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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- Τηλ: +1 800 597 5911
τρική και Νότια Αμερική
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

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

support@brainlab.com

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-Str. 9
81829 Munich
Γερμανία
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Νομικές πληροφορίες

1.1.1

Νομικές πληροφορίες

Πνευματικά δικαιώματα
Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει ιδιόκτητες πληροφορίες που προστατεύονται από πνευματικά
δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η μετάφραση οποιουδήποτε μέρους του παρόντος
εγχειριδίου χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Brainlab.

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

Εμπορικά σήματα τρίτων κατασκευαστών εκτός Brainlab
Οι επωνυμίες Microsoft® και Windows® είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις
Ηνωμένες Πολιτείες και σε 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 περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. https://
www.brainlab.com/patent/.

Ενσωματωμένο λογισμικό τρίτου κατασκευαστή
• Το λογισμικό αυτό βασίζεται εν μέρει στο έργο της Independent JPEG Group.
• Το παρόν λογισμικό περιλαμβάνει τη βιβλιοθήκη OpenJPEG. Για αναλυτική περιγραφή των
πνευματικών δικαιωμάτων και της άδειας χρήσης βλέπε: http://www.openjpeg.org.
• Το λογισμικό αυτό βασίζεται εν μέρει σε libjpeg-turbo. Η πλήρης άδεια χρήσης και η ειδοποίηση
για τα πνευματικά δικαιώματα υπάρχουν εδώ: https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/
blob/master/LICENSE.md.
• Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει το λογισμικό Xerces C++ 3.1.1: https://xerces.apache.org/
xerces-c/.
• Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει το λογισμικό libtiff 4.0.4 beta, Copyright © 1988-1997 Sam
Leffler και Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics. Για αναλυτική περιγραφή των πνευματικών
δικαιωμάτων και της άδειας χρήσης βλέπε: www.simplesystems.org/libtiff.

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 ιατροτεχνολογικών προϊόντων (MDD).
Σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στην MDD:
• Image Fusion αποτελεί προϊόν κατηγορίας ΙΙβ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εγκυρότητα της σήμανσης CE μπορεί να επιβεβαιωθεί μόνο για προϊόντα που
κατασκευάζονται από την Brainlab.

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
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Πωλήσεις στις ΗΠΑ
Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο
από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.
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Ειδοποιήσεις ασφαλείας

1.2

Ειδοποιήσεις ασφαλείας

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.
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1.3

Προoριζόμενη χρήση

Ενδείξεις χρήσης
Το Image Fusion Element μπορεί να χρησιμοποιείται σε κλινικές ροές εργασίας οι οποίες
επωφελούνται από τη συνεγγραφή των δεδομένων εικόνας. Για παράδειγμα, αυτό ισχύει για
συστήματα πλοήγησης ή τερματικά πληροφόρησης ιατρικών δεδομένων όσον αφορά την
επεξεργασία εικόνας ή, γενικά, για χειρουργικές εφαρμογές κατευθυνόμενες με εικόνα, καθώς και
για λογισμικό σχεδιασμού θεραπείας όσον αφορά την ακτινοχειρουργική και την ακτινοθεραπεία.
Η συσκευή καθαυτή δεν έχει συγκεκριμένες κλινικές ενδείξεις.

Προβλεπόμενη χρήση για το Image Fusion
Το Image Fusion Element αποτελεί μια εφαρμογή για τη συνεγγραφή δεδομένων εικόνας στο
πλαίσιο ιατρικών διαδικασιών με τη χρήση μεθόδων άκαμπτης και παραμορφώσιμης εγγραφής.
Προορίζεται για την ευθυγράμμιση ανατομικών δομών μεταξύ ομάδων δεδομένων.

Προοριζόμενος χρήστης
Το Image Fusion προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες υγείας και τους βοηθούς τους στον
τομέα της νευροχειρουργικής, της τραυματολογίας ή του σχεδιασμού της ακτινοθεραπείας.

Τόπος χρήσης
Το Image Fusion Element έχει σχεδιαστεί για χρήση σε:
• Περιβάλλον νοσοκομειακού γραφείου ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του νοσοκομείου που
παρέχει υπολογιστή.
• Χειρουργική αίθουσα ή θαλάμους που είναι κατάλληλοι για χειρουργικές επεμβάσεις.

Αναθεώρηση αληθοφάνειας
Πριν από τη θεραπεία του ασθενούς, αναθεωρήστε την αληθοφάνεια όλων των
πληροφοριών που καταχωρίζονται στο σύστημα ή εξέρχονται από αυτό.

Προσεκτικός χειρισμός υλικού
Μόνο εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό μπορεί να χειρίζεται τα εξαρτήματα του
συστήματος και τα βοηθητικά εργαλεία.
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Συμβατότητα με ιατρικές συσκευές

1.4

Συμβατότητα με ιατρικές συσκευές

Συμβατές ιατρικές πλατφόρμες της Brainlab
Image Fusion είναι συμβατό με τα:
• Kick 1.0/2.0
• Curve 1.0
• Curve CM
• Curve 1.1
• Curve 2.0
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1.4.1

Λογισμικό της Brainlab

Συμβατό ιατρικό λογισμικό της Brainlab
Με το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο το ιατρικό λογισμικό Brainlab
που ορίζει η Brainlab. Για διευκρινίσεις σχετικά με τη συμβατότητα με το ιατρικό λογισμικό της
Brainlab, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab.

Άλλο λογισμικό της Brainlab
Άλλο συμβατό λογισμικό της Brainlab μπορεί να διατεθεί μετά την κυκλοφορία του παρόντος
εγχειριδίου χρήσης.
Εάν εκτελείτε εκδόσεις λογισμικού διαφορετικές από αυτές που ορίζονται ανωτέρω, επικοινωνήστε
με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για διευκρινίσεις σχετικά με τη συμβατότητα με τις
συσκευές της Brainlab.
Με το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο το ιατρικό λογισμικό
Brainlab που ορίζει η Brainlab.
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Συμβατό λογισμικό τρίτων κατασκευαστών εκτός Brainlab

1.4.2

Συμβατό λογισμικό τρίτων κατασκευαστών εκτός Brainlab

Εξουσιοδότηση
Η εγκατάσταση λογισμικού στο σύστημα της Brainlab μπορεί να γίνει μόνο από
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Brainlab. Μην εγκαθιστάτε και μην καταργείτε
εφαρμογές λογισμικού.

Συμβατό λογισμικό τρίτων κατασκευαστών εκτός Brainlab
Image Fusion είναι συμβατό με τα:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Microsoft Windows Server 2008
• Microsoft Windows Server 2012 R2
Για πληροφορίες σχετικά με τα συμβατά service pack, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη
της Brainlab.
Επιτρέπονται μόνο οι σημαντικές ενημερώσεις του λειτουργικού συστήματος των
Microsoft Windows. Δεν συνιστάται η λήψη ή η εγκατάσταση ενημερώσεων κατά τη
διάρκεια θεραπείας ασθενούς.
Συνιστάται η προστασία του συστήματος με σύγχρονο λογισμικό προστασίας από ιούς.
Λάβετε υπόψη ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση του συστήματος, π.χ.
οι σαρώσεις σε πραγματικό χρόνο (γνωστές και ως σαρώσεις κατά την πρόσβαση,
προστασία παρασκηνίου, μόνιμη ασπίδα προστασίας, αυτόματη προστασία) μπορούν να
επιβραδύνουν τη λήψη και την αποθήκευση δεδομένων ασθενών.

Άλλο λογισμικό τρίτων κατασκευαστών εκτός Brainlab
Με το Image Fusion μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο το λογισμικό που
ορίζει η Brainlab.

Λογισμικό προστασίας από ιούς
Η Brainlab συνιστά την προστασία του συστήματος με σύγχρονο λογισμικό προστασίας από ιούς.
Παρόλο που με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζονται η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της
συσκευής, λάβετε υπόψη ότι μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η απόδοση του συστήματος (π.χ.
φόρτωση δεδομένων ασθενούς). Μετά την εγκατάσταση λογισμικού προστασίας από ιούς, η
απόδοση του συστήματος πρέπει να επαληθευτεί από την τεχνική υποστήριξη της Brainlab.
Προκειμένου να αποφύγετε την απώλεια απόδοσης και τις αυτόματες επανεκκινήσεις,
απενεργοποιήστε τις εγκαταστάσεις αυτόματων ενημερώσεων. Μην λαμβάνετε ή
εγκαθιστάτε ενημερώσεις του λογισμικού προστασίας από ιούς ή των Windows κατά τη
θεραπεία των ασθενών.
Απενεργοποιείτε κάθε λογισμικό που σχετίζεται με τα Windows ή το λογισμικό προστασίας
από ιούς κατά τη θεραπεία των ασθενών. Εδώ περιλαμβάνεται η απενεργοποίηση της
ανίχνευσης του κακόβουλου λογισμικού, καθώς και των αυτόματων ειδοποιήσεων, λήψεων
ή εγκαταστάσεων.
Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό προστασίας από ιούς δεν κάνει τροποποιήσεις στους
καταλόγους της Brainlab.
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1.5

Εκπαίδευση και τεκμηρίωση

1.5.1

Εκπαίδευση

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 εκπρόσωπο της Brainlab.

Επιτηρούμενη υποστήριξη
Πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα για χειρουργικές επεμβάσεις, όπου η υποβοηθούμενη από
υπολογιστή πλοήγηση θεωρείται ύψιστης σημασίας, προσομοιώστε έναν επαρκή αριθμό πλήρων
επεμβάσεων, στις οποίες θα πρέπει να είναι παρών ένας εκπρόσωπος της Brainlab για την
παροχή καθοδήγησης, όπου είναι απαραίτητο.

Ευθύνη
Το σύστημα αυτό παρέχει μόνο βοήθεια στον χειρούργο και δεν υποκαθιστά ή αντικαθιστά
την εμπειρία ή/και την ευθύνη του χειρούργου κατά τη χρήση του.
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Τεκμηρίωση

1.5.2

Τεκμηρίωση

Ανάγνωση των εγχειριδίων χρήσης
Τα εγχειρίδια χρήσης περιγράφουν πολύπλοκες ιατρικές συσκευές και λογισμικό που θα πρέπει να
χρησιμοποιηθούν με προσοχή.
Είναι σημαντικό όλοι οι χρήστες των συστημάτων, των εργαλείων και του λογισμικού να προβούν
στα εξής:
• Να διαβάσουν προσεκτικά τα εγχειρίδια χρήσης πριν από τον χειρισμό του εξοπλισμού.
• Να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα εγχειρίδια χρήσης.

