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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 търговска марка на Brainlab AG.
• Curve™ е търговска марка на Brainlab AG.
• iHelp® е търговска марка на Brainlab AG.
• Kick® е търговска марка на Brainlab AG.

Търговски марки, които не са на Brainlab

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

Съответствие на DICOM

Декларациите за съответствие на DICOM ще намерите на уеб сайта на Brainlab на адрес:
www.brainlab.com/dicom.

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

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.simplesystems.org/libtiff)

© 1988 – 1997 Sam Leffler
© 1991 – 1997 Silicon Graphics, Inc.
Xerces-C++, разработено от Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/xerces-
c/)

Допълнителни благодарности

Лиценз на Степанов и Мак Джоунс – Elements of Programming
© 2009 Alexander Stepanov и Paul McJones
Разрешението за използване, копиране, промяна, разпространение и продажба на този
софтуер и неговата документация за каквито и да било цели се предоставя без такса, при
условие че декларацията за авторско право по-горе е отпечатана във всички копия, както и
че декларацията за авторско право и бележката за разрешение са отпечатани в
придружаващата документация. Авторите не предоставят никакви декларации за
пригодността на този софтуер за каквито и да било цели. Предоставя се „както е“ без
изрична или подразбираща се гаранция.

Правна информация
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Алгоритми от Elements of Programming на Александър Степанов и Пол Мак Джоунс,
издателство Addison-Wesley Professional, 2009
Лиценз за стандартната библиотека с шаблони на SGI C++:
• © 1994 Hewlett-Packard Company
Разрешението за използване, копиране, промяна, разпространение и продажба на този
софтуер и неговата документация за каквито и да било цели се предоставя без такса, при
условие че декларацията за авторско право по-горе е отпечатана във всички копия, както
и че декларацията за авторско право и бележката за разрешение са отпечатани в
придружаващата документация. Компанията Hewlett-Packard Company не предоставя
никакви предписания за пригодността на този софтуер за каквито и да било цели.
Предоставя се „както е“ без изрична или подразбираща се гаранция.

• © 1996 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.
Разрешението за използване, копиране, промяна, разпространение и продажба на този
софтуер и неговата документация за каквито и да било цели се предоставя без такса, при
условие че декларацията за авторско право по-горе е отпечатана във всички копия, както
и че декларацията за авторско право и бележката за разрешение са отпечатани в
придружаващата документация. Фирмата Silicon Graphics не предоставя никакви
декларации за пригодността на този софтуер за каквито и да било цели. Предоставя се
„както е“ без изрична или подразбираща се гаранция.

СЕ етикет

CE етикетът указва, че продуктът на Brainlab е в съответствие с основните
изисквания на Директива 93/42/ЕИО на Съвета, („ДМИ“).
Brainlab Elements Image Fusion е продукт от клас IIb съгласно правилата,
установени от ДМИ.

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 на Image Fusion

Brainlab Elements Image Fusion е приложение за съвместна регистрация на данни за
образи в рамките на медицински процедури чрез използване на твърди и подлежащи на
деформация методи за регистрация. Предназначено е за подравняване на анатомични
структури между наборите от данни.

Показания за употреба

Brainlab Elements Image Fusion може да се използва в клинични работни потоци, които се
ползват от съвместната регистрация на данните за образи. Например това се отнася за
системи за навигация или терминали за информация за медицински данни за обработване
на образи или образно-насочвана хирургия като цяло, както и за софтуер за планиране на
лечение за радиохирургия и радиотерапия. Самото устройство няма специфични клинични
показания.

Място на използване

Image Fusion Element е с предназначение да се използва във:
• Болнична офисна среда или на всяко друго местоположение, предлагащо компютър.
• Операционна зала/помещение или в стаи, подходящи за хирургични интервенции.

Профили на потребителите

Image Fusion е продукт, предназначен за използване от медицински специалисти и техните
асистенти, работещи в полето на планирането на неврохирургията, травматологията или
радиотерапията.

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

Съвместими медицински платформи на Brainlab

Image Fusion е продукт, съвместим със:
• Kick 1.0/2.0
• Curve 1.0
• Curve CM
• Curve 1.1
• Curve 2.0

Други платформи на Brainlab

Допълнителни съвместими платформи на Brainlab може да станат налични след издаването
на това ръководство за потребителя. Свържете се с поддръжката на Brainlab, ако имате
някакви въпроси относно съвместимостта.

Устройства, които не са на Brainlab

Предупреждение
Използването на комбинации от медицински устройства, които не са разрешени от
Brainlab, може да повлияе лошо на безопасността и/или ефективността на
устройствата и да застраши безопасността на пациента, потребителя и/или околната
среда.

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 може да инсталират софтуер на
системата на Brainlab. Не инсталирайте и не премахвайте никакви софтуерни
приложения.

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.

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

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.0 Brainlab Elements Image Fusion Вeр. 4.0 11

https://www.brainlab.com/updates/


1.6 Обучение и документация

Обучение на Brainlab

Преди да използват системата, всички потребители трябва да вземат участие в
задължителна обучителна програма, провеждана от упълномощен представител на Brainlab,
за да се гарантира безопасното и подходящо използване.

Поддръжка в контролирани условия

Преди да се използва системата за хирургични процедури, когато компютърно
подпомаганата навигация се счита за критично важна, извършете достатъчен брой пълни
процедури заедно с 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

• Общ преглед на планирането на лечението и образно напра-
вляваната 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“

Обучение и документация
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Ръководство за потре-
бителя

Съдържание

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

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

Системно и техническо
ръководство за потребите-
ля

Комбинира съдържанието на Ръководството за потребителя
на системата и Техническото ръководство за потребителя

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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Обучение и документация

14 Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.0 Brainlab Elements Image Fusion Вeр. 4.0



2 ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
2.1 Въведение

Обща информация

Image Fusion Ви позволява да регистрирате минимум два набора от образи заедно. Можете
да слеете същите или различни модалности (напр. КТ, МР, ПЕТ, EЕКТ). Можете да
приложите Image Fusion в рамките на различни работни потоци (напр. когато използвате
софтуера Cranial или Spine).
След като двата набора от образи се слеят, те може да се преглеждат едновременно.
Цялото планирано съдържание (напр. обекти и траектории), дефинирано в един набор от
образи, е видимо във всеки друг набор от слети образи.
Image Fusion предлага мрежа за сливане, базирана на предварително дефинирани
правила за сдвояване. За допълнителна информация се свържете с Brainlab.
Image Fusion използва алгоритъм за сливане на избраните набори от образи. Алгоритъмът
напасва два набора от образи заедно с общи анатомични структури за оптимални резултати
от сливането. Двата набора от образи трябва да споделят същата обща анатомична област.
Автоматичното сливане на образи е подходящо за повечето комбинации на модалности на
образи с някои изключения (напр. ултразвукови набори от образи). В случая на
неподдържани модалности първоначалната позиция на скенера (напр. рамка на
референция) е налична по подразбиране. Ръчни корекции са възможни.
ЗАБЕЛЕЖКА: в зависимост от типа на приложеното сливане се поддържат различни
модалности за изобразяване. Препоръки на Протокола за сканиране се предоставят в
следните глави или може да се намерят в Протоколите за сканиране на Brainlab. 

Твърдо сливане и еластична деформация

Неточностите при твърдото сливане може да се причинят от деформиране в рамките на
един от наборите от образи или от различни позиции на пациента в няколко набора от
образи. Можете да коригирате деформирането с помощта на Distortion Correction Cranial в
рамките на краниалните работни потоци и да коригирате различните позиции на пациента с
помощта на Curvature Correction Spine за спиналните работни потоци. За да прехвърлите
данни за предоперативно планиране към интраоперативни пациентски ситуации в рамките
на краниалните случаи, можете да използвате Virtual iMRI Cranial. Чрез прилагането на
една от тези функции нов набор от образи се генерира с помощта на подлежащ на
деформация алгоритъм за регистрация (еластична деформация).
Еластична деформация по определение не е еднаква по време на целия обем. Това може
потенциално да означава точна деформация във вашата зона на интерес, но неточна
деформация в друга част на мозъка или гръбначния стълб.
Трябва внимателно да потвърдите генерирания нов набор от образи, като отчитате целия
обем на образите. Инструментите за потвърждение, налични в приложението, са описани в
следващите раздели.

