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1 YLEISTÄ TIETOA
1.1 Yhteystiedot

Tuki

Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa tästä käyttöohjeesta tai sinulla on ohjelmiston käyttöä koskevia
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.

Alue Puhelin- ja faksinumero Sähköpostiosoite

Yhdysvallat, Kanada, Keski- ja
Etelä-Amerikka

Puhelin: +1 800 597 5911
Faksi: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasilia Puhelin: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Iso-Britannia Puhelin: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanja Puhelin: +34 900 649 115

Ranska ja ranskankieliset alu-
eet Puhelin: +33 800 676 030

Afrikka, Aasia, Australia, Eu-
rooppa

Puhelin: +49 89 991568
1044
Faksi: +49 89 991568 811

Japani
Puhelin: +81 3 3769 6900
Faksi: +81 3 3769 6901

Odotettu käyttöikä

Brainlab tarjoaa ohjelmistosovelluksille huoltoa viiden vuoden ajan. Tänä aikana tarjotaan
ohjelmistopäivityksiä sekä tukipalveluja.

Palaute

Huolellisesta tarkistusprosessista huolimatta tässä käyttöohjeessa voi olla virheitä. Ota meihin
yhteyttä osoitteella user.guides@brainlab.com, jos sinulla on parannusehdotuksia.

Valmistaja

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

YLEISTÄ TIETOA
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1.2 Oikeudelliset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä käyttöohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia omistusoikeudellisia tietoja. Tämän
käyttöohjeen mitään osaa ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.

Brainlab-tavaramerkit

• Brainlab® on Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.
• SmartBrush® on Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.

Muut kuin Brainlab-tavaramerkit

Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.

Patenttitiedot

Tähän tuotteeseen saattaa liittyä yksi tai useampia patentteja tai vireillä olevia
patenttihakemuksia. Katso tarkemmat tiedot seuraavasta osoitteesta: www.brainlab.com/patent.

Integroitu kolmannen osapuolen ohjelmisto

SmartBrush on omistusoikeudellinen ohjelmisto. SmartBrush-ohjelmisto on tekijänoikeuslain
suojaama. SmartBrush-ohjelmiston lisäksi SmartBrush-työasemaan voidaan asentaa myös
muita ohjelmistosovelluksia, jotka on julkaistu GNU General Public License (GNU GPL, GNU-
hankkeen yleinen lisenssi) -lisenssillä. Omistusoikeudellista ohjelmistoa ja vapaasti käytettävää
ohjelmistoa käytetään GNU GPL:ssä määritellyn ”mere aggregation” (pelkkä liittäminen) -
lausekkeen mukaisesti. GNU GPL -lisenssin täydelliset käyttöehdot ovat nähtävissä seuraavassa
osoitteessa: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html.
Tämä ohjelmisto perustuu osittain Bruno Lowagien ja Paulo Soaresin iTextSharpiin.
Tämä ohjelmisto perustuu osittain seuraavaan työhön. Täydellinen lisenssi- ja
tekijänoikeusilmoitus on alla:
• 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++, jonka on kehittänyt Apache Software Foundation (http://www.apache.org/licenses/

LICENSE-2.0)

CE-merkintä

• CE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuote täyttää Euroopan neuvoston lääkin-
nällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY (MDD) olennaiset vaatimukset.

• Brainlab Elements SmartBrush 3.0 on MDD:n mukaisesti luokan IIb tuote.

Myynti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen myynnistä.

Oikeudelliset tiedot
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Tähän tuotteeseen liittyvistä vaaratilanteista ilmoittaminen

Sinun on ilmoitettava kaikista mahdollisesti tähän tuotteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista
Brainlabille ja Euroopassa lääkinnällisistä laitteista vastaavalle kansalliselle toimivaltaiselle
viranomaiselle.

YLEISTÄ TIETOA
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1.3 Symbolit

Varoitukset

Varoitus
Varoitukset merkitään varoituskolmiolla. Varoitukset sisältävät turvallisuuteen liittyviä
tietoja, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman tai muun
laitteen väärästä käytöstä aiheutuvan vakavan seurauksen.

Huomautukset

Huomautukset merkitään pyöreällä huomautussymbolilla. Niihin sisältyy tärkeitä tietoja
laitteen virhetoiminnoista, laitteen toimintahäiriöistä sekä laitteelle tai muulle omaisuudelle
aiheutuvista vaurioista.

Huomautukset

HUOMAUTUS: huomautukset näkyvät kursivoituina ja sisältävät hyödyllisiä vinkkejä. 

Symbolit
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1.4 Järjestelmän käyttö

Käyttötarkoitus

Brainlab Elements SmartBrush -työkalussa on helppokäyttöinen käyttöliittymä, jonka työkaluilla ja
näkymillä voit piirtää rakenteiden ääriviivoja potilaan kuvatietoihin. Tuotos tallennetaan 3D DICOM
-segmentaatio-objektina ja sitä voidaan käyttää lisäkäsittelyssä.

Käyttöaiheet

Brainlab Elements SmartBrush -ohjelmistoa voidaan käyttää kaikissa kliinisissä työnkuluissa,
joissa on piirrettävä ääriviivoja anatomisiin rakenteisiin potilaan kuvatietoihin. Itse laitteella ei ole
erityisiä kliinisiä käyttöaiheita.

