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1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Данни за контакт

Поддръжка

Ако не можете да откриете в това ръководство информация, от която се нуждаете, или ако
имате въпроси или проблеми, свържете се с поддръжката на Brainlab:

Регион Телефон и факс Имейл

САЩ, Канада, Централна и
Южна Америка

Тел.: +1 800 597 5911
Факс: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Бразилия Тел.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Обединено кралство Тел.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Испания Тел.: +34 900 649 115

Франция и френскоговорящи
региони Тел.: +33 800 676 030

Африка, Азия, Австралия,
Европа

Тел.: +49 89 991568 1044
Факс: +49 89 991568 811

Япония
Тел.: +81 3 3769 6900
Факс: +81 3 3769 6901

Очакван експлоатационен срок

Предлагат се актуализации на софтуера и поддръжка на място за петгодишен
експлоатационен срок на продукта.

Обратна връзка

Въпреки извършения щателен преглед, това ръководство може да съдържа грешки.
Свържете се с нас на адрес user.guides@brainlab.com, ако имате предложения за
подобрения.

Производител

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Германия

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.2 Правна информация

Авторско право

Това ръководство съдържа собствена информация, защитена с авторско право. Нито една
част от това ръководство не може да бъде възпроизвеждана или превеждана без изричното
писмено съгласие на Brainlab.

Търговски марки на Brainlab

• Brainlab® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ.
• SmartBrush® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ.
• iHelp® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ.

Търговски марки, които не са на Brainlab

Microsoft® и Windows® са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и
други държави.

Информация за патент

Този продукт може да е обхванат от един или повече патенти или изчакващи решение
заявки за регистрация. Подробна информация ще намерите на: www.brainlab.com/patent.

Интегриран софтуер на трети лица

SmartBrush е собствен софтуер. Софтуерът SmartBrush е защитен с авторско право. В
допълнение към софтуера SmartBrush, други софтуерни приложения може също да са
инсталирани на работната станция SmartBrush, които са лицензирани под GNU General
Public License (GNU GPL; Общ публичен лиценз на ГНУ). Собственият софтуер и
безплатният софтуер се използват в съответствие с клаузата за „гранично обединяване“,
дефинирана от GNU GPL. Пълните условия на GNU General Public License могат да бъдат
намерени тук: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html.
Този софтуер се базирана на част от iTextSharp от Бруно Ловаги и Пауло Соарес.
Този софтуер е базиран отчасти на работата по-долу. Пълният лиценз и бележката за
авторски права може да намерите на връзките по-долу:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces-C++, разработено от Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/xerces-

c/)

СЕ етикет

• CE етикетът указва, че продуктът на Brainlab е в съответствие с основни-
те изисквания на Директива 93/42/ЕИО на Съвета на Европа, Директивата
относно медицинските изделия („ДМИ“).

• Brainlab Elements SmartBrush 2.6 е продукт от клас IIb съгласно правила-
та, установени от ДМИ.

Правна информация
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Продажби в САЩ

Федералното законодателство на САЩ налага ограничения при продажбата на това
изделие, като то може да бъде продавано само от лекар или по назначение от лекар.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.3 Символи

Предупреждения

Предупреждение
Съобщенията тип „предупреждение“ са маркирани с триъгълни предупредителни
символи. Те съдържат изключително важна информация за целите на безопасността
във връзка с възможни наранявания, смърт или други сериозни последици, свързани
с употребата или неправилната употреба на устройството.

Внимание

Съобщенията тип „внимание“ са обозначени с кръгли символи за повишено
внимание. Те съдържат важна информация за възможни неизправности в
устройството, отказ на устройството, повреда в устройството или материални щети.

Забележки

ЗАБЕЛЕЖКА: забележките са изписани с курсив и дават допълнителни полезни съвети. 

Символи
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1.4 Използване на системата

Предназначение

SmartBrush Element предоставя лесен интерфейс с инструменти и изгледи с цел
очертаване на анатомични структури в данните за образи на пациента. Изходните данни се
записват като 3D DICOM обект на сегментиране и могат да се използват за допълнителна
обработка.

Показания за употреба

Elements SmartBrush могат да се използват във всички клинични работни потоци, които
изискват очертаването на анатомични структури в данните за образи на пациента. Самото
устройство няма специфични клинични показания.

Предвидена група пациенти

Не са налице демографски, регионални или културни ограничения за пациентите.

Предвидена част от тялото или тип тъкан, към която се прилага или с която се взаимодейства

Тъй като устройството е само софтуер и позволява обработката и визуализацията на данни
за медицински процедури, то не взаимодейства с каквито и да било части на тялото или
тъкани.
Очертаването, прегледът и детайлизацията на анатомични структури не се ограничава до
конкретна част от тялото, което на практика означава, че наборите от образи на която и да
било част от тялото могат да бъдат импортирани и използвани по горепосочения начин.
За Spine SRS лечение се предоставя допълнителна функционалност, която допълнително
улеснява работния поток за планиране на лечението.

Профил на предвидената група потребители

Приложението е продукт, предназначен за използване от медицински специалисти и техните
асистенти, работещи в областта на планирането на радиотерапия, неврохирургия и
неврорадиология, спинална и травматологична хирургия.