Наличност на деформация

Деформацията е опционална и зависи от лицензирането и конфигурацията на системата.
За повече информация се свържете с отдела за поддръжка на Brainlab.

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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Преглед на наборите от образи

Винаги преглеждайте наборите от образи, избрани за сливане. Колкото по-добри са
качеството и разделителната способност на образа, толкова по-добър ще е резултатът от
сливането.

Въведение
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2.2 Функции за навигация

Основни функции за навигация

Следващите основни функции за навигация са налични в лентата с инструменти.

Опции

Показва основния екран на Content Manager.

Връща към предишната стъпка.
Подканени сте да запишете или отхвърлите текущите резултати от слива-
нето.

Потвърждава състоянието на сливане и продължава към следващата
стъпка.
Текущите резултати се записват за допълнително обработване.

Показва списък на двойките за сливане и страницата за избор на данни.

Данни може да се добавят или изтриват от процеса на избор на данни.

Показва наличните предупреждения, свързани с данните.

Основни опции за преглед

Изберете бутон за преглед, щракнете и задръжте мишката върху среза или натиснете с
пръст при използване на сензорен монитор и следвайте описанието по-долу.

Бутон Функция Описание

Премества срез в рамките на
прозорец

Плъзнете среза в желаното местоположе-
ние.

Превърта през всички срезо-
ве в рамките на прозорец

Плъзнете нагоре или надолу, за да видите
всички срезове.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете също да превърти-
те нагоре или надолу с колелцето на
мишката. 

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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Бутон Функция Описание

Увеличава или намалява ма-
щаба на среза

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

• Когато използвате сензорен екран, натис-
нете с два пръста върху образа и прищи-
пете навътре (намаляване на мащаба)
или навън (увеличаване на мащаба).

Регулира яркостта и контра-
ста на среза

• Плъзнете надолу/нагоре, за да увеличи-
те/намалите яркостта.

• Плъзнете надясно/наляво, за да увели-
чите/намалите нивото на контраст.

Регулиране на образ

Бутон Функция

Adjust: Позволява ви ръчно да премествате и завъртате образите.

Опции за сливане

Бутон Функция

Извършва сливане на текущия избор.
ЗАБЕЛЕЖКА: след като дадено сливане е прегледано и одо-
брено, сте подканени да одобрите другите двойки за слива-
не в набора от образи. 

Позволява ви да отмените скорошните стъпки в рамките на
приложението.

Визуализира предишната/следващата двойка за сливане.

Функции за навигация

18 Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.0 Brainlab Elements Image Fusion Вeр. 4.0



2.3 Преглед и потвърждение на резултатите от
сливането

Обща информация

Функциите за потвърждение, налични в рамките на Image Fusion, са:
• Spy Glass
• Blending
• Превключване между Original и коригирани набори от образи
• Windowing

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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2.3.1 Spy Glass

Обща информация

Използвайте Spy Glass за визуално потвърждаване на точността на сливането на образи за
целия набор от образи, като го премествате към позицията, която съставлява интерес,
върху среза на образа.
Това ви позволява да преглеждате структури в два набора от образи едновременно (напр.
формата и размера на тумор).

Начин на използване на Spy Glass за твърди сливания

① ③

②

Фиг. 1  

Стъпка

1.

Изберете Spy Glass от лентата с инструменти.

2. Spy Glass наслагва втория набор от образи в рамката над първия набор от образи.
Позиционирайте прозореца ① където и да е над основния образ.

3. Преоразмерете или препозиционирайте в желаната област и регулирайте формата
му, като плъзнете ъглите на прозореца.

4. Превъртете през срезовете на образа с помощта на бутоните със стрелки ③.
ЗАБЕЛЕЖКА: превъртете с помощта на колелцето на мишката или чрез плъзга-
не нагоре и надолу в изгледа, ако Scroll е активно. 

5. Използвайте Zoom към вашата зона на интерес.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете също да използвате Ctrl и колелцето на мишката, за да
увеличите или намалите мащаба. 

Spy Glass
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Стъпка

6. Прегледайте и приемете резултата от сливането, ако е задоволителен ②.

7.

Изберете Done, когато е готово.
Резултатът от сливането се записва за допълнително обработване.

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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2.3.2 Spy Glass с еластична деформация

Обща информация

Използвайте Spy Glass за визуално потвърждаване на точността на деформацията, като го
премествате към зоната на интерес върху среза на образа.
Това ви позволява да преглеждате структури в два набора от образи едновременно (напр.
формата и размера на тумор).

Топлинна карта и решетка за деформации с цветово кодиране

Когато е избрано Spy Glass в рамките на Distortion Correction Cranial или Curvature
Correction Spine, решетка за деформации с цветово кодиране се визуализира по
подразбиране. Линиите на решетката показват посоката на корекцията, докато цветните
клетки маркират областите на модификация на образа. Цветовото кодиране се дефинира от
степента на нетвърда трансформация на конкретния воксел. Карта на топлината, показваща
областите на деформация без линии на решетката, се визуализира в рамките на Virtual
iMRI Cranial.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете да включите/изключите решетката за деформации с цветово
кодиране, като местите Spy Glass или задържате натиснат клавиша Shift. 

Примери на Curvature Correction Spine и Distortion Correction Cranial

Фиг. 2  

Както е визуализирано в примера по-горе, деформиранията на DTI образи (EPI
последователности) се коригират по A-P посоката в най-външните части на мозъка (ляво
изображение). Curvature Correction Spine води до деформация (компресиране или
разширяване) на интервертебралните дискове (дясно изображение).
Червените зони посочват областите на модификация на образа от оригиналните изходни
данни. Незасенчените области са недеформирани, но може да се изместили, както е
посочено от линиите на решетката.

Spy Glass с еластична деформация
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Пример за Virtual iMRI Cranial

Фиг. 3  

Деформации на набор от образи в Virtual iMRI Cranial обикновено се появяват в зоната на
резекция. Червените зони посочват областите на местна модификация на образа от
оригиналните изходни данни.

Начин на използване на Spy Glass с еластична деформация

① ③

②

④
Фиг. 4  

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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Стъпка

1.

Изберете Spy Glass от лентата с инструменти.

2. Spy Glass наслагва втория набор от образи в рамката над първия набор от образи.
Прозорецът ① може да се позиционира навсякъде над основния образ.

3. Преоразмерете или препозиционирайте в желаната област и регулирайте формата,
като плъзнете ъглите на прозореца.

4. Превъртете през срезовете на образа с помощта на бутоните със стрелки ③.
ЗАБЕЛЕЖКА: превъртете с помощта на колелцето на мишката или чрез плъзга-
не нагоре и надолу в изгледа, ако Scroll е активно. 

5. Използвайте Zoom към вашата зона на интерес.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете също да използвате Ctrl и колелцето на мишката, за да
увеличите или намалите мащаба. 

6. Анализирайте зоната на деформация, като превключвате и сравнява-
те набора от образи Original ④ с коригирания.
ЗАБЕЛЕЖКА: оригиналният образ остава видим, доколкото буто-
нът е натиснат, и коригираният образ се визуализира, когато бу-
тонът се отпусне. 

7. Прегледайте и приемете резултата, ако е задоволителен ②.

8.
Изберете Done, когато е готово.
Коригираният набор от образи се записва за допълнително обрабо-
тване.

Spy Glass с еластична деформация
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2.3.3 Смесване за твърди сливания

Обща информация

Blending прави разлика между наборите от образи, като визуализира единия в синьо, а
другия в кехлибарно, осветявайки критичните зони на интерес.
Синьо и кехлибарено са комплементарни цветове. Ако двата набора от образи показват
една и съща информация, припокриването се визуализира като образ в сивата гама. Когато
се различават, резултатът е синьо или кехлибарено.