Διαθέσιμα εγχειρίδια χρήσης
Εγχειρίδιο χρήσης
Εγχειρίδια χρήσης λογισμικού
Εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων

Περιεχόμενα
• Επισκόπηση του σχεδιασμού θεραπείας και της καθοδηγούμενης βάσει εικόνας πλοήγησης
• Περιγραφή ρύθμισης του συστήματος χειρουργικής αίθουσας
• Λεπτομερείς οδηγίες λογισμικού
Λεπτομερείς οδηγίες για τον χειρισμό των εργαλείων

Οδηγός καθαρισμού, απολύ- Λεπτομέρειες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης εργαμανσης και αποστείρωσης
λείων
Εγχειρίδια χρήσης συστήμαΔιεξοδικές πληροφορίες ρύθμισης του συστήματος
τος
Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης
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Λεπτομερείς τεχνικές πληροφορίες για το σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών και των συμμορφώσεων
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2

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ IMAGE
FUSION

2.1

Εισαγωγή

Γενικές πληροφορίες
Image Fusion σας δίνει τη δυνατότητα εγγραφής τουλάχιστον δύο ομάδων εικόνων ταυτόχρονα.
Μπορείτε να συγχωνεύσετε εικόνες με τις ίδιες ή διαφορετικές απεικονιστικές μεθόδους (π.χ. CT,
MR, PET, SPECT). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Image Fusion με διαφορετικές ροές
εργασίας (π.χ. όταν χρησιμοποιείτε το λογισμικό Cranial ή Spine).
Μόλις συγχωνευθούν δύο ομάδες εικόνων, μπορούν να προβληθούν ταυτόχρονα. Όλα το
σχεδιασμένο περιεχόμενο (για παράδειγμα, αντικείμενα και τροχιές) που ορίζεται σε μία ομάδα
εικόνων είναι ορατό και σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα εικόνων.
Image Fusion προτείνει ένα δίκτυο συγχώνευσης βάσει προκαθορισμένων κανόνων σύζευξης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Brainlab.
Image Fusion χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο για τη συγχώνευση επιλεγμένων ομάδων εικόνων. Ο
αλγόριθμός αντιστοιχίζει δύο ομάδες εικόνων μαζί με κοινές ανατομικές δομές για την επίτευξη
βέλτιστων αποτελεσμάτων συγχώνευσης. Οι δύο ομάδες εικόνων πρέπει να μοιράζονται την ίδια
κοινή ανατομική περιοχή.
Η αυτόματη συγχώνευση εικόνων είναι κατάλληλη για τους περισσότερους συνδυασμούς
απεικονιστικών μεθόδων με ορισμένες εξαιρέσεις (π.χ. ομάδες εικόνων υπερήχων). Στην
περίπτωση των μη υποστηριζόμενων απεικονιστικών μεθόδων, η αρχική θέση του σαρωτή (π.χ.
πλαίσιο αναφοράς) είναι διαθέσιμη από προεπιλογή. Υπάρχει η δυνατότητα μη αυτόματων
ρυθμίσεων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με τον τύπο συγχώνευσης που εφαρμόζεται, υποστηρίζονται διαφορετικές
απεικονιστικές μέθοδοι. Στα κεφάλαια που ακολουθούν, παρέχονται συστάσεις όσον αφορά το
πρωτόκολλο σάρωσης, ειδάλλως παρατίθενται στα Πρωτόκολλα Σάρωσης της Brainlab.

Άκαμπτη συγχώνευση και διόρθωση
Μπορούν να προκληθούν ανακρίβειες από την άκαμπτη συγχώνευση λόγω της δημιουργίας
αλλοιώσεων σε μία από τις ομάδες εικόνων ή λόγω των διαφορετικών θέσεων του ασθενούς σε
διάφορες ομάδες εικόνων. Μπορείτε να διορθώσετε την αλλοίωση χρησιμοποιώντας το Cranial
Distortion Correction σε κρανιακές ροές εργασίας και να διορθώσετε τις διαφορετικές θέσεις του
ασθενούς χρησιμοποιώντας το Spine Curvature Correction όσον αφορά ροές εργασίας
σπονδυλικής στήλης. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται μια νέα ομάδα εικόνων με τη χρήση ενός
αλγόριθμου παραμορφώσιμης εγγραφής (ελαστική παραμόρφωση).
Εξ ορισμού, μια ελαστική παραμόρφωση δεν είναι ενιαία σε όλο τον όγκο απεικόνισης. Αυτό
ενδεχομένως μπορεί να σημαίνει ακριβή παραμόρφωση στην περιοχή ενδιαφέροντός σας αλλά
ανακριβή παραμόρφωση σε άλλο μέρος του εγκεφάλου ή της σπονδυλικής στήλης.
Θα πρέπει να επαληθεύσετε με προσοχή τη νέα ομάδα εικόνων που έχει δημιουργηθεί,
εξετάζοντας τον συνολικό όγκο απεικόνισης της ομάδας αυτής. Τα εργαλεία επαλήθευσης που
είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή περιγράφονται στις ακόλουθες ενότητες.

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.1 Image Fusion Έκδ. 3.0
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Εισαγωγή

Διαθεσιμότητα παραμόρφωσης
Η παραμόρφωση είναι προαιρετική και εξαρτάται από την άδεια χρήσης και τη διαμόρφωση του
συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της
Brainlab.

Έλεγχος ομάδων εικόνων
Να ελέγχετε πάντα τις ομάδες εικόνων που έχουν επιλεχθεί για συγχώνευση. Όσο καλύτερη είναι
η ποιότητα και η ανάλυση των εικόνων τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα της συγχώνευσης.
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2.2

Ξεκινώντας το Image Fusion

Πριν ξεκινήσετε
Χρησιμοποιήστε το Patient Selection για να επιλέξετε τον ασθενή και τα δεδομένα που
επιθυμείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού
Content Manager/Patient Selection.
Η πρόσθεση ή η αφαίρεση δεδομένων επηρεάζει τον τρόπο που ο αλγόριθμος δημιουργεί
το δίκτυο συγχώνευσης.

Τροποποίηση εικόνας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τροποποίηση ομάδων εικόνων εκτός του Image Fusion, όταν αυτό ήδη
χρησιμοποιείται, μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις ή ανακρίβειες.

Επιλογή και έναρξη της ροής εργασίας

Εικόνα 1
Βήμα
1.

Επιλέξτε τη ροή εργασίας σας:
Π.χ., Cranial > Planning.

2.

Επιλέξτε Image Fusion από τη ροή εργασίας στην κύρια οθόνη του Content Manager.

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.1 Image Fusion Έκδ. 3.0
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Λειτουργίες πλοήγησης

2.2.1

Λειτουργίες πλοήγησης

Βασικές λειτουργίες πλοήγησης
Οι ακόλουθες βασικές λειτουργίες πλοήγησης είναι διαθέσιμες στη γραμμή εργαλείων.
Επιλογές

Εμφανίζει την κύρια οθόνη του Content Manager.

Επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα.
Σας ζητείται να αποθηκεύσετε ή να απορρίψετε τα τρέχοντα αποτελέσματα της
συγχώνευσης.

Επιβεβαιώνει την κατάσταση συγχώνευσης και μεταβαίνει στο επόμενο βήμα.
Τα τρέχοντα αποτελέσματα αποθηκεύονται για περαιτέρω επεξεργασία.

Εμφανίζει τη λίστα των ζευγών συγχώνευσης και τη σελίδα επιλογής δεδομένων.

Τα δεδομένα μπορούν να προστεθούν ή να διαγραφούν από τη διαδικασία επιλογής δεδομένων.

Εμφανίζει τις διαθέσιμες ειδοποιήσεις που σχετίζονται με τα δεδομένα.

Βασικές επιλογές προβολής
Επιλέξτε ένα κουμπί προβολής, κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το ποντίκι στην τομή ή πιέστε
με το δάκτυλο αν χρησιμοποιείτε οθόνη αφής και ακολουθήστε την παρακάτω περιγραφή.
Κουμπί
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Λειτουργία

Περιγραφή

Μετακίνηση μιας
τομής μέσα σε
ένα παράθυρο

Σύρετε την τομή στην επιθυμητή θέση.

Μετακίνηση σε
όλες τις τομές
μέσα σε ένα παράθυρο

Σύρετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να προβάλετε
όλες τις τομές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω με τον τροχό του ποντικιού.

Mεγέθυνση ή
σμίκρυνση μιας
τομής

• Σύρετε προς τα πάνω (σμίκρυνση) ή προς τα κάτω (μεγέθυνση).
• Αν χρησιμοποιείτε οθόνη αφής, πιέστε δύο δάχτυλα στην
εικόνα και κινήστε τα προς τα μέσα (σμίκρυνση) ή προς τα
έξω (μεγέθυνση).
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Κουμπί

Λειτουργία
Ρύθμιση της φωτεινότητας και
της αντίθεσης
μιας τομής

Περιγραφή
• Σύρετε προς τα κάτω/επάνω για να αυξήσετε/μειώσετε τη
φωτεινότητα.
• Σύρετε δεξιά/αριστερά για να αυξήσετε/μειώσετε το επίπεδο αντίθεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να περιστρέψετε μια εικόνα σε προβολή 3D κάνοντας δεξί κλικ (ή
πιέζοντας ένα δάκτυλο) μέσα στην προβολή και σύροντας για να στρέψετε την εικόνα.

Ρύθμιση εικόνας
Κουμπί

Λειτουργία

Adjust: Σας επιτρέπει να μετακινείτε και να περιστρέφετε τις εικόνες μη αυτόματα.

Fine Adjust: Προσφέρει μικρότερο εύρος ρύθμισης που επιτρέπει πιο περίπλοκη
κίνηση και περιστροφή.

Επιλογές συγχώνευσης
Κουμπί

Λειτουργία
Εκτελεί μια συγχώνευση στην τρέχουσα επιλογή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόλις ελεγχθεί και εγκριθεί μια συγχώνευση,
σας ζητείται να εγκρίνετε τα άλλα ζεύγη συγχώνευσης στην
ομάδα εικόνων σας.

Επαναφέρει την υφιστάμενη συγχώνευση σε δύο διαφορετικές ομάδες εικόνων.