Предназначена среда

Elements SmartBrush трябва да се използват в следните места:
• Офисна среда в болници или на всяко друго местоположение, предлагащо компютър
• Зали, подходящи за хирургични интервенции
Може е налична по-специфична предназначена среда, например конкретна станция за
планиране или платформа за навигация, когато устройството се използва в комбинация с
други устройства. Предназначената среда в този случай се декларира в техническото досие
на съответната система.

Преглед на правдоподобността

Предупреждение
Преди лечението на пациента прегледайте правдоподобността на цялата
информация, въведена в системата и излязла от нея.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.5 Съвместимост с медицински устройства и
софтуер

Съвместим медицински софтуер на Brainlab

На системата може да се инсталира и използва единствено медицинският софтуер на
Brainlab, посочен от Brainlab. Потърсете отдела за поддръжка на Brainlab за пояснения
относно съвместимостта с медицинския софтуер на Brainlab.

Софтуер, който не е на Brainlab

Само упълномощени от Brainlab служители имат правото да инсталират софтуер в
системата Brainlab. Не инсталирайте и не деинсталирайте каквито и да е софтуерни
програми.

Актуализации

Предупреждение
Актуализациите на операционната система (горещи поправки) или на софтуера на
трети лица трябва да се извършват извън часовете на болнично използване и в
тестова среда, за да се провери дали системата Brainlab работи правилно. Brainlab
следи излезлите горещи поправки на Windows и знае дали може да се очакват
проблеми при определени актуализации. Свържете се с отдела за поддръжка на
Brainlab, ако срещнете някакви проблеми с горещите поправки на операционната
система.

Сканиране за вируси и злонамерен софтуер

Brainlab препоръчва да защитавате системата с модерен антивирусен софтуер.
Имайте предвид, че настройките на някои софтуерни продукти за защита от злонамерен
софтуер (напр. на вирусния скенер) може да повлияят отрицателно на работата на
системата. Например, ако се използва сканиране в реално време и се наблюдава достъпът
до всеки файл, зареждането и записването на пациентските данни може да бъде бавно.
Brainlab препоръчва да се изключи сканирането в реално време и да се прави сканиране за
вируси извън часовете на болнично използване.

Предупреждение
Уверете се, че антивирусният софтуер не променя никакви директории на Brainlab и
най-вече тези:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab и др.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData и др.

Предупреждение
По време на планиране на лечението не изтегляйте и не инсталирайте актуализации.
Потърсете отдела за поддръжка на Brainlab за допълнителна информация по тези въпроси.

Актуализации на защитата на Microsoft за Windows и актуализации на драйвери

Brainlab позволява инсталирането само на корекции на защитата. Не инсталирайте
сервизни пакети и актуализации по избор. Проверявайте настройките си, за да сте уверени,
че актуализациите се изтеглят и инсталират правилно и в подходящ момент. Не
актуализирайте драйвери за платформи Brainlab.
Потърсете на уеб сайта на Brainlab допълнителна информация за настройките и за списъка
с актуализации на защитата на Microsoft, блокирани от отдела за поддръжка на Brainlab.

Съвместимост с медицински устройства и софтуер
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Адрес: www.brainlab.com/updates
Парола: WindowsUpdates!89
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1.6 Обучение и документация

Обучение от Brainlab

За да се гарантира безопасната и целесъобразна употреба, преди да използват системата,
Brainlab препоръчва на всички потребители да преминат курс на обучение, провеждан от
представител на Brainlab.

Отговорност

Предупреждение
Тази система е единствено в помощ на хирурга и не замества опита и/или
отговорността на хирурга по време на нейното използване. Потребителят винаги
трябва да бъде в състояние да работи без помощта на системата.
Само обучен медицински персонал може да работи с компонентите на системата и
инструментариума от аксесоари.

Удължено време на ОЗ

Навигационните системи на Brainlab са чувствително техническо оборудване. В зависимост
от организирането на ОЗ, позицията на пациента и изчисленото времетраене и сложност
оперативното време с използване на навигация може да е различно. Потребителят решава
дали е приемливо евентуалното удължаване на времето за съответния пациент и лечение.

Прочит на ръководствата за потребителя

Това ръководство описва сложен медицински софтуер или медицински устройства, които
следва да се използват внимателно.
Ето защо е важно всички потребители на системата, инструмента и софтуера:
• внимателно да прочетат ръководството, преди да пристъпят към работа с оборудването;
• да имат достъп до ръководството по всяко време.

Предлагани ръководства за потребителя

ЗАБЕЛЕЖКА: предлаганите ръководства за потребителя се различават в зависимост
от продукта на Brainlab. Ако имате въпроси относно ръководствата за потребителя,
които сте получили, потърсете отдела за поддръжка на Brainlab. 