Пример за смесване

Изображенията, които се показват най-ляво и дясно, показват образ в сивата гама, а
смесването се установява в средата чрез едновременно претегляне на интензитета на
единия или двата образа според позицията на плъзгача.

① ② ③ ⑤④

Фиг. 5  

№ Компонент

① МР образ (визуализиран в сивата гама)

② МР образ (визуализиран в синьо)

③ Смесен композитен образ

④ КТ образ (визуализиран в кехлибарено)

⑤ КТ образ (визуализиран в сивата гама)

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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Начин на използване на смесване

① ②
Фиг. 6  

Стъпка

1.
Изберете Blending и преместете плъзгача ① наляво или надясно през
зоната за изглед с мишката (или пръст за сензорните екрани), за да
регулирате смесения образ.

2. Превъртете през срезовете на образа с помощта на бутоните със стрелки ②.
ЗАБЕЛЕЖКА: превъртете с помощта на колелцето на мишката или чрез плъзга-
не нагоре и надолу в изгледа, ако Scroll е активно. 

3. Използвайте Zoom към вашата зона на интерес.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете също да използвате Ctrl и колелцето на мишката, за да
увеличите или намалите мащаба. 

4. Прегледайте и приемете резултата от сливането, ако е задоволителен.

5.

Изберете Done, когато е готово.
Резултатът от сливането се записва за допълнително обработване.

Смесване за твърди сливания

26 Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.0 Brainlab Elements Image Fusion Вeр. 4.0



2.3.4 Смесване с еластична деформация

Обща информация

Blending в рамките на Distortion Correction Cranial, Curvature Correction Spine или
Virtual iMRI Cranial следва същия принцип като със сливането на Original, с двата набора
от образи, визуализирани с помощта на синьо и кехлибарено.
Когато е избрано Blending в рамките на Distortion Correction Cranial, Curvature Correction
Spine или Virtual iMRI Cranial, по подразбиране се визуализира решетка на деформацията.
Линиите на решетката показват посоката на корекцията, докато цветните линии маркират
областите на модификация на образа.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете да превключите решетката на деформацията на вкл./изкл., като
местите плъзгача на смесването или задържате натиснат клавиша Shift. 

Сродни връзки

Смесване за твърди сливания на стр. 25

Как се използва смесване с еластична деформация

① ② ③
Фиг. 7  

Стъпка

1.
Изберете Blending и преместете плъзгача ① наляво или надясно през
зоната за изглед с мишката (или пръст за сензорните екрани), за да
регулирате смесения образ.

2. Превъртете през срезовете на образа с помощта на бутоните със стрелки ③.
ЗАБЕЛЕЖКА: превъртете с помощта на колелцето на мишката или чрез плъзга-
не нагоре и надолу в изгледа, ако Scroll е активно. 

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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Стъпка

3. Анализирайте зоната на деформация, като превключвате и сравнява-
те набора от образи Original ② с коригирания.
ЗАБЕЛЕЖКА: оригиналният образ остава видим, доколкото буто-
нът е натиснат, и коригираният образ се визуализира, когато бу-
тонът се отпусне. 

4. Прегледайте и приемете резултата, ако е задоволителен.

5.
Изберете Done, когато е готово.
Коригираният набор от образи се записва за допълнително обрабо-
тване.

Смесване с еластична деформация
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2.3.5 Контрастиране

Обща информация

Windowing ви позволява да регулирате яркостта и контраста за всеки набор на вашата
текуща двойка за сливане.

Функции за регулиране на контрастирането

Функция Как се регулира

Яркост Плъзнете мишката (или пръст за сензорните екрани) нагоре или надолу
през екрана.

Контраст Плъзнете мишката (или пръст за сензорните екрани) наляво или надясно
през екрана.

Как се използва контрастиране

① ②
Фиг. 8  

Стъпка

Изберете Windowing ②, след това изберете вашия набор от образи ①.
Избраният набор от образи се осветява.

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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2.4 Ръчно регулиране на резултатите от
сливането

Обща информация

Ако резултатите от автоматичното сливане са незадоволителни, можете да направите ръчни
корекции.
Подравняването на набора от образи ръчно задава начална точка за подпомагане на
алгоритъма за регистрация и за подобряване на резултатите от сливането.

Как се регулират автоматични сливания

① ② ③

⑤ ④
Фиг. 9  

Стъпка

1.

Изберете Adjust от лентата с инструменти.

2. Преместете образа, като плъзнете контролата за преместване ①, докато образът в
кехлибарено ⑤ се позиционира подходящо.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете да използвате и клавишите със стрелки на клавиатурата,
за да позиционирате набора от образи. 

3. Завъртете образа, като изберете и завъртите кръга с пунктираната линия ③, докато
образът в кехлибарено ⑤ се позиционира подходящо.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете да използвате Ctrl и клавишите със стрелки на клавиату-
рата, за да завъртите набора от образи. 

Ръчно регулиране на резултатите от сливането
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Стъпка

4. Превъртете през срезовете на образа с помощта на бутоните със стрелки ④.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете също да използвате колелцето на мишката за превъртане. 

5. Използвайте Ctrl и колелцето на мишката, за да увеличите или намалите мащаба.

6.

• Изберете Fusion, за да стартирате автоматично сливане, или;
• Изберете Calculate в режима за изчисление, за да създадете кори-
гиран набор от образи след регулиране на текущата двойка за сли-
ване.

7. Прегледайте и приемете резултата от сливането, ако е задоволителен ②.

8.

Изберете Done, когато е готово.
Резултатът се записва за допълнително обработване.

Как се извършва ръчно сливане

① ② ③

⑤ ④
Фиг. 10  

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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Стъпка

1.

Изберете Adjust от лентата с инструменти.

2. Преместете образа, като плъзнете контролата за преместване ①, докато образът в
кехлибарено ⑤ се позиционира подходящо.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете да използвате и клавишите със стрелки на клавиатурата,
за да позиционирате набора от образи. 

3. Завъртете образа, като изберете и завъртите кръга с пунктираната линия ③, докато
образът в кехлибарено ⑤ се позиционира подходящо.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете да използвате Ctrl и клавишите със стрелки на клавиату-
рата, за да завъртите набора от образи. 

4. Прегледайте и приемете резултата от сливането, ако е задоволителен ②. Ръчно ре-
гулираният резултат може да се запише като сливане за текущата двойка.

5.

Изберете Done, когато е готово.

Ръчно регулиране на резултатите от сливането
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2.4.1 Регулиране на ROI (Зона на интерес)

Обща информация

Използвайте функциите за регулиране, за да регулирате зоната на сливането, за да
включите всички релевантни структури за лечение.
Извършването на сливане на образи на ръчно дефинирана ROI (зона на интерес)
ограничава алгоритъма на сливане до ROI зоната. Тя позволява по-висока точност на
сливането в ограничена пространствена област.
ЗАБЕЛЕЖКА: процесът на ROI показва един набор от образи към даден момент. 

ЗАБЕЛЕЖКА: тази функция е налична само за твърдо сливане на образи. Ръчното
регулиране на ROI няма влияние върху резултата от деформацията. 

Начин на регулиране на ROI

② ④ ⑤

①

③

Фиг. 11  

Стъпка

1.

Изберете ROI от лентата с инструменти.

2. Регулирайте рамката ① чрез използване на контролите за преоразмеряване ③, пре-
местване ④ и завъртане ⑤, така че рамката да огражда зоната, която ще се използ-
ва като референция на сливането.
ЗАБЕЛЕЖКА: уверете се, че достатъчно анатомична информация се обхваща
от зоната на интерес, за да подобрите резултатите от сливането. 

ЗАБЕЛЕЖКА: позицията на ROI се актуализира в ACS изгледите ②.
 

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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ЗАБЕЛЕЖКА: ROI на сливане се съхранява само за одобрени двойки за сливане, когато
напускате задачата за сливане на образи. Одобрете и запишете резултат, за да
избегнете неразбиране на резултатите и да съхраните за по-късно ползване. 