Εμφανίζει το προηγούμενο/επόμενο ζεύγος συγχώνευσης.
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Το Image Fusion για κρανιακές επεμβάσεις

2.3

Το Image Fusion για κρανιακές επεμβάσεις

2.3.1

Εισαγωγή

Γενικές πληροφορίες
Όταν ξεκινάτε μια κρανιακή ροή εργασίας, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ:
• Image Fusion
• Cranial Distortion Correction
Οι εικόνες συγχωνεύονται βάσει κοινών ανατομικών δομών που είναι ορατές και στις δύο ομάδες
εικόνων.
Ο στόχος είναι ο έλεγχος της ποιότητας των αποτελεσμάτων της συγχώνευσης και, εάν αυτά είναι
ικανοποιητικά, τότε προβαίνετε στην έγκριση της συγχώνευσης. Η συγχώνευση αποθηκεύεται
επιλέγοντας Done.
Να επαληθεύετε πάντα τα αποτελέσματα από όλη την ομάδα εικόνων πριν από την
έγκριση και την αποθήκευσή τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συγχώνευση βασίζεται σε κοινές ανατομικές δομές και επηρεάζεται από τις
διακυμάνσεις της φωτεινότητας στις τομές εικόνας.

Διάταξη οθόνης του λογισμικού Cranial

③

②

①

④
Εικόνα 2
Αρ.
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Επεξήγηση

①

Αξονικές, στεφανιαίες και οβελιαίες ανασυνθέσεις, ως προεπισκόπηση του τρέχοντος
αποτελέσματος.

②

Επιλογέας αξονικής, στεφανιαίας και οβελιαίας προβολής.

③

H περιοχή ενδιαφέροντος (ROI) που χρησιμοποιείται για την άκαμπτη συγχώνευση εμφανίζεται ως διακεκομμένη γραμμή στην κύρια προβολή και τις ανασυνθέσεις ACS (αξονικές, στεφανιαίες και οβελιαίες ανασυνθέσεις) ①.
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Αρ.
④

Επεξήγηση
Το τρέχον ζεύγος που έχει συγχωνευθεί εμφανίζεται ως προβολή επικάλυψης για το οποίο
υπάρχει επίσης η δυνατότητα προεπισκόπησης στις ανασυνθέσεις ACS ①.

Σχετικοί σύνδεσμοι
2.3.2 Πώς να ρυθμίσετε την περιοχή ενδιαφέροντος Σελίδα 59

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Image Fusion για κρανιακές επεμβάσεις

②

③

①

⑤④

Εικόνα 3
Βήμα
1.

Επιλογή και εναλλαγή μεταξύ των ζευγών συγχώνευσης ⑤ για έλεγχο.
Η άκαμπτη συγχώνευση ξεκινά αυτόματα.

2.

Από προεπιλογή, ενεργοποιείται το εργαλείο Spy Glass ①.
Ελέγξτε τη συγχώνευση χρησιμοποιώντας το εργαλείο Blending/Spy
Glass.

3.

Επιλέξτε μεταξύ των προσανατολισμών αξονικής, στεφανιαίας και οβελιαίας προβολής ②.

4.

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.1 Image Fusion Έκδ. 3.0
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Το Image Fusion για κρανιακές επεμβάσεις

Βήμα
Επιλέξτε Scroll και μετακινηθείτε με κύλιση στις τομές εικόνας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά βέλους ④.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον τροχό του ποντικιού
για μετακίνηση με κύλιση.
5.

Ελέγξτε και εγκρίνετε το αποτέλεσμα συγχώνευσης ③ αν είναι ικανοποιητικό.
6.

Με την έγκριση του αποτελέσματος συγχώνευσης, εμφανίζεται η κατάσταση της συγχώνευσης.
7.
Επιλέξτε Done κατά την ολοκλήρωση.
Τα αποτελέσματα της συγχώνευσης αποθηκεύονται για περαιτέρω επεξεργασία.

Σχετικοί σύνδεσμοι
2.5 Έλεγχος και επαλήθευση των αποτελεσμάτων συγχώνευσης Σελίδα 45
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2.3.2

Cranial Distortion Correction

Γενικές πληροφορίες
Ορισμένες απεικονιστικές μέθοδοι είναι ευάλωτες σε γεωμετρικές αλλοιώσεις που προκύπτουν
από π.χ. ατέλειες του συστήματος και βαθμιδωτές μη γραμμικότητες του συστήματος απεικόνισης.
Κατά συνέπεια, ενδέχεται να υπάρχουν ανακρίβειες στα αποτελέσματα άκαμπτης συγχώνευσης
μετά την αυτόματη συγχώνευση, τη μη αυτόματη ρύθμιση ή την εφαρμογή συγχώνευσης σε
περιοχή ενδιαφέροντος.
Μπορείτε να επιλέξετε Cranial Distortion Correction για την επίτευξη καλύτερης αντιστοίχισης
μεταξύ των εικόνων.
Η λειτουργία Cranial Distortion Correction δημιουργεί μια διορθωμένη ομάδα εικόνων
παραμορφώνοντάς την ώστε να αντιστοιχεί καλύτερα στην καθορισμένη ομάδα εικόνων
αναφοράς. Στόχος, επομένως, είναι ο έλεγχος της διορθωμένης ομάδας εικόνων και των
περιεχομένων που πιθανόν υπήρχαν στην ομάδα δεδομένων και, εφόσον το αποτέλεσμα είναι
ικανοποιητικό, η έγκριση του αποτελέσματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συγχώνευση βασίζεται σε κοινές ανατομικές δομές και επηρεάζεται από τις
διακυμάνσεις της φωτεινότητας στις τομές εικόνας, καθώς και από την ποιότητα της σάρωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ομάδες εικόνων στις οποίες έχει πραγματοποιηθεί διόρθωση με τη λειτουργία
Cranial Distortion Correction δεν συνιστώνται για την καταχώριση ασθενούς.

Συστάσεις
Τα δεδομένα εικόνας για τη λειτουργία Cranial Distortion Correction θα πρέπει να ακολουθούν
τις παρούσες συστάσεις για την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων:
• Τα ζεύγη εικόνων θα πρέπει να καλύπτουν τον διασταυρούμενο όγκο του ασθενούς
• Τουλάχιστον 10 τομές
• Η απόσταση τομής να είναι μικρότερη από 4 mm (συνιστάται το πάχος τομής να είναι μικρότερο
από 4 mm και η λήψη να είναι χωρίς κενά)
• Πλήρεις πληροφορίες DICOM (δηλ. πλήρεις πληροφορίες κεφαλίδας DICOM που
υποδηλώνουν π.χ. τις παραμέτρους λήψης)
• Καλή ποιότητα πρωτογενούς εικόνας (π.χ. υψηλή ανάλυση, υψηλή αντίθεση, ελάχιστες
παραμορφώσεις)

Απεικονιστικές μέθοδοι που υποστηρίζονται
Οι ακόλουθες απεικονιστικές μέθοδοι υποστηρίζονται για τη διόρθωση αλλοιώσεων, εάν
πραγματοποιείται η σύζευξη ως εξής:
• CT-MR
• MR-MR
• MR-DTI

Απεικονιστικές μέθοδοι που δεν υποστηρίζονται

Εικόνα 4
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Cranial Distortion Correction

Οι εξής ειδικές απεικονιστικές μέθοδοι και τύποι ακολουθίας δεν υποστηρίζονται:
• Ήδη παραμορφωμένες ομάδες εικόνων
• Εικόνες RGB
• Χάρτες FA (Κλασματικής Ανισοτροπίας) και ADC
• Χάρτης φάσεων και ταχύτητας
• Χάρτης έγχυσης
• Εικόνες φασματοσκοπίας
• Σαρώσεις διακρίβωσης βαθμίδας
• Σαρώσεις FLAWS (καταστολή υγρού και λευκής ουσίας)
• Εικόνες αφαίρεσης και προβολές (προβολές ελάχιστης/μέγιστης έντασης)
• Ομάδες εικόνων που περιλαμβάνουν αντικείμενα που εγγράφονται

Περιεχόμενο που υποστηρίζεται
Το ακόλουθο περιεχόμενο υποστηρίζεται και διορθώνεται βάσει της παραμόρφωσης μιας ομάδας
εικόνων:
• Αντικείμενα στοιχειακού όγκου
• Επισημασμένα σημεία
• Τροχιές
• Δέσμες ινών (π.χ. οδοί ινών DTI)

Πώς να εκκινήσετε τη λειτουργία Cranial Distortion Correction
Βήμα

Επιλέξτε Cranial Distortion Correction από την κύρια οθόνη του Content Manager.
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Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Cranial Distortion Correction

①

②

③

⑥

⑤

④

Εικόνα 5
Βήμα
1.

Επιλέξτε το ζεύγος συγχώνευσης ③ για έλεγχο ή υπολογισμό.

2.

Από προεπιλογή, ενεργοποιείται το εργαλείο Spy Glass ⑥.
Ελέγξτε τα δεδομένα σας με τη χρήση του Blending/Spy Glass και, εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Adjust.

3.

4.
5.

Επιλέξτε Calculate για να ξεκινήσετε τη συγχώνευση.
Ανάλογα με τις εικόνες εισόδου, μπορεί να σας ζητηθούν τα εξής:
• Να επιλέξετε την ομάδα εικόνων που επιθυμείτε να ορίσετε για διόρθωση.
• Να μεταφέρετε τη διόρθωση που έχει υπολογιστεί για μία ομάδα εικόνων σε ένα δίκτυο με επιπλέον ομάδες εικόνων.
Επιλέξτε μεταξύ των προσανατολισμών αξονικής, στεφανιαίας και οβελιαίας προβολής ①.
Επιλέξτε Scroll και μετακινηθείτε με κύλιση στις τομές εικόνας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά βέλους ④.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον τροχό του ποντικιού
για μετακίνηση με κύλιση.
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Cranial Distortion Correction

Βήμα
6.

Ελέγξτε και επαληθεύστε τη διόρθωση της αλλοίωσης με την εναλλαγή μεταξύ των εργαλείων Blending/Spy Glass.
Εναλλαγή σε Original ⑤ για τη σύγκριση της διόρθωσης της αλλοίωσης με
την αρχική εικόνα.

7.

Ελέγξτε και εγκρίνετε το αποτέλεσμα συγχώνευσης ② αν είναι ικανοποιητικό.
8.