Ръководство за потре-
бителя

Съдържание

Ръководства за потреби-
теля на софтуера

• Преглед на планирането на лечението и образно направля-
ваната навигация

• Описание на системното организиране в ОЗ
• Подробни инструкции за софтуера

Ръководства за потреби-
теля на хардуера

Подробна информация относно радиотерапевтичната и хирур-
гична хардуерна апаратура, обикновено определяна като „го-
леми сложни инструменти“

Ръководства за потреби-
теля на инструмента Подробни инструкции за работа с инструмента

Ръководство за почиства-
не, дезинфекция и стери-
лизация

Подробности относно почистването, дезинфекцията и стери-
лизацията на инструментите

Обучение и документация
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Ръководство за потре-
бителя

Съдържание

Ръководство за потреби-
теля на системата Подробна информация относно системните настройки

Техническо ръководство
за потребителя

Подробна техническа информация относно системата, вклю-
чително спецификации и съответствия

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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2 ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
2.1 Първи стъпки

Обосновка

SmartBrush предоставя кутия с инструменти за контуриране, за да можете по-лесно да
визуализирате анатомични структури и тумори.
Със SmartBrush можете:
• интерактивно да очертаете мишените
• да определите добре организирани, мултипланарни обеми
• да разгънете контурите с щракване на мишката или докосване с пръста
• едновременно да се съобразите с няколко модалности по време на очертаване

Избор на данни

Преди да стартирате SmartBrush, изберете пациента и нужните данни в Patient Selection.
Направете справка с Ръководството за потребителя на софтуера Patient Data Manager
за повече информация.

Откриване на аномалии

SmartBrush използва откриване на аномалии, ако присъства в системата, когато
SmartBrush се стартира. Това означава, че в общия работен поток SmartBrush ще се
фокусира върху и ще увеличи дадена аномалия, която бъде открита.

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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2.2 Стартиране и затваряне на SmartBrush

Стартиране на софтуера

Фиг. 1  

За да стартирате софтуера, първо изберете даден пациент, след което изберете
SmartBrush отвътре от нужния работен поток в основния екран на Patient Data Manager
(например Cranial > Planning > SmartBrush).

Типични опции на работен поток

В зависимост от процедурата ви следвайте стъпките на работния поток за едно от следните
неща:
• Работен поток за общи процедури
• Работен поток Spine SRS

Работен поток на SmartBrush за общи процедури

Стъпка

1. Изберете набор от образи.

2. Създайте обект, като очертаете структурата, с помощта на:
• Полуавтоматично сегментиране чрез Smart Brush
• Ръчно сегментиране чрез Brush 2D или Brush 3D

3. Финализирайте обекта.

Работен поток на SmartBrush за Spine SRS процедури

В рамките на работния поток Spine SRS SmartBrush автоматично генерира клиничен
мишенен обем (clinical target volume; CTV) и рисков орган (Organ-at-Risk, OAR) на базата на
ръчно начертан обект на същински туморен обем (Gross Tumor Volume, GTV). Този мишенен
обем може да се използва за по-нататъшни стъпки за планиране.

Стъпка

1. Изберете набор от образи.

2. Изберете позицията на интерес.

3. Създайте GTV обект, като очертаете структурата, с помощта на:
• Smart Brush за полуавтоматично сегментиране
• Brush 2D или Brush 3D за ръчно сегментиране

4. Прегледайте автоматично генерираните CTV и OAR.

5. Финализирайте обекта.

Стартиране и затваряне на SmartBrush
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Как се затваря SmartBrush

Винаги финализирайте текущата си задача, преди да затворите софтуера.
Винаги затваряйте софтуера, преди да изключите системата. Данните не се записват
автоматично, ако системата се изключи без правилно затваряне на софтуера.

Стъпка

Преди да затворите, финализирайте текущата си задача, като избере-
те Done.

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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2.3 Меню за данни

Обосновка

SmartBrush автоматично избира най-уместния набор от данни и дисплей по подразбиране.
За да регулирате оформлението по подразбиране, набора от образи и/или списъка с
обекти, който се визуализира, изберете Data, за да отворите менюто за данни.

Използване на менюто Data

②
①

③

Фиг. 2  

№ Описание

① Изберете MORE, за да добавите допълнително съдържание

② Списък с налични набори от образи

③ Друго налично съдържание (например Objects, Auto-segmented Objects,
Trajectories или Points)

Преглед на свойствата на образа

① ②

Фиг. 3  

Под Images всички набори от образи се визуализират като миниатюрни образи и показват
следните свойства ①:
• Образна модалност
• Срезово разстояние
• Брой срезове
Дясната страна ② показва името на набора от образи, както и датата и часа на заснемане.

Меню за данни
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Преглед на свойствата на обекта

②

①

③

Фиг. 4  

Изберете стрелката ①, за да отворите други менюта със съдържание, като например
Objects, Auto-segmented Objects, Trajectories или Points.
Можете да видите свойствата на обекта ② или да редактирате характеристики на обекта по
всяко време ③ по време на процеса на създаване чрез менюто Data.

Бутон Функция

Присвояване на цвят към обект.

Създаване на волуметричен отчет.

Премахване на обект от текущата селекция.

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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Бутон Функция

Разрешаване на създаване на мултимодален обект.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато е активирано (например в мултимодални обекти),
сивите стойности от до три различни набора от образи се вземат пред-
вид от полуавтоматичното контурно разширение на софтуера. 

Създаване на нов обект.

Опции за видимост

②①

Фиг. 5  

За да покажете/скриете конкретен обект, изберете бутона с отворено/затворено око вътре в
самия обект ①.
Използвайте бутоните с отворено/затворено око ② в падащото меню, за да включите или
изключите видимостта на всички обекти.