Как се стартира сливане

Стъпка

След приключването на ръчно регулиране на ROI изберете Fusion.

ЗАБЕЛЕЖКА: трябва да изберете Fusion, за да приложите алгоритъма на сливане към
новодефинираната ROI. 

Как се прекъсва сливане

Стъпка

Изберете X до FUSED.
ЗАБЕЛЕЖКА: използването на X за прекъсване на сливането ви позволява да се върне-
те към първоначалното подравняване на набора от образи. Ако ROI е била дефинирана
за извършване на сливане, действието по прекъсване също изтрива ръчно дефинирана-
та ROI. 

Регулиране на ROI (Зона на интерес)
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2.5 Използване на Fusion Tree и смяна на
двойките за сливане

Обща информация

Image Fusion изгражда мрежа от двойки за сливане, базирана на свойства на образите
(напр. време на заснемане, модалност на изобразяване, пространствена резолюция и т.н.).
Активирането на менюто Data на раздела Fusion Tree ви предоставя общ преглед на
текущата двойка, която се преглежда, и другите налични двойки.
Две различни функционалности са налични в рамките на менюто Fusion Tree:
• Смяна на сдвояването ръчно с помощта на Edit
• Промяна на ориентацията на дисплея на някои набори от образи с помощта на Align

Как се избират двойки

Фиг. 12  

Стъпка

1. Изберете диалоговия прозорец Fusion Tree от лентата с инструменти, за да смени-
те коя двойка за сливане е избрана.

2. За да изберете различна двойка, осветете предпочитаната от вас двойка от образи.

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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2.5.1 Пример за сдвояване за сливане

Пример за сдвояване за сливане

① ②

Фиг. 13  

№ Компоненти

① Избрана двойка образи (осветена в оранжево)

②
Одобрено състояние (напр. FUSED, осветено чрез отметка)
Цялото неслято съдържание се представя с пунктирана линия

Как се персонализира сдвояване за сливане

①

②

③

Фиг. 14  

Пример за сдвояване за сливане
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Можете да смените сдвояването на наборите от образи с помощта на Edit.

Стъпка

1.

Изберете Data и отворете падащото меню Fusion Tree ①.

2.

Изберете Edit ②.

3. Изберете набор от образи ③ и го плъзнете към друг набор от образи, с който възна-
мерявате да го слеете.
Новата двойка се осветява в синьо.

4. Затворете менюто Data и се върнете към основния екран.

5.

Изберете Calculate/Fusion, за да слеете наборите от образи.
ЗАБЕЛЕЖКА: опциите варират в зависимост от режима на прило-
жението, което изпълнявате. 

6. Прегледайте и приемете резултата от сливането, ако е задоволителен.
При приемане на резултата от сливането състоянието му се визуализира.

7.

Изберете Done, когато е готово.

ЗАБЕЛЕЖКА: всяка модификация на сдвояването на набори от образи причинява
модификации на първоначалната мрежа за сливане. Когато са налични нови данни, те се
добавят към съществуващата мрежа за сливане и алгоритъмът за сливане се
стартира отново. Потребителят трябва да потвърди резултата. 

За повече техническа информация относно двойките за сливане по поразбиране се
свържете с отдела за поддръжка на Brainlab.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако ръчно дефинирана двойка за сливане противоречи на друга двойка за
сливане или ако изборът на набора от образи се актуализира, софтуерът автоматично
разрешава противоречието и евентуално презаписва или разрешава съществуващото
сливане. Трябва да прегледате сливането отново. 

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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Как се дефинира подравняване

Можете да смените референтната двойка за сливане с помощта на Align. Това ви
позволява да дефинирате най-добрата ориентация за преглед.

①

Фиг. 15  

За да смените ориентацията на образа или да дефинирате подравняване на избрания от
вас набор от образи, извършете следното:

Стъпка

1.

Изберете Align ① от менюто.

2.

Изберете набора от образи, предназначен за дефиниране на подравняването.

Пример за сдвояване за сливане
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2.6 Финализиране и затваряне на Image Fusion

Преглед в режим на изчакване

Фиг. 16  

Всички резултати от сливането трябва да се приемат или прегледат, преди да можете да
затворите софтуера или да ги използвате в други приложения. Диалоговият прозорец
Review Pending се отваря, ако опитате да продължите, без да приемете или отклоните
резултата.

Опции

Върнете се обратно и приемете резултатите в режим на изчакване.

Продължете без одобрение на сливането.

Одобрения на сливането

ЗАБЕЛЕЖКА: сливанията трябва да се одобрят, за да се използват в други приложения. 

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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Резултати от деформацията

①

Фиг. 17  

След одобрение на сливането коригиран набор от образи ① се записва и оригиналът след
това се премахва от SELECTED DATA. Оригиналът може все пак да се избере от
хранилището на пациента, ако е необходимо.
ЗАБЕЛЕЖКА: винаги избирайте пълно „DTI Study“ за деформиране на DTI данни. Ако
коригираният набор от образи е B0 (като част от нанасянето на DTI данни), целият DTI
набор от данни (FA, ADC карта) също се деформира. 

Боравене с DTI данни

• Винаги избирайте DTI проучване от избора на данни от лявата страна. Не избирайте B0,
FA или ADC отделно.

• Валидно DTI проучване се третира като пакет в рамките на Image Fusion, озаглавен „DTI
Bundle“.

• Всички DTI пакети се третират еднакво. Например, ако даден пакет е коригиран, се
създават четири нови набора от образи (B0, FA, цветен FA, ADC).

Записване на данни при изключване

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.

Финализиране и затваряне на Image Fusion
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Как се затваря Image Fusion

Стъпка

1.
Финализирайте текущата си задача, като изберете Done.
Image Fusion записва вашите резултати за по-късен преглед в
системата DICOM.

2.

Изберете Home от лентата с инструменти, за да минимизирате прило-
жението.

3.
Изберете Exit от основния екран на Content Manager.
ЗАБЕЛЕЖКА: Content Manager се затваря и одобреното сливане се
записва. 

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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Финализиране и затваряне на Image Fusion
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3 КРАНИАЛНИ ПРОЦЕДУРИ
3.1 Image Fusion за краниални процедури

Обща информация

При стартиране на краниален работен поток можете да избирате между:
• Image Fusion
• Distortion Correction Cranial
• Virtual iMRI Cranial
Образите се сливат на база на общи анатомични структури, видими в двата набора от
образи.
Целта е да се прегледа качеството на резултатите от сливането и да се одобри сливането,
ако е задоволително. Сливането се записва чрез избиране на Done.

Предупреждение
Винаги потвърждавайте резултатите за целия набор от образи, преди да ги одобрите
и запишете.
ЗАБЕЛЕЖКА: сливането се базира на общи анатомични структури и се засяга от
вариациите на яркостта в рамките на срезовете на образа. 

Оформление на краниалния екран

①

④

③②

Фиг. 18  

КРАНИАЛНИ ПРОЦЕДУРИ

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.0 Brainlab Elements Image Fusion Вeр. 4.0 43



№ Пояснение

① Аксиални, коронални и сагитални реконструкции като преглед на текущия резултат.

② Селектор на аксиален, коронален и сагитален изгледи.

③ Зоната на интерес (ROI), използвана за твърдо сливане, се визуализира като пунк-
тирана линия в основния изглед и ACS реконструкциите ①.

④ Текущата слята двойка се визуализира като припокриване, което също може да се
прегледа в рамките на ACS реконструкциите ①.

Сродни връзки

Начин на регулиране на ROI на стр. 33

Image Fusion за краниални процедури
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3.1.2 Стартиране на Image Fusion

Преди да започнете

Използвайте Patient Selection, за да изберете пациента и желаните данни. Направете
справка с Ръководството за потребителя на софтуера Patient Data Manager за повече
информация.
ЗАБЕЛЕЖКА: добавянето или премахването на данни засяга начина, по който
алгоритъмът създава мрежа за сливане. 

Модификация на образа

ЗАБЕЛЕЖКА: модифицирането на наборите от образи извън Image Fusion, когато вече
се използва, може да доведе до повреди или неточности. 