Με την έγκριση του αποτελέσματος συγχώνευσης, εμφανίζεται η κατάσταση της συγχώνευσης.
9.
Επιλέξτε Done κατά την ολοκλήρωση.
Η διορθωμένη ομάδα εικόνων αποθηκεύεται για περαιτέρω επεξεργασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αποτελέσματα του Cranial Distortion Correction αποθηκεύονται σε μία νέα
ομάδα εικόνων DICOM που περιλαμβάνουν το πρόθεμα [Corrected]. Οι αρχικές ομάδες εικόνων
αντικαθίστανται από τα διορθωμένα δεδομένα και αποθηκεύονται τοπικά.
Να έχετε υπόψη τον αντίκτυπο της πραγματοποίησης τροποποιήσεων εντός της
λειτουργίας Cranial Distortion Correction σε υφιστάμενα αντικείμενα και άλλα περιεχόμενα
σχεδιασμού (π.χ. σημεία, τροχιές ή δέσμες ινών). Να επαληθεύετε πάντα το σχήμα και τη
θέση του περιεχομένου σχεδιασμού εντός του προγράμματος προβολής DICOM Viewer ή
του Element που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του περιεχομένου.

Σχετικοί σύνδεσμοι
2.5 Έλεγχος και επαλήθευση των αποτελεσμάτων συγχώνευσης Σελίδα 45
2.3.3 Επιλογή ομάδων εικόνων που πρέπει να διορθωθούν Σελίδα 27
2.3.6 Cluster Deformation Σελίδα 33
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2.3.3

Επιλογή ομάδων εικόνων που πρέπει να διορθωθούν

Επιλογή ομάδων εικόνων που πρέπει να διορθωθούν

Εικόνα 6
Εάν η λειτουργία Cranial Distortion Correction δεν μπορεί να προσδιορίσει αυτόματα ποια
ομάδα εικόνων πρέπει να διορθωθεί, μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητα την εν λόγω ομάδα
εικόνων. Στην περίπτωση αυτή, η Brainlab συνιστά την επιλογή ομάδας εικόνων που εμφανίζουν
μεγαλύτερη αλλοίωση.
Κουμπί

Επεξήγηση

Εκκινήστε τον αλγόριθμο της λειτουργίας Cranial Distortion Correction.

Κλείστε το παράθυρο διαλόγου και επιστρέψτε στα δεδομένα της αρχικής πηγής.

Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Cranial Distortion Correction κατά τη διάρκεια
χειρουργικής επέμβασης ή με ομάδες εικόνων που περιλαμβάνουν έντονες τοπικές
παραμορφώσεις (π.χ. ένα ανοιχτό κρανίο που εμφανίζει μετατόπιση εγκεφάλου).
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Επιλογή ομάδων εικόνων που πρέπει να διορθωθούν

Πώς να επιλέξετε εικόνες που πρέπει να διορθωθούν

Εικόνα 7
Βήμα

28

1.

Επισημάνετε την ομάδα εικόνων.

2.

Πατήστε Proceed.
Ο υπολογισμός ξεκινά.
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2.3.4

Παράδειγμα της λειτουργίας Cranial Distortion Correction

Παράδειγμα της λειτουργίας Cranial Distortion Correction

①

②

Εικόνα 8
Με την ολοκλήρωση του αλγορίθμου της λειτουργίας Cranial Distortion Correction, η ομάδα
εικόνων που προκύπτει επισημαίνεται ως FUSED ① και η νέα ομάδα εικόνων επισημαίνεται ως
[Corrected] ②. Τα δεδομένα DTI αντιμετωπίζονται πάντα ως δέσμη.
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Ανάλυση απομάκρυνσης του σκιαστικού

2.3.5

Ανάλυση απομάκρυνσης του σκιαστικού

Γενικές πληροφορίες
Η Ανάλυση απομάκρυνσης του σκιαστικού* οπτικοποιεί τη συσσώρευση σκιαστικού έναντι του
ρυθμού απομάκρυνσής του. Η μέθοδος λειτουργεί με τη λήψη δύο σειρών MRI —μία στα 5 λεπτά
και άλλη μία σε περίπου 75 λεπτά μετά την έγχυση της τυπικής δόσης σκιαστικού— και με την
αφαίρεση της πρώτης σειράς από τη δεύτερη, όπου προκύπτει ένας χρωματικά κωδικοποιημένος
χάρτης υψηλής ανάλυσης. Χρησιμοποιήστε το Image Fusion για τη συγχώνευση και τη σύγκριση
των δύο ομάδων εικόνων MRI.
* Έχει αναπτυχθεί στο Ιατρικό Κέντρο Sheba με τεχνολογία που έχει παράσχει η Brainlab.

Παράδειγμα

Εικόνα 9
Χρώμα

Επεξήγηση

Κόκκινο

Συσσώρευση του σκιαστικού (βραδεία απομάκρυνση)

Μπλε

Απομάκρυνση του σκιαστικού (ταχεία απομάκρυνση)

Απαιτήσεις
Ο υπολογισμός της Ανάλυσης απομάκρυνσης του σκιαστικού απαιτεί δύο όγκους MRI 3D. Γι’
αυτούς:
• Πρέπει να ληφθούν και οι δύο ακολουθίες με τη χρήση του ισοδύναμου πρωτοκόλλου
σάρωσης.
• Η πρώτη ακολουθία πρέπει να ληφθεί 5 λεπτά περίπου μετά την έγχυση του σκιαστικού [με τη
χρήση π.χ. γαδολίνιου (Gd)].
• Η δεύτερη ακολουθία πρέπει να ληφθεί 60-105 λεπτά περίπου μετά την έγχυση του σκιαστικού.
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Πώς να εκκινήσετε μια ανάλυση απομάκρυνσης του σκιαστικού
Βήμα

Επιλέξτε Contrast Clearance Analysis από την κύρια οθόνη του Content Manager.

Πώς να χρησιμοποιήσετε μια ανάλυση απομάκρυνσης του σκιαστικού

①

③

②

Εικόνα 10
Βήμα
1.

Επιλέξτε τους πρώτους και τους δεύτερους όγκους MRI (δηλ. τις πρώτες και τις τελευταίες
λήψεις εικόνων μετά την έγχυση του σκιαστικού).

2.

Επιλέξτε Calculate για να ξεκινήσετε τον υπολογισμό της Ανάλυσης απομάκρυνσης του σκιαστικού.
Εκτελείται αυτόματα η άκαμπτη συγχώνευση και των δύο ακολουθιών MR
πριν από τον υπολογισμό.

3.

Επιλέξτε μεταξύ των προσανατολισμών αξονικής, στεφανιαίας και οβελιαίας προβολής ①.
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31

Ανάλυση απομάκρυνσης του σκιαστικού

Βήμα
4.

Επιλέξτε Scroll και μετακινηθείτε με κύλιση στις τομές εικόνας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά βέλους ②.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον τροχό του ποντικιού
για μετακίνηση με κύλιση.

5.

Ελέγξτε τη συσσώρευση/απομάκρυνση του σκιαστικού.

6.

Από προεπιλογή, ενεργοποιείται το εργαλείο Spy Glass ③.
Ελέγξτε τη συγχώνευση χρησιμοποιώντας το εργαλείο Blending/Spy
Glass.

7.

Ελέγξτε και εγκρίνετε το αποτέλεσμα συγχώνευσης ② αν είναι ικανοποιητικό.
8.
Επιλέξτε Done κατά την ολοκλήρωση.
Τα αποτελέσματα της συγχώνευσης αποθηκεύονται για περαιτέρω επεξεργασία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδομένα εικόνας που προκύπτουν αποθηκεύονται ως νέα ομάδα εικόνων DICOM
RGB, συγχωνεύονται στην πρώτη ομάδα εικόνων MR (πρώτα, μετά την έγχυση του σκιαστικού). Η
δεύτερη (αργότερα) ομάδα εικόνων MR αφαιρείται αυτόματα από την τρέχουσα επιλογή δεδομένων
μετά τον υπολογισμό.

Σχετικοί σύνδεσμοι
2.3.5 Ανάλυση απομάκρυνσης του σκιαστικού Σελίδα 30
2.5 Έλεγχος και επαλήθευση των αποτελεσμάτων συγχώνευσης Σελίδα 45
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2.3.6

Cluster Deformation

Γενικές πληροφορίες
Η λειτουργία Cluster Deformation σάς δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε τη διόρθωση που έχει
υπολογιστεί για μια ομάδα εικόνων σε ένα δίκτυο επιπλέον ομάδων εικόνων που έχουν άκαμπτα
συγχωνευθεί στη συγκεκριμένη ομάδα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αποστάσεις, οι όγκοι και οι γωνίες τροποποιούνται αναλόγως εάν τα δεδομένα
έχουν διορθωθεί μαζί με τη μητρική ομάδα εικόνων.

Παράδειγμα παραθύρου διαλόγου

Εικόνα 11
Επιλογές
Υπολογίστε τη διόρθωση για την αριστερή ομάδα εικόνων και μεταφέρετε τη διόρθωση σε όλες
τις ομάδες εικόνων στην ανωτέρω ομάδα.
Διορθώστε μόνο την αριστερή ομάδα εικόνων και καταργήστε τις υπάρχουσες συγχωνεύσεις στις
ομάδες εικόνων στη δεξιά πλευρά.
Οι διορθώσεις βάσει συμπλέγματος ισχύουν μόνο εάν οι αλλοιώσεις είναι ισοδύναμες σε
όλες τις ομάδες εικόνων. Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι πιο πιθανό να συμβεί εάν οι
ομάδες εικόνων που έχουν άκαμπτα συγχωνευθεί λήφθηκαν σε μια μοναδική περίοδο
λειτουργίας MRI.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διόρθωση υπολογίζεται μόνο για μια ομάδα εικόνων και μεταφέρεται στις
συνδεδεμένες ομάδες. Δεν υπολογίζεται μεμονωμένη διόρθωση για κάθε ομάδα εικόνων.
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Το Image Fusion για επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης

2.4

Το Image Fusion για επεμβάσεις σπονδυλικής
στήλης

2.4.1

Εισαγωγή

Γενικές πληροφορίες
Όταν ξεκινάτε μια ροή εργασίας σπονδυλικής στήλης, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ:
• Image Fusion
• Spine Curvature Correction
Οι εικόνες συγχωνεύονται μαζί βάσει ανατομικών δομών κοινών και στις δύο ομάδες εικόνων.
Ο στόχος είναι ο έλεγχος της ποιότητας των αποτελεσμάτων της συγχώνευσης και, εάν αυτά είναι
ικανοποιητικά, τότε προβαίνετε στην έγκριση της συγχώνευσης. Η συγχώνευση αποθηκεύεται
επιλέγοντας Done.
Να επαληθεύετε πάντα τα αποτελέσματα της συγχώνευσης από όλη την ομάδα εικόνων
πριν από την έγκριση και την αποθήκευσή τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συγχώνευση δεν ενεργοποιείται αυτόματα σε μια ροή εργασίας σπονδυλικής
στήλης. Πρέπει η έναρξη της συγχώνευσης να πραγματοποιηθεί χειροκίνητα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συγχώνευση βασίζεται σε κοινές ανατομικές δομές και επηρεάζεται από τις
διακυμάνσεις της φωτεινότητας στις τομές εικόνας.