Как се променят свойствата на обект

Стъпка

1. Отворете менюто Objects, като изберете стрелката.

2. Изберете съответния обект от показаните обекти в Objects.

3. Редактирайте свойствата, както е необходимо.
Следните свойства може да се редактират:
• Name: Въведете свое име на обекта
• Type: Изберете типа на обекта от падащото меню
• Role: Изберете атрибут с роля от падащото меню
• Comment: Добавете коментари, които са приложими

Как се добавя нов обект

Стъпка

1. Започнете да чертаете.
Нов обект се добавя към списъка с обекти и се прилагат свойствата по подразбира-
не.

2. По подразбиране:
• Type е зададено като Tumor
• Role е зададено като Undefined

3. Върнете се в основния екран и продължете да очертавате обекта с помощта на ин-
струментите за очертаване (например Smart Brush > Brush 2D).

Към даден обект винаги се присвоява разделителната способност (размер на воксел и
срезово разстояние) на едно от следните неща:

Меню за данни
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• Първия набор от срезове, който се използва за сегментиране на дадена структура, когато
започвате да чертаете, без да създавате нов обект

• Набора от образи, който избран, когато избирате New Object
Препоръчва се да използвате набори от срезове с разделителна способност, която е
достатъчно висока, за да представи структурата, която трябва да бъде сегментирана.
ЗАБЕЛЕЖКА: свържете се с поддръжката на Brainlab, за да зададе фиксирана
разделителна способност за всички обекти независимо от наборите от срезове,
използвани за чертането. 

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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2.4 Оформление на екрана в работните потоци за
общи процедури

Използване на SmartBrush в общите процедури

SmartBrush може да се използва за очертаване на обекти (например тумори).
Софтуерът позволява точно вокселно базирано коригиране или сегментиране чрез Smart
Brush, Brush 2D и Brush 3D.

Оформление на екрана

①

③②

④

Фиг. 6  

№ Пояснение

① Област на преглед

② Текущо избран обект

③ Съдържа информация за обработката и възможни предупреждения

④ Изберете обекта, за да го центрирате в областта на преглед

Налични оформления

Оформление Пояснение

ACS показва 3D изгледа (горе вляво) и аксиалния, коронал-
ния и сагиталния изглед на среза

Оформление на екрана в работните потоци за общи процедури
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Оформление Пояснение

Side by Side показва два набора от образи с аксиален, коро-
нален и сагитален изглед на среза

ЗАБЕЛЕЖКА: за да превключвате между оформленията:
• Изберете Data, след което изберете дадено оформление
• Използвайте клавишната комбинация на клавиатурата Ctrl + Tab по всяко време 

ACS изглед

Фиг. 7  

ACS изгледът показва срезове на избрания набор от образи в аксиален, коронален и
сагитален (ACS) изглед. Предоставя се опростена 3D визуализация.

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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Side by Side изглед

①

Фиг. 8  

Side by Side изгледът показва два набора от образи един до друг в ACS конфигурация.
Можете да превключвате между двата набора от образи, като ги изберете.
Използвайте Pan, Zoom и Scroll по съответния начин, за да прегледате набора от образи. 
Когато даден обект е избран, изгледите винаги се подравняват към избрания обект ①.

Разделителна способност на обекта и брой срезове

Ако разделителната способност на обекта отговаря на разделителната способност на
набора от образи, се показват оригиналните срезове с образа. В този случай броят на
срезовете се показва в изгледа, показващ оригиналната ориентация на образа (например за
аксиално сканиране броят на срезовете се показва в аксиалния изглед).

Оформление на екрана в работните потоци за общи процедури
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2.5 Оформление на екрана в работните потоци
Spine SRS

Използване на SmartBrush в работните потоци Spine SRS

В работните потоци Spine SRS, SmartBrush може да се използва за създаване на GTV.
Софтуерът също така предлага CTV и OAR, изрязани, съгласно насоките на Radiation
Therapy Oncology Group (RTOG).
Софтуерът позволява точно вокселно базирано коригиране или сегментиране със Smart
Brush, Brush 2D и Brush 3D.

Оформление Spine SRS

①

② ③

④

Фиг. 9  

№ Пояснение

① Област на преглед

② Текущо избран обект

③ Съдържа информация за обработката и възможни предупреждения

④ Видими в момента GTV/CTV/OAR

Налични оформления

Изглед Пояснение

Spine показва:
• 3D реконструкция на прешлени на гръбначния стълб (горе вляво)
• 3D реконструкция на сектори на прешлен (горе средата)
• ACS изгледи на един набор от образи (средата)
• Мултимодален изглед (долу)

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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Изглед Пояснение

Side by Side показва два набора от образи в областта на преглед.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да превключвате между оформленията:
• Изберете Data, след което изберете дадено оформление
• Използвайте клавишната комбинация на клавиатурата Ctrl + Tab по всяко време 

Изглед на гръбначен стълб

①

②
③

④

Фиг. 10  

№ Описание

① Аксиална, коронална или сагитална реконструкция

② Аксиална, коронална или сагитална конфигурация

③ Превключете, за да сменяте аксиалния, короналния или сагиталния изглед

④ 3D реконструкция на прешлените на гръбначния стълб; могат да се осветяват от-
делни прешлени

Изберете Data, за да изберете и прегледате различни набори от образи.
Използвайте Pan, Zoom и Scroll по съответния начин, за да прегледате набора от образи.