Начин на стартиране на Image Fusion за краниални процедури

Стъпка

1. Изберете своя работен поток (напр. Cranial > Planning).

2.

Изберете Image Fusion от вътрешността на работния поток на основния екран на
Content Manager.

КРАНИАЛНИ ПРОЦЕДУРИ
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Начин на използване на Image Fusion за краниални процедури

① ⑤

③

④

②

Фиг. 19  

Стъпка

1. Твърдото сливане започва автоматично.
Изберете и превключете между двойките за сливане ⑤ за преглед.

2.

Прегледайте сливането, като използвате Blending/Spy Glass.
По подразбиране Spy Glass ① е активирано.

3. Изберете между ориентациите на аксиалния, короналния и сагиталния изгледи ②.

4. Превъртете през срезовете на образа с помощта на бутоните със стрелки ④.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете също да използвате колелцето на мишката за превъртане. 

5. Прегледайте и приемете резултата от сливането ③, ако е задоволителен.
При приемане на резултата от сливането състоянието му се визуализира.

6.

Изберете Done, когато е готово.
Резултатите от сливането се записват за допълнително обработване.

Стартиране на Image Fusion
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Сродни връзки

Преглед и потвърждение на резултатите от сливането на стр. 19

КРАНИАЛНИ ПРОЦЕДУРИ
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3.2 Distortion Correction Cranial

Обща информация

Някои модалности за изобразяване са податливи на геометрично деформиране,
възникващо от (напр. системни несъвършенства и градиентни нелинейности на системата
за образна диагностика). Следователно неточности в резултатите от твърдото сливане може
да съществуват след автоматично сливане, ръчно регулиране или прилагане на сливане на
ROI.
Можете да изберете Distortion Correction Cranial, за да получите по-добро съответствие
между образите.
Distortion Correction Cranial създава коригиран набор от образи, като го деформира за по-
добро съответствие с дефинирания референтен набор от образи. Целта е да се прегледат
коригираният набор от образи и евентуалното съдържание, което е било налично в набора
от образи, и да се одобри резултатът, ако е задоволителен.

Предупреждение
Винаги потвърждавайте резултатите от сливането за целия набор от образи, преди да
ги одобрите и запишете.
ЗАБЕЛЕЖКА: сливането се базира на общи анатомични структури и се засяга от
вариациите на яркостта в срезовете на образа и качеството на сканирането. 

ЗАБЕЛЕЖКА: набори от образи, коригирани чрез Distortion Correction Cranial, не се
препоръчват за регистрация на пациент. 

Препоръки

Данните за образите за Distortion Correction Cranial трябва да следват тези препоръки, за
да се гарантират най-добри резултати:
• Двойките образи трябва да обхващат пресичащ се обем на пациента
• Минимум 10 среза
• Разстояние на среза, което е по-малко от 4 mm (препоръчват се дебелина на среза под 4

mm и заснемане без междини)
• Пълна DICOM информация (напр. пълна DICOM заглавка, посочваща напр. параметрите
на заснемане)

• Добро качество на суровия образ (напр. висока разделителна способност, висок контраст,
минимално количество артефакти)

Поддържани модалности на образите

Следващите модалности на изобразяване се поддържат за Distortion Correction Cranial,
ако е налице сдвояване, както следва:
• КТ – МР
• МР – МР
• МР – DTI

Distortion Correction Cranial
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Неподдържани модалности на образите

Фиг. 20  

Следващите специфични модалности и типове последователности не се поддържат за
директно изчисление:
• По-рано деформирани набори от образи
• RGB образи
• FA и ADC карти
• Карти на фазата и скоростта
• Перфузионни карти
• Спектроскопски образи
• Сканирания на градиентна калибрация
• FLAWS сканирания (потискане на течности и бяла материя)
• Проекции и образи за изваждане (проекции на минимална/максимална интензивност)
• Набори от образи, съдържащи изгорени обекти

Поддържано съдържание

Следващото съдържание се поддържа и коригира на базата на деформацията на набора от
образи:
• Вокселови обекти
• Етикетирани точки
• Траектории
• Снопове влакна (напр. DTI влакнести трактове)

Начин на стартиране на Distortion Correction Cranial

Стъпка

Изберете Distortion Correction Cranial от основния екран на Content Manager.

КРАНИАЛНИ ПРОЦЕДУРИ
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Начин на използване на Distortion Correction Cranial

③

⑤

①

④

②

⑥
Фиг. 21  

Стъпка

1. Изберете двойката за сливане ③ за преглед или изчисление.

2.

По подразбиране Spy Glass ⑥ е активирано.
Прегледайте данните си, като използвате Blending/Spy Glass, и из-
ползвайте Adjust, ако е необходимо.

3. Изберете Calculate, за да започнете сливането.
В зависимост от образите за въвеждане можете да бъдете подканени
да:
• Изберете набора от данни, който ще се коригира
• Прехвърлите корекцията, изчислена за един набор от образи към
мрежа за допълни набори от образи

4. Изберете между ориентациите на аксиалния, короналния и сагиталния изгледи ①.

5. Превъртете през срезовете на образа с помощта на бутоните със
стрелки ④.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете също да използвате колелцето на мишката
за превъртане. 

Distortion Correction Cranial
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Стъпка

6. Прегледайте и потвърдете корекцията на деформирането, като пре-
включвате между Blending/Spy Glass.
Превключете Original ⑤, за да сравните симулацията с оригиналния
образ. 

7. Прегледайте и приемете резултата от сливането ②, ако е задоволителен.

8.
Изберете Done, когато е готово.
Коригираният набор от образи се записва за допълнително обрабо-
тване.

Предупреждение
Обмислете въздействието на извършването на модификации в рамките на Distortion
Correction Cranial към предварително съществуващи обекти и друго планирано
съдържание (напр точки, траектории или снопове влакна). Винаги потвърждавайте
формата и позицията на планираното съдържание в рамките на DICOM Viewer/Viewer
или Element, използван за създаване на съдържанието.
ЗАБЕЛЕЖКА: резултатите от Distortion Correction Cranial се записват като нов DICOM
набор от образи, съдържащ представка [Corrected]. Оригиналните набори от образи се
заместват от коригираните данни и се съхраняват локално. 

КРАНИАЛНИ ПРОЦЕДУРИ
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3.2.1 Избор на набори от образи, които ще се коригират

Избор на набори от образи, които ще се коригират

Фиг. 22  

Ако Distortion Correction Cranial не може автоматично да определи кой набор от образи се
нуждае от корекция, можете да изберете този набор от образи ръчно. В този случай Brainlab
препоръчва избор на набор от образи, показващ по-голямо деформиране.

Бутон Пояснение

Стартирайте алгоритъма Distortion Correction Cranial.

Затворете диалоговия прозорец и се върнете към първоначалните изходни
данни.

Предупреждение
Не използвайте Distortion Correction Cranial по време на операция или с набори от
образи, съдържащи силни местни деформации (напр. отворен череп, показващ
изместване на мозъка).

Избор на набори от образи, които ще се коригират
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Начин на избор на образи, които ще се коригират

Фиг. 23  

Стъпка

1. Осветете набора от образи.

2. Изберете Proceed.
Изчислението започва.

КРАНИАЛНИ ПРОЦЕДУРИ
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3.2.2 Cluster Deformation с Distortion Correction Cranial

Обща информация

Cluster Deformation ви предоставя опцията да прехвърляте корекцията, изчислена за един
набор от образи, към мрежа за допълнителни набори от образи, твърдо слети с този набор.
ЗАБЕЛЕЖКА: разстояния, обеми и ъгли се модифицират съответно, ако данните се
коригират заедно с техния родителски набор от образи. 

Диалогов прозорец за пример

Фиг. 24  

Опции

Изчислете корекцията за левия набор от образи и прехвърлете корекцията към всички на-
бори от образи в горната група.

Коригирайте левия набор от образи единствено и прекъснете съществуващите сливания
към наборите от образи вдясно.