Διάταξη οθόνης του λογισμικού Spine

③

②

①

④
Εικόνα 12
Αρ.
①

34

Επεξήγηση
Αξονικές, στεφανιαίες και οβελιαίες ανασυνθέσεις, ως προεπισκόπηση του τρέχοντος
αποτελέσματος.
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Αρ.

Επεξήγηση

②

Επιλογέας αξονικής, στεφανιαίας και οβελιαίας προβολής.

③

H περιοχή ενδιαφέροντος (ROI) εμφανίζεται ως διακεκομμένη γραμμή στην κύρια προβολή και τις ανασυνθέσεις ACS (αξονικές, στεφανιαίες και οβελιαίες ανασυνθέσεις) ①.

④

Το τρέχον ζεύγος που έχει συγχωνευθεί εμφανίζεται ως προβολή επικάλυψης για το οποίο
υπάρχει επίσης η δυνατότητα προεπισκόπησης στις ανασυνθέσεις ACS ①.

Σχετικοί σύνδεσμοι
2.6.2 Ρύθμιση της περιοχής ενδιαφέροντος Σελίδα 59

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Image Fusion για επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης

①

②

③

⑥

⑤④

Εικόνα 13
Βήμα
1.

Επιλογή και εναλλαγή μεταξύ των ζευγών συγχώνευσης ⑤ για έλεγχο.

2.
Επιλέξετε ROI (περιοχή ενδιαφέροντος).
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Βήμα
3.

Αλλάξτε μέγεθος ② ή αλλάξτε θέση ③ στην περιοχή και το σχήμα που επιθυμείτε σύροντας τις γωνίες του παραθύρου.
4.
5.

Επιλέξτε μεταξύ των προσανατολισμών αξονικής, στεφανιαίας και οβελιαίας προβολής ①.
Από προεπιλογή, ενεργοποιείται η λειτουργία Adjust. Ευθυγραμμίστε χειροκίνητα τις εικόνες με τη χρήση των εργαλείων κίνησης και περιστροφής
πριν από τον υπολογισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξετάστε τον κεντρικό σπόνδυλο στο σημείο διασταύρωσης
και των δύο όγκων απεικόνισης κατά τη ρύθμιση για τη λήψη πρόχειρης
αντιστοίχισης.

6.
Επιλέξτε Fusion για να συγχωνεύσετε μαζί τις ομάδες εικόνων.

7.

Από προεπιλογή, ενεργοποιείται το εργαλείο Spy Glass.
Ελέγξτε τη συγχώνευση χρησιμοποιώντας το εργαλείο Blending/Spy
Glass.

8.

Επιλέξτε Scroll και μετακινηθείτε με κύλιση στις τομές εικόνας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά βέλους ④.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον τροχό του ποντικιού
για μετακίνηση με κύλιση.

9.

Ελέγξτε και εγκρίνετε το αποτέλεσμα συγχώνευσης αν είναι ικανοποιητικό.
10.

Με την έγκριση του αποτελέσματος συγχώνευσης, εμφανίζεται η κατάσταση της συγχώνευσης.
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Βήμα
11.
Επιλέξτε Done κατά την ολοκλήρωση.
Το αποτέλεσμα της συγχώνευσης αποθηκεύεται για περαιτέρω επεξεργασία.

Σχετικοί σύνδεσμοι
2.5 Έλεγχος και επαλήθευση των αποτελεσμάτων συγχώνευσης Σελίδα 45
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Spine Curvature Correction

2.4.2

Spine Curvature Correction

Γενικές πληροφορίες
Η θέση ενός ασθενούς ενδέχεται να αλλάξει μεταξύ διαφορετικών λήψεων εικόνων. Κατά
συνέπεια, ενδέχεται να υπάρχουν ανακρίβειες στα αποτελέσματα άκαμπτης συγχώνευσης μετά
την αυτόματη συγχώνευση, τη μη αυτόματη ρύθμιση ή την εφαρμογή συγχώνευσης σε περιοχή
ενδιαφέροντος. Μπορείτε να επιλέξετε Spine Curvature Correction για την επίτευξη καλύτερης
αντιστοίχισης μεταξύ των εικόνων.
Η λειτουργία Spine Curvature Correction δημιουργεί μια ομάδα παραμορφωμένων εικόνων που
αντιστοιχεί καλύτερα στην αρχική ομάδα εικόνων.
Στόχος, επομένως, είναι ο έλεγχος της διορθωμένης ομάδας εικόνων και των περιεχομένων που
πιθανόν υπήρχαν στην ομάδα δεδομένων και, εφόσον το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό, η
έγκριση του αποτελέσματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συγχώνευση βασίζεται σε κοινές ανατομικές δομές και επηρεάζεται από τις
διακυμάνσεις της φωτεινότητας στις τομές εικόνας, καθώς και από την ποιότητα της σάρωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ομάδες εικόνων στις οποίες έχει πραγματοποιηθεί διόρθωση με τη λειτουργία
Spine Curvature Correction δεν συνιστώνται για την καταχώριση ασθενούς.

Συστάσεις
Τα δεδομένα εικόνας για τη λειτουργία Spine Curvature Correction θα πρέπει να ακολουθούν τις
παρούσες απαιτήσεις για τη διασφάλιση των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων:
• Τουλάχιστον 10 τομές.
• Η απόσταση τομής να είναι μικρότερη από 3 mm (συνιστάται το πάχος τομής να είναι μικρότερο
από 3 mm και η λήψη να είναι χωρίς κενά).
• Πλήρεις πληροφορίες DICOM (δηλ. πλήρεις πληροφορίες κεφαλίδας DICOM που
υποδηλώνουν π.χ. τις παραμέτρους λήψης).
• Εάν τα δεδομένα MRI χρειάζονται διόρθωση, θα πρέπει να λαμβάνονται ως τρισδιάστατη ή
δισδιάστατη αξονική ακολουθία με λήψη στάθμισης Τ1 (συνιστάται επίσης η λήψη στάθμισης
Τ2 ή λιπώδους ιστού που έχει κατασταλεί).
• Καλή ποιότητα πρωτογενούς εικόνας (π.χ. υψηλή ανάλυση, υψηλή αντίθεση, ελάχιστες
παραμορφώσεις).

Περιεχόμενο που υποστηρίζεται
Το ακόλουθο περιεχόμενο υποστηρίζεται και διορθώνεται μαζί με μια ομάδα εικόνων:
• Αντικείμενα στοιχειακού όγκου
• Επισημασμένα σημεία
• Τροχιές
• Δέσμες ινών (δηλ. οδοί ινών DTI)

Απεικονιστικές μέθοδοι

Εικόνα 14
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Για παραμόρφωση, υποστηρίζονται κοινές απεικονιστικές μέθοδοι, όπως CT και MRI με διάφορες
δευτερεύουσες απεικονιστικές μεθόδους.
Οι εξής ειδικές απεικονιστικές μέθοδοι και τύποι ακολουθίας δεν υποστηρίζονται:
• Ήδη παραμορφωμένες ομάδες εικόνων
• Εικόνες RGB
• Χάρτες FA και ADC
• Χάρτης φάσεων και ταχύτητας
• Χάρτης έγχυσης
• Εικόνες φασματοσκοπίας
• Σαρώσεις διακρίβωσης βαθμίδας
• Σαρώσεις FLAWS (καταστολή υγρού και λευκής ουσίας)
• Εικόνες αφαίρεσης και προβολές (προβολές ελάχιστης/μέγιστης έντασης)
• Ομάδες εικόνων που περιλαμβάνουν αντικείμενα που εγγράφονται

Πώς να εκκινήσετε τη λειτουργία Spine Curvature Correction
Βήμα

Επιλέξτε Spine Curvature Correction από την κύρια οθόνη του Content
Manager.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Spine Curvature Correction

①

②

③④

Εικόνα 15
Βήμα
1.

Κάντε επιλογή και εναλλαγή μεταξύ των ζευγών συγχώνευσης ③ για έλεγχο ή υπολογισμό.
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Spine Curvature Correction

Βήμα
2.

Από προεπιλογή, ενεργοποιείται η λειτουργία Adjust.
Ευθυγραμμίστε χειροκίνητα τις εικόνες με τη χρήση των εργαλείων κίνησης
① και περιστροφής ② πριν από τον υπολογισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξετάστε τον κεντρικό σπόνδυλο στο σημείο διασταύρωσης
και των δύο όγκων απεικόνισης κατά τη ρύθμιση για τη λήψη πρόχειρης
αντιστοίχισης.

3.

Επιλέξτε Calculate για να ξεκινήσετε τη συγχώνευση.
Ανάλογα με τις εικόνες εισόδου, μπορεί να σας ζητηθούν τα εξής:
• Να επιλέξετε την ομάδα εικόνων που επιθυμείτε να ορίσετε για διόρθωση.
• Να μεταφέρετε τη διόρθωση που έχει υπολογιστεί για μία ομάδα εικόνων σε ένα δίκτυο με επιπλέον ομάδες εικόνων.

4.

Από προεπιλογή, ενεργοποιείται το εργαλείο Spy Glass.
Ελέγξτε τη συγχώνευση χρησιμοποιώντας το εργαλείο Blending/Spy
Glass.

5.

Επιλέξτε Scroll και μετακινηθείτε με κύλιση στις τομές εικόνας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά βέλους ④.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον τροχό του ποντικιού
για μετακίνηση με κύλιση.

6.

Ελέγξτε και επαληθεύστε τη διόρθωση με την εναλλαγή μεταξύ των εργαλείων Blending/Spy Glass.
Κάντε εναλλαγή σε Original για τη σύγκριση της διόρθωσης της καμπυλότητας με την αρχική εικόνα.

7.

Ελέγξτε και εγκρίνετε το αποτέλεσμα συγχώνευσης αν είναι ικανοποιητικό.
8.