Оформление на екрана в работните потоци Spine SRS

26 Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.0 SmartBrush Вeр. 2.6



Side by Side изглед

①

③②

Фиг. 11  

№ Описание

① Превключете, за да сменяте аксиалния, короналния или сагиталния изглед

② Първият набор от образи в ACS конфигурация

③ Вторият набор от образи в ACS конфигурация

Изберете Data, за да изберете и прегледате различни набори от образи.
Използвайте Pan, Zoom и Scroll по съответния начин, за да прегледате набора от образи. 

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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2.6 Функции за преглед на образа

Опции за преглед

Използвайте различните функции за преглед на образа, които са налични в лентата с
инструменти, за да променяте изгледите по време на преглед и/или модификация на
обекта.

Бутон Функция Описание

Премества срез в рамките
на изгледа • Плъзнете среза в желаното местоположение.

Превърта през всички
срезове в рамките на из-
гледа

• Плъзнете нагоре/наляво или надолу/надясно, за
да видите всички срезове.

• Използвайте колелцето на мишката.

Увеличаване или намаля-
ване на мащаба

• Плъзнете нагоре/наляво (намаляване на маща-
ба) или надолу/надясно (увеличаване на маща-
ба).

• Когато използвате сензорен екран, натиснете с
два пръста върху образа и прищипете навътре
(намаляване на мащаба) или навън (увеличава-
не на мащаба).

Регулира яркостта и кон-
траста на среза

• Плъзнете надолу/нагоре, за да увеличите/нама-
лите яркостта.

• Плъзнете надясно/наляво, за да увеличите/
намалите нивото на контраст.

Центриране на обекти

Можете да центрирате обекта, с който работите в момента, в средата на всички изгледи,
като щракнете върху името на обекта в лентата с инструменти.

Функции за преглед на образа

28 Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.0 SmartBrush Вeр. 2.6



2.7 Инструменти са контуриране

Достъп до кутията с инструменти

①

④

③

②

Фиг. 12  

За да видите всички опции за изтриване и четки, изберете падащото меню с инструменти за
контуриране ① от лентата с инструменти. Изберете типа четка, който ви трябва.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако изберете различна опция за четка по време на дадена сесия (например
Brush 2D), името на менюто се променя, за да отрази това име (например Brush 2D). По
подразбиране е избрано Smart Brush.
Във всяко меню можете да направите следното:
• Изберете Brush или Erase ② според необходимото.
• Използвайте четката или преместете плъзгача, за да промените размера на
четката ③.

• Изберете Undo ④, за да отмените последната направена промяна. Продължавайте
да избирате, за да отмените множество промени. 

ЗАБЕЛЕЖКА: можете също така да промените размера на четката с клавишната
комбинация на клавиатурата Alt + колелцето на мишката по всяко време, когато дадена
четка е активна. 

Функции на четката

Функция Smart Brush Brush 3D Brush 2D

Очертава който и да било зона или структу-
ра, вземайки предвид информацията за си-
вата стойност на основния набор от обра-
зи.

Използва интерполация, за да конвертира
ръчно сегментирани области в 3D обект.

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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Функция Smart Brush Brush 3D Brush 2D

Очертава структури в една равнина воксел
по воксел.

ЗАБЕЛЕЖКА: чувствителността на инструментите зависи от нивото на мащабиране. 

Опции на Smart Brush

Опции

Brush

• Сегментира пикселите с подобни сиви стойности в определената област.
• Използва интерполация.
ЗАБЕЛЕЖКА: инструментът осветява областта на базата на това къде
сте маркирали и добавя/премахва сегментирани воксели в малка област
около маркираната област, създавайки гладки контури на обекта. 

Премахва маркирани пискели от обекта с 3D интерполация.

Опции на Brush 3D

Опции

Очертава област на интерес (с геометрична 3D интерполация).
ЗАБЕЛЕЖКА: въведеното от потребителя остава непроменено от ин-
терполацията. 

Премахва очертана област от обекта (с геометрична 3D интерполация).

Опции на Brush 2D

Опции

Очертава област на интерес пиксел по пиксел.
Позволява на потребителя да коригира структури без каквато и да било ин-
терполация.

Премахва очертана област от обекта.

Инструменти са контуриране
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2.8 Клавишни комбинации

Обосновка

Можете да използвате бутоните в лентата с инструменти за преглед на образи или да
използвате клавишните комбинации на клавиатурата и сензорния екран по-долу.