Предупреждение
Базирани на клъстер корекции са валидни само ако деформациите са еквивалентни
във всички набори от образи. Този сценарий ней-вероятно се получава, ако твърдо
слетите набори от образи са заснети в рамките на единична ЯМР сесия.
ЗАБЕЛЕЖКА: корекцията се изчислява само за един набор от образи и се прехвърля към
свързаните набори. Индивидуална корекция не се изчислява за всеки набор от образи. 

Cluster Deformation с Distortion Correction Cranial
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Пример за Distortion Correction Cranial

① ②

Фиг. 25  

Когато алгоритъмът Distortion Correction Cranial е завършен, резултатният набор от
образи се маркира FUSED ① и новият набор от образи се етикетира като [Corrected] ②.
DTI данните винаги се третират като пакет.

КРАНИАЛНИ ПРОЦЕДУРИ
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3.3 Contrast Clearance Analysis

Обща информация

Contrast Clearance Analysis* визуализира акумулирането на контрастен агент спрямо
скоростта на изчистване. Методът работи чрез заснемане на две ЯМР серии – една на пет
минути и една на приблизително 75 минути след инжектиране на стандартна доза
контрастен агент – и изваждане на първата серия от втората, което води до карта с цветово
кодиране с висока разделителна способност. Използвайте Image Fusion, за да слеете и
сравните двата ЯМР набора от образи.
* Разработено от медицински център Sheba с технология, предоставена от Brainlab.

Пример

Фиг. 26  

Цвят Пояснение

Червен Акумулиране на контрастен агент (бавно изчистване)

Син Изчистване на контрастен агент (бързо изчистване)

Изисквания

Изчислението на Contrast Clearance Analysis изисква два 3D ЯМР набора от данни. За
тези:
• Двете последователности трябва да се заснемат с помощта на еднакъв протокол за
сканиране

• Първата последователност трябва да се заснеме приблизително пет минути след
инжектирането на контрастния агент (с използване напр. на Gd/гадолиний)

• Втората последователност трябва да се заснеме 60 – 105 минути след инжектирането на
контрастния агент

Contrast Clearance Analysis
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Начин на стартиране на Contrast Clearance Analysis

Стъпка

Изберете Contrast Clearance Analysis от основния екран на Content Manager.

Начин на използване на Contrast Clearance Analysis

②

①

③
Фиг. 27  

Стъпка

1. Изберете първия и втория ЯМР набор от образи (напр. ранно или късно заснемане
на образи след инжектиране н контрастния агент).

2. Изберете Calculate, за да стартирате изчислението Contrast
Clearance Analysis.
Твърдо сливане на двете МР последователности се извършва автома-
тично преди изчислението.

3. Изберете между ориентациите на аксиалния, короналния и сагиталния изгледи ①.

4. Превъртете през срезовете на образа с помощта на бутоните със стрелки ②.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете също да използвате колелцето на мишката за превъртане. 

КРАНИАЛНИ ПРОЦЕДУРИ
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Стъпка

5. Прегледайте акумулирането/изчистването на контрастния агент.

6.

По подразбиране Spy Glass ③ е активирано.
Прегледайте сливането, като използвате Blending/Spy Glass.

7. Прегледайте и приемете резултата от сливането ②, ако е задоволителен.

8.

Изберете Done, когато е готово.
Резултатите от сливането се записват за допълнително обработване.

ЗАБЕЛЕЖКА: резултатните набори от образи се записват като нов DICOM RGB набор
от образи, слят с първия МР набор от образи (заснет малко след инжектирането на
контрастния агент). Вторият (по-късен) набор от образи се премахва от вашия текущ
избор на данни автоматично след изчислението. 

Сродни връзки

Contrast Clearance Analysis на стр. 56
Преглед и потвърждение на резултатите от сливането на стр. 19

Contrast Clearance Analysis

58 Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.0 Brainlab Elements Image Fusion Вeр. 4.0



3.4 Virtual iMRI Cranial

Обща информация

Анатомията на пациента се променя по време на операция. Използвайки предоперативни
техники за образна диагностика, е възможно да се получат нови набори от образи,
изобразяващи действителната модифицирана анатомия на пациента.
Чрез Virtual iMRI Cranial можете да постигнете подобрено пространствено съпоставяне на
данните от пред- и интраоперативните данни за образа чрез еластично преобразуване на
предоперативната информация за планиране в интраоперативно сканиране и отчитане на
свързаното с операцията мозъчно изменение поради изтичане на CSF.
Virtual iMRI Cranial създава набор от виртуални образи чрез симулиране на тъканни
модификации на предоперативния набор от образи и прилагане на поле на деформация за
по-добро напасване на интраоперативния референтен набор от образи. Целта е след това
да се прегледа виртуалният набор от образи заедно с всяко друго евентуално съдържание
и/или други набори от образи, присъстващи в предоперативния план по отношение на
интраоперативния набор от образи, и да се одобри резултатът, ако е задоволителен.

Предупреждение
Винаги потвърждавайте резултатите от сливането за целия набор от образи, преди да
ги одобрите и запишете.
ЗАБЕЛЕЖКА: набори от образи, коригирани чрез Virtual iMRI Cranial, не се препоръчват
за регистрация на пациент. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Virtual iMRI Cranial предоставя симулация на потенциалната
интраоперативна ситуация като изобразена само чрез интраоперативно заснет набор
от образи. Дефинирана от потребителя кухина на резекция служи като въвеждаща
точка за симулацията.
не е предназначено да се показват остатъчни тумори или отсъствие на остатъчни
тумори. 

Препоръки

Данните за образите за Virtual iMRI Cranial трябва да следват тези препоръки, за да се
гарантират най-добри резултати:
• Двойките образи трябва да обхващат пресичащ се обем на пациента
• Минимум 10 среза
• Разстояние на среза, което е по-малко от 3 mm (препоръчват се дебелина на среза под 3

mm и заснемане без междини)
• Пълна DICOM информация (напр. пълна DICOM заглавка, посочваща напр. параметрите
на заснемане)

• Ако ЯМР данните трябва да се коригират, те трябва да се нанесат като 3D или 2D
аксиална последователност с T1-претегляне (също се препоръчва T2-претегляне или
нанасяне с отстранени мазнини)

• Интраоперативно заснемане на образи трябва да се извършва с костната клапа обратно
на мястото си (напр. черепът е затворен/покрит отново с костната клапа)

• Добро качество на суровия образ (напр. висока разделителна способност, висок контраст,
минимално количество артефакти)

Поддържани модалности на образите

Следващите модалности за изобразяване се поддържат за Virtual iMRI Cranial, ако е
налице сдвояване, както следва:
• КТ – МР
• МР – МР

КРАНИАЛНИ ПРОЦЕДУРИ
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Неподдържани модалности на образите

Фиг. 28  

Следващите специфични модалности и типове последователности не се поддържат за
директно изчисление:
• По-рано деформирани набори от образи
• RGB образи
• DTI проучвания (B0, FA или ADC карти)
• Карти на фазата и скоростта
• Перфузионни карти
• Спектроскопски образи
• Сканирания на градиентна калибрация
• FLAWS сканирания (потискане на течности и бяла материя)
• Проекции и образи за изваждане (проекции на минимална/максимална интензивност)
• Набори от образи, съдържащи изгорени обекти

Поддържано съдържание

Следващото съдържание се поддържа и адаптира на базата на деформацията на набора от
образи:
• Вокселови обекти
• Етикетирани точки
• Траектории
• Снопове влакна (напр. DTI влакнести трактове)

Начин на стартиране на Virtual iMRI Cranial

Стъпка

Изберете Virtual iMRI Cranial от основния екран на Content Manager.

Virtual iMRI Cranial
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Начин на използване на Virtual iMRI Cranial

③

①

④

②

Фиг. 29  

Стъпка

1. Изберете двойката за сливане за преглед или изчисление.
Изберете и превключете между двойките за сливане ② за преглед.

2.

Прегледайте сливането, като използвате Blending/Spy Glass.
По подразбиране Spy Glass ④ е активирано.

3.

Изберете Calculate, за да започнете симулацията.