Με την έγκριση του αποτελέσματος συγχώνευσης, εμφανίζεται η κατάσταση της συγχώνευσης.
9.
Επιλέξτε Done κατά την ολοκλήρωση.
Η διορθωμένη ομάδα εικόνων αποθηκεύεται για περαιτέρω επεξεργασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αποτελέσματα του Spine Curvature Correction αποθηκεύονται σε μία νέα ομάδα
εικόνων DICOM που περιλαμβάνουν το πρόθεμα [Corrected]. Οι αρχικές ομάδες εικόνων
αντικαθίστανται από τα διορθωμένα δεδομένα και αποθηκεύονται τοπικά.
Να λαμβάνετε υπόψη τον αντίκτυπο της πραγματοποίησης τροποποιήσεων εντός της
λειτουργίας Spine Curvature Correction σε υφιστάμενα αντικείμενα και άλλα περιεχόμενα
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σχεδιασμού (π.χ. σημεία, τροχιές ή δέσμες ινών). Να επαληθεύετε πάντα το σχήμα και τη
θέση του περιεχομένου σχεδιασμού εντός του προγράμματος προβολής DICOM Viewer ή
του Element που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του περιεχομένου.

Σχετικοί σύνδεσμοι
2.4.3 Επιλογή ομάδων εικόνων που πρέπει να διορθωθούν Σελίδα 42
2.4.4 Cluster Deformation Σελίδα 44
2.5 Έλεγχος και επαλήθευση των αποτελεσμάτων συγχώνευσης Σελίδα 45
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Επιλογή ομάδων εικόνων που πρέπει να διορθωθούν

2.4.3

Επιλογή ομάδων εικόνων που πρέπει να διορθωθούν

Επιλογή ομάδων εικόνων που πρέπει να διορθωθούν

Εικόνα 16
Κουμπί

Επεξήγηση

Εκκινήστε τον αλγόριθμο της λειτουργίας Spine Curvature Correction.

Κλείστε το παράθυρο διαλόγου και επιστρέψτε στα δεδομένα της αρχικής πηγής.
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Παράδειγμα διόρθωσης καμπυλότητας

①

②

Εικόνα 17
Με την ολοκλήρωση του αλγορίθμου της λειτουργίας Spine Curvature Correction, η ομάδα
εικόνων που προκύπτει επισημαίνεται ως FUSED ① και η νέα ομάδα εικόνων επισημαίνεται ως
[Corrected] ②.
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Cluster Deformation

2.4.4

Cluster Deformation

Γενικές πληροφορίες
Η λειτουργία Cluster Deformation σάς δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε τη διόρθωση που έχει
υπολογιστεί για μια ομάδα εικόνων σε ένα δίκτυο επιπλέον ομάδων εικόνων που έχουν άκαμπτα
συγχωνευθεί στη συγκεκριμένη ομάδα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αποστάσεις, οι όγκοι και οι γωνίες τροποποιούνται αναλόγως εάν τα δεδομένα
έχουν διορθωθεί μαζί με τη μητρική ομάδα εικόνων.

Η λειτουργία Cluster Deformation του λογισμικού Spine

Εικόνα 18
Επιλογές
Υπολογίστε τη διόρθωση για την αριστερή ομάδα εικόνων και μεταφέρετε τη διόρθωση σε όλες
τις ομάδες εικόνων στην ανωτέρω ομάδα.
Διορθώστε μόνο την αριστερή ομάδα εικόνων και καταργήστε τις υπάρχουσες συγχωνεύσεις στις
ομάδες εικόνων στη δεξιά πλευρά.
Η διόρθωση βάσει συμπλέγματος ισχύει μόνο εάν η θέση του ασθενούς είναι η ίδια σε όλες
τις ομάδες εικόνων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διόρθωση υπολογίζεται μόνο για μια ομάδα εικόνων και μεταφέρεται στις
συνδεδεμένες ομάδες. Καμία μεμονωμένη διόρθωση δεν υπολογίζεται για κάθε ομάδα εικόνων.
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2.5

Έλεγχος και επαλήθευση των αποτελεσμάτων
συγχώνευσης

2.5.1

Εισαγωγή

Γενικές πληροφορίες
Οι λειτουργίες επαλήθευσης που είναι διαθέσιμες στο Image Fusion είναι οι εξής:
• Spy Glass
• Blending
• Εναλλαγή μεταξύ των Original και των διορθωμένων ομάδων εικόνων
• Windowing

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.1 Image Fusion Έκδ. 3.0

45

Spy Glass

2.5.2

Spy Glass

Γενικές πληροφορίες
Χρησιμοποιήστε το Spy Glass για την οπτική επαλήθευση της ακρίβειας της συγχώνευσης
εικόνων για όλη την ομάδα εικόνων με τη μετακίνησή του στην περιοχή ενδιαφέροντος στην τομή
εικόνας.
Αυτό δίνει τη δυνατότητα προβολής των δομών σε δύο ομάδες εικόνων ταυτόχρονα (π.χ. το
σχήμα ή το μέγεθος ενός όγκου).

Πώς να χρησιμοποιείτε το Spy Glass για άκαμπτες συγχωνεύσεις

①

②

Εικόνα 19
Βήμα
1.
Επιλέξτε Spy Glass από τη γραμμή εργαλείων.

2.

Το Spy Glass υπερθέτει τη δεύτερη ομάδα εικόνων σε ένα πλαίσιο πάνω από την πρώτη
ομάδα εικόνων.
Τοποθετήστε το παράθυρο ① οπουδήποτε πάνω από την υποκείμενη εικόνα.

3.

Αλλάξτε μέγεθος ή αλλάξτε θέση στην περιοχή και προσαρμόστε το σχήμα του σύροντας
τις γωνίες του παραθύρου.

4.

Μετακινηθείτε με κύλιση στις τομές εικόνας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά βέλους ②.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μετακίνηση με κύλιση χρησιμοποιήστε τον τροχό του ποντικιού ή σύρετέ
το πάνω και κάτω στην προβολή εάν η επιλογή Scroll είναι ενεργή.

5.
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Βήμα
Κάντε Zoom στην περιοχή ενδιαφέροντος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο CTRL και τον τροχό του
ποντικιού για τη μεγέθυνση ή σμίκρυνση εικόνων.
6.

Ελέγξτε και εγκρίνετε το αποτέλεσμα συγχώνευσης αν είναι ικανοποιητικό.
7.
Επιλέξτε Done κατά την ολοκλήρωση.
Το αποτέλεσμα της συγχώνευσης αποθηκεύεται για περαιτέρω επεξεργασία.
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Το Spy Glass στη λειτουργία διόρθωσης

2.5.3

Το Spy Glass στη λειτουργία διόρθωσης

Γενικές πληροφορίες
Χρησιμοποιήστε το Spy Glass για την οπτική επαλήθευση της ακρίβειας της παραμόρφωσης με
τη μετακίνησή του στην περιοχή ενδιαφέροντος στην τομή εικόνας.
Αυτό δίνει τη δυνατότητα προβολής των δομών σε δύο ομάδες εικόνων ταυτόχρονα (π.χ. το
σχήμα ή το μέγεθος ενός όγκου).

Χρωματικά κωδικοποιημένο πλέγμα παραμόρφωσης
Όταν επιλέγεται το Spy Glass στη λειτουργία Cranial Distortion Correction ή Spine Curvature
Correction, εμφανίζεται από προεπιλογή ένα χρωματικά κωδικοποιημένο πλέγμα
παραμόρφωσης. Οι γραμμές του πλέγματος υποδηλώνουν την κατεύθυνση της διόρθωσης ενώ τα
χρωματισμένα κελιά επισημαίνουν τις περιοχές τροποποίησης της εικόνας. Η χρωματική
κωδικοποίηση καθορίζεται με το μέγεθος του μη άκαμπτου μετασχηματισμού ενός συγκεκριμένου
στοιχειακού όγκου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε /απενεργοποιήσετε το χρωματικά κωδικοποιημένο
πλέγμα, μετακινώντας το Spy Glass ή κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift.

Παράδειγμα παραμόρφωσης

Εικόνα 20
Όμως φαίνεται στο ανωτέρω παράδειγμα, οι αλλοιώσεις των εικόνων DTI (ακολουθίες EPI)
διορθώνονται κατά μήκος της κατεύθυνσης A-P στα εξώτερα τμήματα του εγκεφάλου (αριστερή
εικόνα). Η λειτουργία Spine Curvature Correction οδηγεί σε παραμόρφωση (συμπίεση ή
επέκταση) των μεσοσπονδύλιων δίσκων (δεξιά εικόνα).
Οι κόκκινες περιοχές υποδηλώνουν τις περιοχές τροποποίησης της εικόνας από τα δεδομένα της
αρχικής πηγής. Οι μη σκιασμένες περιοχές δεν παραμορφώνονται αλλά ενδεχομένως να έχουν
μετατοπιστεί, όπως υποδεικνύουν οι γραμμές του πλέγματος.
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Πώς να χρησιμοποιείτε το Spy Glass στη λειτουργία διόρθωσης

①

②

③

Εικόνα 21
Βήμα
1.
Επιλέξτε Spy Glass από τη γραμμή εργαλείων.

2.

Το Spy Glass υπερθέτει τη δεύτερη ομάδα εικόνων σε ένα πλαίσιο πάνω από την πρώτη
ομάδα εικόνων.
Μπορείτε να τοποθετήσετε το παράθυρο ① οπουδήποτε πάνω από την υποκείμενη εικόνα.

3.

Αλλάξτε μέγεθος ή αλλάξτε θέση στην περιοχή και προσαρμόστε το σχήμα του σύροντας
τις γωνίες του παραθύρου.

4.

Μετακινηθείτε με κύλιση στις τομές εικόνας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά βέλους ③.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μετακίνηση με κύλιση χρησιμοποιήστε τον τροχό του ποντικιού ή σύρετέ
το πάνω και κάτω στην προβολή εάν η επιλογή Scroll είναι ενεργή.

5.

6.

Κάντε Zoom στην περιοχή ενδιαφέροντος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο CTRL και τον τροχό του
ποντικιού για τη μεγέθυνση ή σμίκρυνση εικόνων.
Αναλύστε την περιοχή παραμόρφωσης εναλλάσσοντας και συγκρίνοντας
την Original ② ομάδα εικόνων με τη διορθωμένη ομάδα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αρχική εικόνα παραμένει ορατή για όσο διάστημα το κουμπί
είναι πατημένο και η διορθωμένη εικόνα εμφανίζεται όταν αποδεσμεύεται το
κουμπί.