Клавишни комбинации на клавиатурата

Функция Описание Клавишна комбинация на кла-
виатурата

Мащабиране Увеличаване и намаляване на ма-
щаба Ctrl + колелце на мишката

Панорамиране Преместване на срез в рамките на
прозорец

Ctrl + ляв бутон на мишката и плъз-
гане

Превъртане Превъртане през срезовете Колелце на мишката

Центриране на
обект

Центриране на текущия обект в
средата на всички изгледи

Ctrl + единично щракване с мишка-
та върху обект

Размер на четка-
та

Промяна на размера на четката,
когато дадена четка е активна Alt + колелце на мишката

Изтриване
Изтриване без избиране на бутона
Erase, когато дадена четка е актив-
на

Десен бутон на мишката

Смяна на
оформлението

Превключване към следващото
оформление на изгледа Ctrl + Tab

Клавишни комбинации на сензорния екран

Функция Описание Клавишна комбинация на сен-
зорния екран

Мащабиране Увеличаване и намаляване на ма-
щаба

Поставете два пръста върху обра-
за на среза и ги съберете или съо-
тветно раздалечете

Панорамиране Преместване на срез в рамките на
прозорец

Поставете един пръст върху обра-
за на среза и плъзнете в желаното
местоположение

Превъртане Превърта през всички срезове в
рамките на прозорец

Поставете пръст върху първия
образ на среза и плъзнете нагоре
или надолу

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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3 ИЗПОЛЗВАНЕ НА
SMARTBRUSH

3.1 Създаване на 3D обекти

Първи стъпки

Фиг. 13  

Ако софтуерът идентифицира аномалия, когато стартирате софтуера, изгледът
автоматично се центрира върху тази аномалия.

Успешно очертаване на обектите

Като цяло, за да очертаете даден обект с който и да било тип четка:
• С желаната четка осветете областта, която трябва да бъде сегментирана
• Повторете процеса в следващия срез или работете в паралелен/перпендикулярен срез,
докато създадете желания обект

За да правите корекции:
• Ако краищата на сегментираната област не са правилно отделени от заобикалящата
област, използвайте Erase, за да дефинирате тези граници по-точно

• Ако се използва мишка, използвайте десния бутон на мишката, за да изтривате, когато
Brush е активно

ИЗПОЛЗВАНЕ НА SMARTBRUSH

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.0 SmartBrush Вeр. 2.6 33



Как се очертават обекти с помощта на Smart Brush

① ② ③

Фиг. 14  

Тъй като Smart Brush разпознава разлики в контраста, можете да очертавате обекти по-
ефективно, като започнете от центъра на лезията и движите четката Brush в посока към
границата.

Стъпка

1. Центрирайте и мащабирайте към зоната на интерес, като използвате функциите
Zoom, Scroll и Pan.

2.

Brush
Изберете Brush от менюто Smart Brush.

3. Очертайте формата на структурата ① в една реконструкция (например в коронален
изглед).
Очертаването следва контурите на обекта.
Зоната, която е очертана, се определя от сивите стойности и контраста на образа.

4. Очертайте формата на структурата ② в друга реконструкция (например в сагитален
изглед).

5. За автоматично създаване на 3D обект се използва интерполация ③.
Софтуерът сегментира всички свързани пикселите с подобни сиви стойности в рам-
ките на определената област. Ако очертаете по-голяма област, потенциалният ма-
щаб на сиви стойности се увеличава.

Създаване на 3D обекти
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Използване на Brush 3D

A

B

① ② ③

④⑤⑥
Фиг. 15  

Smart Brush използва мултимодална информация за очертаване, докато Brush 3D
използва геометрична 3D интерполация за създаване на 3D обект. Тази 3D интерполация
може да бъде видяна на графиката и е описана по-долу:

(A) Ако… (B) Софтуерът...

Очертавате в паралелни срезове ① създава 3D интерполиран обект ⑥

Очертавате в перпендикулярни срезове
② създава 3D интерполиран обект ⑤

Използвате локално ограничена 3D ин-
терполация ③

гладко добавя маркираната област към 3D обект
④

Как се очертават обекти с помощта на Brush 3D

Следвайте тези стъпки, за да очертаете обект с Brush 3D.

Стъпка

1. Центрирайте и мащабирайте към зоната на интерес, като използвате функциите
Zoom, Scroll и Pan.

2.

Изберете Brush от менюто Brush 3D.

3. Очертайте формата на структурата в една реконструкция (например в коронален из-
глед).

4. Очертайте формата на структурата в друга реконструкция (например в сагитален
изглед).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА SMARTBRUSH
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Стъпка

5. За автоматично създаване на 3D обект се използва интерполация.
ЗАБЕЛЕЖКА: използвайте Scroll, за да преминете от един срез към следващия.
Също така можете да очертаете даден обект чрез:
• Очертаване в паралелни реконструкции и пропускане на някои срезове. Инфор-
мацията между срезовете след това се интерполира.

• Очертаване в перпендикулярна реконструкция. 

Как се очертават обекти с помощта на Brush 2D

Brush 2D ви позволява да очертава области на интерес ръчно и се препоръчва за
коригиране на структури. Brush 2D не използва интерполация, така че имате пълен контрол
над всеки воксел и можете да коригирате структурата на база срез по срез.

Стъпка

1. Центрирайте и мащабирайте към зоната на интерес, като използвате функциите
Zoom, Scroll и Pan.

2.

Изберете Brush от менюто Brush 2D.

3. Очертайте формата на структурата в една реконструкция (например в коронален из-
глед).

4. Очертайте формата на структурата в друга реконструкция (например в сагитален
изглед).

5. За автоматично създаване на 3D обект се използва интерполация.

6. Използвайте Scroll, за да преминете от един срез към следващия.