КРАНИАЛНИ ПРОЦЕДУРИ
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Стъпка

4.

В рамките на диалоговия прозорец можете да:
• Изберете предварително съществуваща кухина на резекция.
• Нарисувате собствена кухина на резекция. Това подканва SmartBrush да се отво-
ри.
ЗАБЕЛЕЖКА: за допълнителна информация направете справка с Ръковод-
ството за потребителя на софтуера SmartBrush. 

5. Ако в този момент можете да създадете кухина на резекция в интраоперативен на-
бор от образи, бъдете внимателни за следното:
• Приложенията може да свързват/превключват към SmartBrush, ако все още не е
създадена кухина на резекция.

• Уверете се, че интраоперативният набор от образи е избран за рисуване в
SmartBrush.

• Уверете се, че новият обект на кухина за резекция е създаден в интраоператив-
ния набор от образи.

• Кухината на резекция се рисува възможно най-точно (на база на хирургичните ре-
зултати и това, което е видимо в интраоперативния набор от образи).

• Не създавайте умишлено по-малка или по-голяма кухина, за да повлияете резул-
татите от изчислението.

• Регулирането на функцията за контрастиране Windowing в рамките на предопе-
ративните набори от образи може да помогне за визуализацията на кухината на
резекция.

6.

Изберете своята кухина на резекция от диалоговия прозорец и изберете OK.

7. Анимация се визуализира по време на изчислението. Можете да изберете анима-
цията, за да продължите да инспектирате своите данни, докато тече изчислението.
ЗАБЕЛЕЖКА: при отдалечени връзки (напр. изпълнение на сървър на Brainlab
Node), не се визуализира анимация. 

8. Изберете между ориентациите на аксиалния, короналния и сагиталния изгледи ①.

9. Превъртете през срезовете на образа с помощта на бутоните със стрелки ③.

Virtual iMRI Cranial
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Стъпка
ЗАБЕЛЕЖКА: можете също да използвате колелцето на мишката за превъртане. 

10. Прегледайте и потвърдете резултата на симулацията, като превключ-
вате между Blending/Spy Glass.
Превключете Original, за да сравните симулацията с оригиналния
образ. 

11. Прегледайте и приемете резултата от сливането, ако е задоволителен.
При приемане на резултата от сливането състоянието му се визуализира.

12.

Изберете Done, когато е готово.
Резултатите от сливането се записват за допълнително обработване.

ЗАБЕЛЕЖКА: резултатите от Virtual iMRI Cranial се записват като нов DICOM набор
от образи, съдържащи представката [Virtual]. Оригиналните набори от образи се
заместват от коригираните данни и се съхраняват локално. 

Предупреждение
Обмислете въздействието на извършването на модификации в рамките на Virtual iMRI
Cranial към предварително съществуващи обекти и друго планирано съдържание
(напр точки, траектории или снопове влакна). Винаги потвърждавайте формата и
позицията на планираното съдържание в рамките на DICOM Viewer/Viewer или
Element, използван за създаване на съдържанието.

Систематични грешки

Фиг. 30  

Резултатите от Virtual iMRI Cranial се базират на интраоперативен набор от образи. Тези
набори от образи може да съдържат систематични грешки и резултати от резекция от
„реалния свят“ може да се различават от видимите резултати в интраоперативните и
виртуалните набори от образи поради напр.:
• премахването на мозъчни шпатули или други инструменти
• разпадане на границите на кухината на резекция
• отпускане на мозъка обратно в резектираните кухини

КРАНИАЛНИ ПРОЦЕДУРИ
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3.4.1 Cluster Deformation с Virtual iMRI Cranial

Обща информация

Всички предоперативни набори от образи, които се сливат към целевия набор от образи,
също се деформират чрез прехвърляне на полето на деформацията.
ЗАБЕЛЕЖКА: потенциални рискове може да възникнат, ако предоперативните данни
показват различни ситуации на пациента (напр. когато текущият набор от образи е
слят с образ от миналото или размерът на тумора или отока е променен между
наборите от образи). 

Предупреждение
Базираната на клъстер корекция е валидна само ако предоперативните данни,
използвани при изчисляването (например симулация, имплицитна деформация и др.),
изобразяват еквивалентната ситуация на пациента. Всякакви отделни отклонения
между предоперативните набори от образи не се коригират.
ЗАБЕЛЕЖКА: разстояния, обеми и ъгли се модифицират съответно, ако данните се
коригират заедно с техния родителски набор от образи. 

Cluster Deformation с Virtual iMRI Cranial
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3.4.2 Резултати от Virtual iMRI Cranial

Пример за Virtual iMRI Cranial с помощта на iCT

① ② ③

Фиг. 31  

Когато алгоритъмът Virtual iMRI Cranial е завършен, резултатният набор от образи се
маркира FUSED ① и новият набор от образи се етикетира като [Virtual] ②. До наборите от
образи на предоперативните планове, които са се деформирали имплицитно, може да се
осъществя достъп и да се припокриват ③.
При интраоперативен КТ образ виртуалният набор от образи се състои от актуализирана и
деформирана анатомия на меките тъкани от предоперативна визуализация и костна
анатомия от интраоперативно изобразяване.
ЗАБЕЛЕЖКА: костният клапан трябва да се препозиционира отново от хирурга преди
заснемането на интраоперативни сканирания (особено за iCT). 

КРАНИАЛНИ ПРОЦЕДУРИ
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Пример за Virtual iMRI Cranial с помощта на iMRI

① ② ③

Фиг. 32  

Когато алгоритъмът Virtual iMRI Cranial е завършен, резултатният набор от образи се
маркира FUSED ① и новият набор от образи се етикетира като [Virtual] ②. До наборите от
образи на предоперативните планове, които са се деформирали имплицитно, може да се
осъществя достъп и да се припокриват ③.
При МР изобразяване виртуалният набор от образи се състои само от актуализирана и
деформирана анатомия на меките тъкани от предоперативното изобразяване.

Резултати от Virtual iMRI Cranial
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4 СПИНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ
4.1 Image Fusion за спинални процедури

Обща информация

При стартиране на спинален работен поток можете да избирате между:
• Image Fusion
• Curvature Correction Spine
Образите се сливат заедно на база на анатомични структури, които са общи за двата
набора от образи.
Целта е да се прегледа качеството на резултатите от сливането и да се одобри сливането,
ако е задоволително. Сливането се записва чрез избиране на Done.

Предупреждение
Винаги потвърждавайте резултатите от сливането за целия набор от образи, преди да
ги одобрите и запишете.
ЗАБЕЛЕЖКА: сливането не се задейства автоматично в рамките на спиналния работен
поток. Трябва да стартирате сливането ръчно. 

ЗАБЕЛЕЖКА: сливането се базира на общи анатомични структури и се засяга от
вариациите на яркостта в рамките на срезовете на образа. 

СПИНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ
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Оформление на спинален екран

④

③②

①

Фиг. 33  

№ Пояснение

① Аксиални, коронални и сагитални реконструкции като преглед на текущия резултат.

② Селектор на аксиален, коронален и сагитален изгледи.

③ Зоната на интерес (ROI) се визуализира като пунктирана линия в основния изглед и
ACS реконструкциите ①.

④ Слятата в момента двойка се визуализира като припокриване, което също може да
се прегледа в рамките на ACS реконструкциите ①.

Сродни връзки

Регулиране на ROI (Зона на интерес) на стр. 33

Начин на стартиране на Image Fusion за спинални процедури

Стъпка

1. Изберете своя работен поток (напр. Spine > Planning).

2.

Image Fusion за спинални процедури
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Стъпка
Изберете Image Fusion от вътрешността на работния поток на основния екран на
Content Manager.

Начин на използване на Image Fusion за спинални процедури

③②①

⑥⑦ ⑤

④

Фиг. 34  

Стъпка

1. Изберете и превключете между двойките за сливане ⑥ за преглед.

2.

Изберете ROI (зона на интерес).

3.

