data κάτω από το στοιχείο Comparison. Το DICOM
Viewer ψάχνει περισσότερα αντικείμενα στοιχειακού όγκου αυτού του είδους αντικειμένων,
φορτώνει τις αντίστοιχες ομάδες εικόνων και τις προβάλλει με χρονολογική σειρά.

Σύγκριση
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