7.
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Βήμα

Ελέγξτε και εγκρίνετε το αποτέλεσμα αν είναι ικανοποιητικό.
8.
Επιλέξτε Done κατά την ολοκλήρωση.
Η διορθωμένη ομάδα εικόνων αποθηκεύεται για περαιτέρω επεξεργασία.
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2.5.4

Εργαλείο Blending για άκαμπτες συγχωνεύσεις

Γενικές πληροφορίες
Το εργαλείο Blending διαχωρίζει τις ομάδες εικόνων εμφανίζοντας τη μία σε μπλε χρώμα και την
άλλη σε πορτοκαλί χρώμα, επισημαίνοντας τις κρίσιμες περιοχές ενδιαφέροντος.
Το μπλε και το πορτοκαλί αποτελούν συμπληρωματικά χρώματα. Εάν οι δύο ομάδες εικόνων
εμφανίζουν τις ίδιες πληροφορίες, η επικάλυψη εμφανίζεται ως εικόνα στην κλίμακα του γκρι.
Όπου υπάρχει διαφορά, το αποτέλεσμα εμφανίζεται σε μπλε ή πορτοκαλί χρώμα.

Παράδειγμα ανάμειξης
Οι εικόνες που προβάλλονται στην άκρη αριστερά και δεξιά εμφανίζουν μια εικόνα σε κλίμακα του
γκρι και η ανάμειξη εφαρμόζεται στη μέση με τη ταυτόχρονη στάθμιση της έντασης είτε της μίας
είτε και των δύο εικόνων ανάλογα με τη θέση του ρυθμιστικού.

①

②

③

④

⑤

Εικόνα 22
Αρ.

Στοιχείο

①

Εικόνα MR (προβάλλεται στην κλίμακα του γκρι)

②

Εικόνα MR (προβάλλεται σε μπλε χρώμα)

③

Σύνθετη εικόνα που έχει εφαρμοστεί η ανάμειξη

④

Εικόνα CT (προβάλλεται σε πορτοκαλί χρώμα)

⑤

Εικόνα CT (προβάλλεται στην κλίμακα του γκρι)
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Εργαλείο Blending για άκαμπτες συγχωνεύσεις

Πώς να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Blending

①

②

Εικόνα 23
Βήμα
1.
Επιλέξτε το Blending και μετακινήστε το ρυθμιστικό ① αριστερά ή δεξιά σε
όλη την περιοχή προβολής με το ποντίκι (ή το δάχτυλο για οθόνες αφής)
ώστε να ρυθμίσετε την ανάμιξη της εικόνας.
2.

Μετακινηθείτε με κύλιση στις τομές εικόνας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά βέλους ②.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μετακίνηση με κύλιση χρησιμοποιήστε τον τροχό του ποντικιού ή σύρετέ
το πάνω και κάτω στην προβολή εάν η επιλογή Scroll είναι ενεργή.

3.

Κάντε Zoom στην περιοχή ενδιαφέροντος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο CTRL και τον τροχό του
ποντικιού για τη μεγέθυνση ή σμίκρυνση εικόνων.

4.

Ελέγξτε και εγκρίνετε το αποτέλεσμα συγχώνευσης αν είναι ικανοποιητικό.
5.
Επιλέξτε Done κατά την ολοκλήρωση.
Το αποτέλεσμα της συγχώνευσης αποθηκεύεται για περαιτέρω επεξεργασία.
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2.5.5

Blending σε λειτουργία διόρθωσης

Γενικές πληροφορίες
Το εργαλείο Blending στη λειτουργία Cranial Distortion Correction ή Spine Curvature
Correction ακολουθεί την ίδια αρχή με τη λειτουργία συγχώνευσης Original με τις δύο ομάδες
εικόνων που προβάλλονται να χρησιμοποιούν το μπλε και το πορτοκαλί χρώμα.
Όταν επιλέγεται το Blending στη λειτουργία Cranial Distortion Correction ή Spine Curvature
Correction, εμφανίζεται από προεπιλογή ένα πλέγμα παραμόρφωσης. Οι γραμμές του πλέγματος
υποδηλώνουν την κατεύθυνση της διόρθωσης ενώ οι χρωματισμένες γραμμές επισημαίνουν τις
περιοχές τροποποίησης της εικόνας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε /απενεργοποιήσετε το πλέγμα παραμόρφωσης,
μετακινώντας το ρυθμιστικό ανάμειξης ή κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift.

Σχετικοί σύνδεσμοι
2.5.4 Εργαλείο Blending για άκαμπτες συγχωνεύσεις Σελίδα 51

Πώς να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Blending με τη Διόρθωση

①

②

③

Εικόνα 24
Βήμα
1.

2.

Επιλέξτε το Blending και μετακινήστε το ρυθμιστικό ① αριστερά ή δεξιά σε
όλη την περιοχή προβολής με το ποντίκι (ή το δάχτυλο για οθόνες αφής)
ώστε να ρυθμίσετε την ανάμιξη της εικόνας.
Μετακινηθείτε με κύλιση στις τομές εικόνας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά βέλους ③.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μετακίνηση με κύλιση χρησιμοποιήστε τον τροχό του ποντικιού ή σύρετέ
το πάνω και κάτω στην προβολή εάν η επιλογή Scroll είναι ενεργή.
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Blending σε λειτουργία διόρθωσης

Βήμα
3.

Αναλύστε την περιοχή παραμόρφωσης εναλλάσσοντας και συγκρίνοντας
την Original ② ομάδα εικόνων με τη διορθωμένη ομάδα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αρχική εικόνα παραμένει ορατή για όσο διάστημα το κουμπί
είναι πατημένο και η διορθωμένη εικόνα εμφανίζεται όταν αποδεσμεύεται το
κουμπί.

4.

Ελέγξτε και εγκρίνετε το αποτέλεσμα αν είναι ικανοποιητικό.
5.
Επιλέξτε Done κατά την ολοκλήρωση.
Η διορθωμένη ομάδα εικόνων αποθηκεύεται για περαιτέρω επεξεργασία.
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2.5.6

Windowing

Γενικές πληροφορίες
Η λειτουργία Windowing σάς δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και την αντίθεση
για κάθε ομάδα του τρέχοντος ζεύγους συγχώνευσης.

Λειτουργίες ρύθμισης του Windowing
Λειτουργία

Τρόπος ρύθμισης

Φωτεινότητα

Σύρετε το ποντίκι (ή το δάχτυλο για οθόνες αφής) πάνω ή κάτω στην οθόνη.

Αντίθεση

Σύρετε το ποντίκι (ή το δάχτυλο για οθόνες αφής) αριστερά ή δεξιά στην οθόνη.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Windowing

①

②

Εικόνα 25
Βήμα
Επιλέξτε Windowing ② και, στη συνέχεια, επιλέξτε την ομάδα εικόνων σας ①.
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Μη αυτόματη ρύθμιση των αποτελεσμάτων συγχώνευσης

2.6

Μη αυτόματη ρύθμιση των αποτελεσμάτων
συγχώνευσης

2.6.1

Ρύθμιση εικόνων

Γενικές πληροφορίες
Εάν δεν είναι ικανοποιητικά τα αποτελέσματα της αυτόματης συγχώνευσης, μπορείτε να
πραγματοποιήσετε μη αυτόματες ρυθμίσεις.
Η μη αυτόματη ευθυγράμμιση της ομάδας εικόνων θέτει το σημείο εκκίνησης προκειμένου να
βοηθήσει τον αλγόριθμο εγγραφής και να βελτιώσει τα αποτελέσματα της συγχώνευσης.

Πώς να ρυθμίσετε τις αυτόματες συγχωνεύσεις

①

②

④

③

Εικόνα 26
Βήμα
1.

Επιλέξτε Adjust ή Fine Adjust από τη γραμμή εργαλείων.

2.
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Βήμα
3.

Περιστρέψτε την εικόνα σύροντας τον κυρτό δείκτη χειρισμού ② έως ότου η πορτοκαλί εικόνα ④ τοποθετηθεί σωστά.

4.

Μετακινηθείτε με κύλιση στις τομές εικόνας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά βέλους ③.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον τροχό του ποντικιού για μετακίνηση
με κύλιση.

5.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο CTRL και τον τροχό του ποντικιού για τη μεγέθυνση ή τη σμίκρυνση της εικόνας.

6.

• Επιλέξτε Fusion για την εκτέλεση αυτόματης συγχώνευσης ή
• Επιλέξτε Calculate στη λειτουργία διόρθωσης για τη δημιουργία διορθωμένης ομάδας εικόνων μετά τη ρύθμιση του τρέχοντος ζεύγους συγχώνευσης

7.

Ελέγξτε και εγκρίνετε το αποτέλεσμα συγχώνευσης αν είναι ικανοποιητικό.
8.
Επιλέξτε Done κατά την ολοκλήρωση.
Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται για περαιτέρω επεξεργασία.

Πώς να εκτελέσετε μια μη αυτόματη συγχώνευση
Βήμα
1.

Επιλέξτε Adjust ή Fine Adjust από τη γραμμή εργαλείων.

2.

Μετακινήστε την εικόνα σύροντας το σύμβολο του βέλους ① έως ότου η πορτοκαλί εικόνα
④ τοποθετηθεί σωστά.

3.

Περιστρέψτε την εικόνα σύροντας τον κυρτό δείκτη χειρισμού ② έως ότου η πορτοκαλί εικόνα ④ τοποθετηθεί σωστά.

4.

Μετακινηθείτε με κύλιση στις τομές εικόνας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά βέλους ③.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον τροχό του ποντικιού για μετακίνηση
με κύλιση.

5.
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Βήμα

Ελέγξτε και εγκρίνετε το αποτέλεσμα συγχώνευσης αν είναι ικανοποιητικό. Το αποτέλεσμα
που έχει ρυθμιστεί μη αυτόματα θα μπορούσε να αποθηκευτεί ως συγχώνευση για το τρέχον ζεύγος.
6.
Επιλέξτε Done κατά την ολοκλήρωση.
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2.6.2

Ρύθμιση της περιοχής ενδιαφέροντος

Γενικές πληροφορίες
Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες ρύθμισης για να ρυθμίσετε την περιοχή συγχώνευσης
προκειμένου να περιλάβετε όλες τις σχετικές δομές για θεραπεία.
Η εκτέλεση της συγχώνευσης εικόνων σε μη αυτόματη καθορισμένη ROI (περιοχή ενδιαφέροντος)
περιορίζει τον αλγόριθμο της συγχώνευσης στην περιοχή ROI. Προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια
της συγχώνευσης σε περιορισμένη χωρική έκταση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδικασία ROI εμφανίζει μία ομάδα εικόνων κάθε φορά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για την άκαμπτη συγχώνευση
εικόνων. Η μη αυτόματη ρύθμιση της περιοχής ROI δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα της
παραμόρφωσης.

Πώς να ρυθμίσετε την περιοχή ενδιαφέροντος

②

③

④

⑤

①
Εικόνα 27
Βήμα
1.
Επιλέξτε ROI από τη γραμμή εργαλείων.