Създаване на обекти в реконструирани изгледи

Създаването на обекти в реконструирани изгледи (тоест такива, които съдържат образи,
които са били реконструирани от оригиналните срезове на образи) се различава от
създаването на обекти в оригиналните срезове. Тъй като в реконструираните изгледи се
използват интерполирани образи, не всички очаквани детайли може да се показват
(например границите може да са размазани).
Използвайки Smart Brush и Brush 3D с два несъседни среза в същата ориентация,
разстоянието между срезовете се интерполира, за да се създаде 3D обект.
ЗАБЕЛЕЖКА: когато се използва Brush 2D в съседни срезове, разстоянието съседните
срезове също се интерполира. Ако някои срезове се пропуснат, не се извършва никаква
интерполация. 

Създаване на 3D обекти
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Как се очертават обекти в срезове на същата реконструкция

①

②

③

Фиг. 16  

Стъпка

1. Създайте сегментирана зона върху един срез на образ ① с помощта на
Smart Brush (или Brush 3D или Brush 2D за съседни срезове).

2. Превъртете през срезовете на образа до следващата разграничителна равнина.

3. Създайте друга сегментирана зона върху различен срез ②.

4. Областта между двата среза се интерполира ③, създавайки 3D обект.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА SMARTBRUSH
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3.2 Генериране на клинични мишенни обекти
автоматично

Насоки за генериране на клинични мишенни обекти

Автоматичното генериране на клинични мишенни обекти следва насоките според
публикуваното от Brett W. Cox и други през 2012 г.
1. Cox BW, Spratt DE, Lovelock M, et al. International Spine Radiosurgery Consortium

consensus guidelines for target volume definition in spinal stereotactic radiosurgery. Int J
Radiat Oncol Biol Phys. 2012; 83:e597-605.

SmartBrush генерира изрязан OAR, който се изчислява на базата на позицията на
клиничната мишена (тоест изрязаният OAR покрива дължината на гръбначния стълб,
където се намира CTV, с ±5 mm отгоре/отдолу). Това се вижда и в двата изгледа – 2D и 3D.

За клиничните мишенни обекти

①

②
③

Веднага щом започнете да очертавате GTV ①, SmartBrush генерира:
• CTV
• OAR ② (например спинален канал, „cropped“ (по подразбиране)) ③

Как се очертават обекти със Smart Brush в работен поток Spine SRS

① ②

③

Фиг. 17  

Генериране на клинични мишенни обекти автоматично
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Стъпка

1. Изберете прешлена ① и осветете областта, която ще се сегментира.

2. Центрирайте и мащабирайте към зоната на интерес, като използвате функциите
Zoom, Scroll и Pan.

3.

Brush
Изберете Brush от менюто Smart Brush.

4. Осветете областта, която трябва да се сегментира.
Веднага щом започнете да очертавате даден обект, се генерират съответните CTV и
OAR. CTV и OAR се актуализират автоматично.

5. Превъртете до следващия срез или продължете да очертавате в перпендикулярна
реконструкция.

6. Повторете стъпките, докато обектът бъде създаден във всички уместни срезове.

7. Потвърдете начертаните и автоматично генерирани обекти ②, като ги изберете в
лентата с инструменти ③ и ги прегледате.

Свързване на обекти

Фиг. 18  

Всички три обекта са свързани. Ако някакви промени са направени в GTV чрез очертаване,
това се дублира в CTV и OAR с изрязване.
Потокът е еднопосочен.

Пример за клиничен мишенен обем

①

②

③

④

⑤

⑥

Фиг. 19  

№ Пояснение

① Тяло на прешлена

ИЗПОЛЗВАНЕ НА SMARTBRUSH

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.0 SmartBrush Вeр. 2.6 39



№ Пояснение

② Педикул

③ Напречни израстъци/пластинки

④ Спинозен израстък

⑤ Напречни израстъци/пластинки

⑥ Педикул

Генериране на клинични мишенни обекти автоматично
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3.3 Правила за клинично мишенно генериране

Автоматично генериране на клинични мишенни обекти

Автоматичното генериране на клиничен мишенен обект следва тези правила:

Когато GTV

включва унилатера-
лен педикул,

тога-
ва

педикулът и ипсилатерал-
ният напречен израстък/
пластинка

се включват в
CTV.

включва спинозния
израстък,

целият спинозен израстък и
билатералните пластинки

включва тялото на
прешлена и билате-
рален педикул/
напречни израстъ-
ци,

цялото тяло на прешлена,
билатералните педикули,
напречният израстък/
пластинки и спинозният из-
растък

включва тялото на
прешлена и един
унилатерален педи-
кул,

цялото тяло на прешлена,
педикулът и ипсилатерал-
ният напречен израстък/
пластинки

Допълнителни правила за клинично мишенно генериране

• Когато пресичането между GTV и един сектор не е празно, този сектор се включва в CTV.
• Когато в GTV възникнат промени, селекцията на сектора се актуализира динамично.
• Всяка промяна в GTV задейства актуализация в CTV с изключение на промените в
името, цвета и коментарите.

Обекти с обеми с прекъсната връзка

Уверете се, че всеки създаден обект е последователен обект; в противен случай той ще
бъде третиран като обем с прекъсната връзка.
Даден обект се третира като обем с прекъсната връзка, ако общият обем на обекта минус
обема на най-големия компонент е повече от 0,1 cm³.
Ако оставите софтуера след генериране или редактиране на обекти с обеми с прекъсната
връзка, ще се покаже диалогов прозорец.
ЗАБЕЛЕЖКА: Spine SRS не поддържа обеми с прекъсната връзка за планиране на дози. 