Позиционирайте рамката чрез използване на контролите за преоразмеряване ②,
преместване ③ и завъртане ④, така че рамката да огради зоната, която ще се из-
ползва за референция на сливането.

СПИНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ
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Стъпка

4. Изберете между ориентациите на аксиалния, короналния и сагиталния изгледи ①.

5. По подразбиране се активира Adjust. Ръчно подравнете образите с
помощта на инструментите за преместване и завъртане преди изчис-
лението.
ЗАБЕЛЕЖКА: обмислете централен прешлен в рамките на пресича-
нето на двата обема на образите, когато регулирате за получава-
не на твърдо съответствие. 

6.

Изберете Fusion, за да слеете наборите от образи заедно.

7.

По подразбиране Spy Glass е активирано.
Прегледайте сливането, като използвате Blending/Spy Glass.

8. Превъртете през срезовете на образа с помощта на бутоните със стрелки ⑤.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете също да използвате колелцето на мишката за превъртане. 

9. Прегледайте и приемете резултата от сливането, ако е задоволителен.
При приемане на резултата от сливането състоянието му се визуализира.

10.

Изберете Done, когато е готово.
Резултатът от сливането се записва за допълнително обработване.

Сродни връзки

Преглед и потвърждение на резултатите от сливането на стр. 19

Image Fusion за спинални процедури
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4.2 Curvature Correction Spine

Обща информация

Позицията на пациента може да се промени между различните заснемания на образи.
Следователно неточности в резултатите от твърдото сливане може да съществуват след
автоматично сливане, ръчно регулиране или прилагане на сливане на ROI. Можете да
изберете Curvature Correction Spine, за да получите по-добро съответствие между
образите.
Curvature Correction Spine създава деформиран набор от образи, който съответства по-
добре на оригиналния набор от образи.
Целта е да се прегледат коригираният набор от образи и евентуалното съдържание, което е
било налично в набора от образи, и да се одобри резултатът, ако е задоволителен.

Предупреждение
Винаги потвърждавайте резултатите от сливането за целия набор от образи, преди да
ги одобрите и запишете.
ЗАБЕЛЕЖКА: сливането се базира на общи анатомични структури и се засяга от
вариациите на яркостта в срезовете на образа и качеството на сканирането. 

ЗАБЕЛЕЖКА: набори от образи, коригирани чрез Curvature Correction Spine, не се
препоръчват за регистрация на пациент. 

Препоръки

Данните за образите за Curvature Correction Spine трябва да следват тези изисквания, за
да се гарантират най-добри резултати:
• Минимум 10 среза
• Разстояние на среза, което е по-малко от 3 mm (препоръчват се дебелина на среза под 3

mm и заснемане без междини)
• Пълна DICOM информация (напр. пълна DICOM заглавка, посочваща напр. параметрите
на заснемане)

• Ако ЯМР данните трябва да се коригират, те трябва да се нанесат като 3D или 2D
аксиална последователност с T1-претегляне (също се препоръчва T2-претегляне или
нанасяне с отстранени мазнини)

• Добро качество на суровия образ (напр. висока разделителна способност, висок контраст,
минимално количество артефакти)

Поддържано съдържание

Следващото съдържание се поддържа и коригира заедно с набора от образи:
• Вокселови обекти
• Етикетирани точки
• Траектории
• Снопове влакна (т.е. DTI влакнести трактове)

СПИНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ
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Образни модалности

Фиг. 35  

Общи модалности за изобразяване, като например КТ и ЯМР с няколко подмодалности се
поддържат за деформация.
Следващите специфични модалности и типове последователности не се поддържат:
• По-рано деформирани набори от образи
• RGB образи
• FA и ADC карти
• Карти на фазата и скоростта
• Перфузионни карти
• Спектроскопски образи
• Сканирания на градиентна калибрация
• FLAWS сканирания (потискане на течности и бяла материя)
• Проекции и образи за изваждане (проекции на минимална/максимална интензивност)
• Набори от образи, съдържащи изгорени обекти

Начин на стартиране на Curvature Correction Spine

Стъпка

Изберете Curvature Correction Spine от основния екран на Content Manager.

Curvature Correction Spine
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Начин на използване на Curvature Correction Spine

②① ③ ④
Фиг. 36  

Стъпка

1. Изберете и превключете между двойките за сливане ③ за преглед или изчисление.

2. По подразбиране се активира Adjust.
Ръчно подравнете образите с помощта на инструментите за преме-
стване ① и завъртане ② преди изчислението.
ЗАБЕЛЕЖКА: обмислете централен прешлен в рамките на пресича-
нето на двата обема на образите, когато регулирате за получава-
не на твърдо съответствие. 

3. Изберете Calculate, за да започнете сливането.
В зависимост от образите за въвеждане можете да бъдете подканени
да:
• Изберете набора от данни, който ще се коригира
• Прехвърлите корекцията, изчислена за един набор от образи към
мрежа за допълни набори от образи

4.

Прегледайте сливането, като използвате Blending/Spy Glass.
По подразбиране Spy Glass е активирано.

5. Превъртете през срезовете на образа с помощта на бутоните със стрелки ④.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете също да използвате колелцето на мишката за превъртане. 

СПИНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ
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Стъпка

6. Прегледайте и потвърдете корекцията, като превключвате между
Blending/Spy Glass.
Превключете Original, за да сравните корекцията на изкривяването с
оригиналния образ.

7. Прегледайте и приемете резултата от сливането, ако е задоволителен.
При приемане на резултата от сливането състоянието му се визуализира.

8.
Изберете Done, когато е готово.
Коригираният набор от образи се записва за допълнително обрабо-
тване.

Предупреждение
Обмислете въздействието на извършването на модификации в рамките на Curvature
Correction Spine към предварително съществуващи обекти и друго планирано
съдържание (напр точки, траектории или снопове влакна). Винаги потвърждавайте
формата и позицията на планираното съдържание в рамките на DICOM Viewer/Viewer
или Element, използван за създаване на съдържанието.
ЗАБЕЛЕЖКА: резултатите от Curvature Correction Spine се записват като нов DICOM
набор от образи, съдържащи представката [Corrected]. Оригиналните набори от образи
се заместват от коригираните данни и се съхраняват локално. 

Сродни връзки

Избор на набори от образи, които ще се коригират на стр. 75
Cluster Deformation с Curvature Correction Spine на стр. 76
Преглед и потвърждение на резултатите от сливането на стр. 19

Curvature Correction Spine
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4.2.1 Избор на набори от образи, които ще се коригират

Избор на набори от образи, които ще се коригират

Фиг. 37  

Бутон Пояснение

Стартирайте алгоритъма Curvature Correction Spine.

Затворете диалоговия прозорец и се върнете към първоначалните изходни
данни.
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4.2.2 Cluster Deformation с Curvature Correction Spine

Обща информация

Cluster Deformation ви предоставя опцията да прехвърляте корекцията, изчислена за един
набор от образи, към мрежа за допълнителни набори от образи, твърдо слети с този набор.
ЗАБЕЛЕЖКА: разстояния, обеми и ъгли се модифицират съответно, ако данните се
коригират заедно с техния родителски набор от образи. 

Пример за Cluster Deformation с помощта на Curvature Correction Spine

Фиг. 38  

Опции

Изчислете корекцията за левия набор от образи и прехвърлете корекцията към всички на-
бори от образи в горната група.

Коригирайте левия набор от образи единствено и прекъснете съществуващите сливания
към наборите от образи вдясно.

Предупреждение
Базирана на клъстер корекция е валидна само ако позицията на пациента е същата
във всички набори от образи.
ЗАБЕЛЕЖКА: корекцията се изчислява само за един набор от образи и се прехвърля към
свързаните набори. Не се изчислява индивидуална корекция за всеки набор от образи. 

Cluster Deformation с Curvature Correction Spine
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Пример за Curvature Correction Spine

① ②

Фиг. 39  

Когато алгоритъмът Curvature Correction Spine е завършен, резултатният набор от образи
се маркира FUSED ① и новият набор от образи се етикетира като [Corrected] ②.
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Cluster Deformation с Curvature Correction Spine
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