2.
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Ρύθμιση της περιοχής ενδιαφέροντος

Βήμα
Ρυθμίσετε το πλαίσιο ① με τη χρήση των χειριστηρίων αλλαγής μεγέθους ③, μετακίνησης
④ και περιστροφής ⑤ έτσι ώστε να περιβάλλει την περιοχή που θα χρησιμοποιηθεί ως
αναφορά συγχώνευσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι καλύπτονται επαρκείς ανατομικές πληροφορίες από την περιοχή ενδιαφέροντος για βελτίωση των αποτελεσμάτων της συγχώνευσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θέση της περιοχής ενδιαφέροντος ενημερώνει τις προβολές ACS ②.

Η περιοχή ενδιαφέροντος της συγχώνευσης αποθηκεύεται μόνο για ζεύγη συγχώνευσης
που έχουν εγκριθεί κατά την έξοδο από την εργασία συγχώνευσης εικόνων. Εγκρίνετε και
αποθηκεύετε το αποτέλεσμα για αποφυγή εσφαλμένης ερμηνείας των αποτελεσμάτων και
αποθήκευση για μεταγενέστερη χρήση.

Πώς να εκκινήσετε μια συγχώνευση
Βήμα

Μετά την ολοκλήρωση της μη αυτόματης ρύθμισης μιας περιοχής ROI, επιλέξτε Fusion.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να επιλέξετε Fusion για να εφαρμόσετε τον αλγόριθμο συγχώνευσης στην
περιοχή ROI που καθορίσατε πιο πρόσφατα.

Πώς να επαναφέρετε μια συγχώνευση
Βήμα
Αν έχετε συγχωνεύσει εικόνες και θέλετε να επαναφέρετε τις εικόνες στο
αρχικό σύστημα συντεταγμένων σαρωτή, επιλέξτε Reset.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση της ενέργειας Reset σάς επιτρέπει να επιστρέψετε
στην αρχική ευθυγράμμιση των ομάδων εικόνων. Εάν μια περιοχή ROI καθορίστηκε για την εκτέλεση μιας συγχώνευσης, η ενέργεια Reset διαγράφει
επίσης τη μη αυτόματα καθορισμένη περιοχή ενδιαφέροντος.
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2.7

Αλλαγή των ζευγών συγχώνευσης

Γενικές πληροφορίες
Το Image Fusion δημιουργεί ένα δίκτυο ζευγών συγχώνευσης βάσει ιδιοτήτων εικόνας (π.χ.
χρόνος λήψης, απεικονιστική μέθοδος, χωρική ανάλυση κ.λπ.).
Με την ενεργοποίηση του μενού Data, η ενότητα Fusion Pairs παρέχει μια προεπισκόπηση του
τρέχοντος ζεύγους υπό εξέταση και των άλλων διαθέσιμων ζευγών.
Στο μενού Fusion Pairs είναι διαθέσιμες δύο διαφορετικές λειτουργίες:
• Η μη αυτόματη αλλαγή της σύζευξης χρησιμοποιώντας την ενέργεια Edit
• Η αλλαγή του προσανατολισμού προβολής ορισμένων ομάδων εικόνων με τη χρήση της
ενέργειας Align.

Πώς να επιλέξετε ζεύγη

Εικόνα 28
Βήμα
1.

Επιλέξτε το παράθυρο διαλόγου Fusion Pairs από την γραμμή εργαλείων για την αλλαγή
του ζεύγους συγχώνευσης που έχει επιλεχθεί.

2.

Για να επιλέξετε ένα διαφορετικό ζεύγος, επισημάνετε το ζεύγος εικόνων που επιθυμείτε.
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Παράδειγμα σύζευξης συγχώνευσης

2.7.1

Παράδειγμα σύζευξης συγχώνευσης

Παράδειγμα σύζευξης συγχώνευσης

①
②

Εικόνα 29
Αρ.

Στοιχεία

①

Επιλεγμένο ζεύγος εικόνων

②

Κατάσταση έγκρισης (π.χ., FUSED)

Πώς να εξατομικεύσετε τη σύζευξη συγχώνευσης

①

Εικόνα 30
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Μπορείτε να αλλάξετε τη σύζευξη των ομάδων εικόνων χρησιμοποιώντας την ενέργεια Edit.
Βήμα
1.
Επιλέξτε Data και ανοίξτε το αναπτυσσόμενο στοιχείο ① του Fusion
Pairs.

2.
Επιλέξτε Edit για πρόσβαση στη λειτουργία Manual Pairing και επιλέξτε
τις εικόνες που πρόκειται να συγχωνευθούν.

3.

Επιλέξτε δύο ομάδες εικόνων που πρόκειται να συγχωνευθούν.

4.
Επιλέξτε Use this Pair.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέξτε Cancel για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

5.

Κλείστε το μενού Data και επιστρέψτε στην κύρια οθόνη.

6.

Επιλέξτε Calculate/Fusion για να συγχωνεύσετε την ομάδα εικόνων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία εφαρμογής
που εκτελείτε.

7.
Επιλέξτε Done κατά την ολοκλήρωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε τροποποίηση της σύζευξης της ομάδας εικόνων προκαλεί τροποποιήσεις στο
αρχικό δίκτυο συγχώνευσης. Όταν είναι διαθέσιμα νέα δεδομένα, προστίθενται στο υφιστάμενο
δίκτυο συγχώνευσης και ο αλγόριθμος της συγχώνευσης εκτελείται ξανά. Ο χρήστης πρέπει να
επαληθεύσει τα αποτελέσματα.
Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα προεπιλεγμένα ζεύγη συγχώνευσης,
επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab.
Εάν ένα ζεύγος συγχώνευσης που έχει καθοριστεί μη αυτόματα βρίσκεται σε διένεξη με
άλλα ζεύγη συγχώνευσης ή επιλογή της ομάδας εικόνων έχει ενημερωθεί, το λογισμικό
αυτόματα επιλύει τη διένεξη και ενδεχομένως αντικαθιστά ή επιλύει την υφιστάμενη
συγχώνευση. Πρέπει να ελέγξετε πάλι τη συγχώνευση.
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Πώς να ορίσετε την ευθυγράμμιση
Μπορείτε να αλλάξετε το ζεύγος συγχώνευσης αναφοράς με τη χρήση του Align. Αυτό σας δίνει
τη δυνατότητα να ορίσετε τον καλύτερο προσανατολισμό για την προβολή.

①

Εικόνα 31
Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό της εικόνας ή να ορίσετε την ευθυγράμμιση της ομάδας
εικόνων που έχετε επιλέξει, εκτελέστε τα ακόλουθα:
Βήμα
1.
Επιλέξτε Align ① από το μενού.

2.

Επιλέξτε την ομάδας εικόνων που προορίζεται να ορίσει την ευθυγράμμιση.
3.
Επιλέξτε Confirm.
Η προβολή ευθυγραμμίζεται αυτόματα.
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2.8

Οριστικοποίηση και κλείσιμο της εφαρμογής
Image Fusion

Review Pending

Εικόνα 32
Όλα τα αποτελέσματα της συγχώνευσης πρέπει να γίνουν αποδεκτά ή να ελεγχθούν πριν
μπορέσετε να κλείσετε το λογισμικό ή να τα χρησιμοποιήσετε σε άλλες εφαρμογές. Ανοίγει το
παράθυρο διαλόγου Review Pending εάν επιχειρήσετε να συνεχίσετε χωρίς να εγκρίνετε ή να
απορρίψετε ένα αποτέλεσμα.
Επιλογές

Επιστρέψτε και εγκρίνετε τα αποτελέσματα που εκκρεμούν.

Προχωρήστε χωρίς έγκριση της συγχώνευσης.

Εγκρίσεις συγχώνευσης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συγχωνεύσεις πρέπει να εγκρίνονται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε άλλες
εφαρμογές.
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Οριστικοποίηση και κλείσιμο της εφαρμογής Image Fusion

Αποτελέσματα παραμόρφωσης

①

Εικόνα 33
Μετά την έγκριση της συγχώνευσης, μια διορθωμένη ομάδα εικόνων ① αποθηκεύεται και, στη
συνέχεια, η αρχική ομάδα αφαιρείται από τη θέση SELECTED DATA. Η αρχική ομάδα εικόνων
μπορεί, ωστόσο, να επιλεχθεί από το αποθετήριο δεδομένων του ασθενούς, εάν είναι απαραίτητο.
Για τη διαμόρφωση δεδομένων DTI, να επιλέγετε πάντα μια πλήρη «DTI Study». Εάν η
διορθωμένη ομάδα εικόνων είναι B0 (ως μέρος της λήψης δεδομένων DTI), διαμορφώνεται
και όλο το σύνολο δεδομένων DTI (χάρτης FA, ADC).

Χειρισμός δεδομένων DTI
• Να επιλέγετε πάντα μια εξέταση DTI από την επιλογή των δεδομένων στην αριστερή πλευρά
αντί της επιλογής B0, FA ή ADC ξεχωριστά.
• Μια έγκυρη εξέταση DTI αντιμετωπίζεται ως δέσμη εντός του Image Fusion, με την ονομασία
«DTI Bundle».
• Όλες οι δέσμες DTI αντιμετωπίζονται ισοδύναμα. Για παράδειγμα, εάν μια δέσμη διορθώνεται,
δημιουργούνται τέσσερις νέες ομάδες εικόνων (B0, FA, έγχρωμο FA, ADC).

Αποθήκευση δεδομένων κατά τον τερματισμό λειτουργίας
Να οριστικοποιείτε πάντα την τρέχουσα εργασία πριν από το κλείσιμο του λογισμικού. Να
κλείνετε πάντα το λογισμικό πριν τερματίσετε τη λειτουργία του συστήματος. Τα δεδομένα
δεν αποθηκεύονται αυτόματα σε περίπτωση που τερματιστεί η λειτουργία του συστήματος
χωρίς να κλείσει σωστά το λογισμικό.
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ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ IMAGE FUSION

Πώς να κλείσετε το Image Fusion
Βήμα
1.
Οριστικοποιήστε την τρέχουσα εργασία σας επιλέγοντας Done.
Το Image Fusion αποθηκεύει τα αποτελέσματά σας για μεταγενέστερη
προβολή στο σύστημα DICOM.
2.
Επιλέξτε Home από το μενού λειτουργιών για την ελαχιστοποίηση της
εφαρμογής.

3.

Επιλέξτε Exit από την κύρια οθόνη του Content Manager.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Content Manager κλείνει και η εγκεκριμένη συγχώνευση
αποθηκεύεται.
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