Преглед на обекти

Ако оставите софтуера, без да прегледате автоматично генерираните обекти, ще се покаже
диалогов прозорец.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА SMARTBRUSH
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Авто актуализация на CTV

Фиг. 20  

Ако изберете даден образ със съществуващи GTV, CTV или OAR и промените GTV, ще се
отвори диалоговият прозорец CTV Auto-Update.
Изберете дали да свържете или да прекъснете връзката на CTV (или изрязания OAR) към
GTV.
ЗАБЕЛЕЖКА: обектите се свързват заедно, което означава, че те са зависими един от
друг. Актуализация на GTV задейства актуализация на CTV и на изрязан OAR. 

Правила за клинично мишенно генериране
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3.4 Мултимодални опции

За мултимодалните опции

Ако използвате набори от срезове, съвместно регистрирани от Image Fusion, можете да
покажете и модифицирате обекти във всички слети набори от срезове.
Мултимодален обект се създава автоматично, когато се използват различни набори за
сегментиране.
Ако чертането на мултимодален обект се извършва в мултимодално оформление
(например в изгледи Side by Side или Spinal):
• Двата набори от образи, показвани в изгледите, се вземат под внимание от алгоритъма.
Ако мултимодалното чертане се извършва в оформление на мономодален изглед:
• Първите два набора от образи, в които обектът се чертае, се вземат под внимание от
алгоритъма.

• С трети набор от образи, мултимодалният алгоритъм също така взема под внимание
информацията за сивите стойности от до три набора от образи, за да се начертае
обектът.

ЗАБЕЛЕЖКА: мултимодалността работи само със Smart Brush. 

Пример, съдържащ мултимодални набори от образи

Фиг. 21  

Опция Информационни данни, използвани за
очертаване

Очертайте тумора в набора MR-T1 Набор MR-T1

Превключете изгледа към слят набор MR-T2 и
продължете с очертаването MR-T1 и MR-T2

ЗАБЕЛЕЖКА: използвате само сивите стойности от два набора от образи. Ако
изберете трети набор с образи, първият набор с образи се премахва от селекцията и
вече не се показва. 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА SMARTBRUSH
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Мултимодални опции
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4 ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ФУНКЦИИ

4.1 Волуметричен отчет

За волуметричните отчети

Волуметричният отчет съдържа информация за обема на даден обект, неговата област в
рамките на един срез, базирано на най-дългите диаметри (критерий на Макдоналд) и най-
дългия диаметър сам по себе си (критерии за оценка на отговора при солидни тумори
(RECIST)).

Обработка на волуметрична информация

Волуметричен отчет:
• Се създава за даден обект, ако изберете Report.
• Остава валиден, докато асоциираният обект не се модифицира.
• Се съхранява с пациентските данни, докато обектът не се модифицира.
• Изчислява обема на обект до две десетични позиции, ако той е по-малък от 10 cm3.
Всичко по-голямо се изчислява до една десетична позиция.

Фигурата и позицията на даден обект трябва да бъдат потвърдени в SmartBrush преди
създаването на отчет. Самият отчет дава само информация за волуметричните мерки.
Стойностите, изчислени от даден очертан обект, зависят от разделителната способност на
съответния набор от образи, включително от обекта. Вземете това предвид, ако използвате
изчислените стойности, за да вземате решения относно по-нататъшното лечение.
ЗАБЕЛЕЖКА: критерият на Макдоналд, изчислен върху волуметричния обем, се извършва
с помощта на оригиналните срезове. Съответно, ориентацията, към която критерият
на Макдоналд се прилага, е същата като посоката на сканиране. Разделителната
способност на серията от образи определя точността на метода. Следователно
обектът, показан в софтуера, може да има леко различен резултат поради
интерполацията. 

ЗАБЕЛЕЖКА: свържете се с отдела за поддръжка на Brainlab за допълнителна
информация. 

Преглед и експортиране на отчети

Съществуващите отчети могат да бъдат прегледани с помощта на Image Viewer.
Съществуващите отчети могат да бъдат съхранени/експортирани с помощта на функцията
Export на Patient Data Manager.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
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Как се създава волуметричен отчет

Фиг. 22  

Стъпка

1. Отворете Data.
Ще се отвори менюто Data.

2. Изберете уместния обект в падащото меню Objects.

3.

Изберете Report от менюто.
Софтуерът генерира волуметричен отчет.

Волуметричен отчет
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4.2 Функции на волуметричния отчет

Функции

Бутон Функция

Панорамира около отчета.

Мащабира с увеличаване в област от отчета.

Напасва доклада към широчината на екрана.

Затваря доклада.

Записва доклада в указано местоположение.

Изпраща отчета до указан принтер.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
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4.3 Експортиране

Как се експортира

За информация относно експортирането от системата вижте Ръководството за
потребителя на софтуера на Patient Data Manager.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако данните, генерирани от приложението (тоест обекти,
сегментирания), са използвани в рамките на последващи приложения, резултатите
трябва да бъдат инспектирани внимателно след импортирането в последващото
приложение. 

Експортиране
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