Tarkoitettu käyttöympäristö

Elements SmartBrush -sovellusta voidaan käyttää seuraavissa:
• sairaalan toimistoympäristössä tai muussa paikassa, jossa on tietokone
• huoneissa, jotka soveltuvat kirurgisiin toimenpiteisiin.

Tarkemmin määritelty käyttöympäristö, esim. tietty suunnitteluasema tai navigointialusta, voi tulla
kyseeseen, kun laitetta käytetään yhdessä muiden laitteiden kanssa.

Tarkoitettu käyttäjäprofiili

Sovellus on terveydenhuollon ammattilaisten ja heidän avustajiensa käyttöön, kun heidän
tarvitsee rajata rakenteita potilaan kuvatietoihin.
Tyypillisiä käyttäjiä ovat lisäksi
• neurokirurgit ja korva-nenä-kurkku (KNK) -kirurgit
• terveydenhuollon ammattilaiset, jotka ovat saaneet koulutusta neurokirurgisten toimenpiteiden

suunnittelusta ja toteutuksesta; segmentointi on valinnainen vaihe näissä käyttötapauksissa
• neuro-, tekonivel-, selkäranka- ja traumakirurgit
• sädehoidon antamisesta koulutusta saaneet terveydenhuollon ammattilaiset – erityisesti

sädehoitoa antavat onkologit tai dosimetrikot, jotka rajaavat kuviin riskielimen alueen.

Kohteena oleva potilaspopulaatio

Potilaille ei ole väestöllisiä, alueellisia tai kulttuurisia rajoituksia.
Tyypillisiä potilaspopulaatioita ovat lisäksi seuraavat:
• kaikenikäiset potilaat, joilla voidaan määrittää vertailukohta jäykästä anatomisesta rakenteesta
• potilaat, joilla on määrättyjä hoitoaiheita ja joille on saatavissa asiaankuuluvan modaliteetin

kuvaustietoja.

Tarkoitettu osa kehosta tai kudostyypistä, jota käytetään tai joka on vuorovaikutuksessa

Koska laite on vain ohjelmisto, se ei käsittele mitään kehon osaa tai kudosta.
Anatomisten rakenteiden piirto-, tarkistus- ja tarkennusominaisuudet eivät rajoitu mihinkään
kehonosaan (eli kuvajoukkoja mistä tahansa kehonosasta voidaan tuoda ja käyttää edellä
tarkoitetulla tavalla).
Spine SRS -hoitoa varten on tarjolla lisätoimintoja, jotka helpottavat hoidon suunnittelun
työnkulkua.

YLEISTÄ TIETOA
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Oikeellisuuden tarkistaminen

Varoitus
Tarkista kaikkien järjestelmään syötettyjen tietojen ja kaikkien järjestelmän palauttamien
tietojen oikeellisuus ennen hoitotoimenpiteiden aloitusta.

Järjestelmän käyttö
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1.5 Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja
ohjelmistojen kanssa

Yhteensopivat Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

Järjestelmän kanssa voidaan asentaa ja käyttää vain Brainlabin määrittämiä Brainlabin
lääkinnällisiä ohjelmistoja. Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen ja pyydä lisätietoja versioiden
yhteensopivuudesta Brainlabin lääkinnällisten ohjelmistojen kanssa.

Muut kuin Brainlabin ohjelmistot

Vain valtuutetut Brainlab-työntekijät saavat asentaa ohjelmiston Brainlab-järjestelmään. Älä
asenna tai poista mitään ohjelmistosovelluksia.

Päivitykset

Varoitus
Käyttöjärjestelmän päivittäminen (Hotfix-korjaukset) tai kolmannen osapuolen
ohjelmistojen päivittäminen on tehtävä kliinisten tuntien ulkopuolella ja testiympäristössä,
jotta voit tarkistaa Brainlab-järjestelmän toiminnan. Brainlab valvoo julkaistuja Windowsin
Hotfix-korjauksia ja saa tietää, jos joistakin päivityksistä on odotettavissa ongelmia. Ota
yhteyttä Brainlabin tukeen, jos käyttöjärjestelmän korjaustiedostoihin liittyviä ongelmia
ilmenee.

Virus- ja haittaohjelmien tarkistus

Brainlab suosittelee järjestelmän suojaamista huippuluokan virustorjuntaohjelmistoilla.
Huomaa, että jotkut haittaohjelmien suojausohjelmat (esim. virustarkistus) voivat vaikuttaa
kielteisesti järjestelmän suorituskykyyn. Jos esimerkiksi reaaliaikaiset tarkistukset suoritetaan ja
jokaista tiedostojen käyttöä valvotaan, potilastietojen lataaminen ja tallentaminen saattaa olla
hidasta. Brainlab suosittelee reaaliaikaisen tarkistuksen poistaminen käytöstä ja virustarkistusten
suorittamista hoitotyön ulkopuolella.

Varoitus
Varmista, että virustentorjuntaohjelmisto ei muokkaa mitään Brainlab-hakemistoa,
erityisesti seuraavia:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab jne.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData jne.

Varoitus
Älä lataa tai asenna päivityksiä hoidon suunnittelun aikana.
Ota yhteyttä Brainlabin tukeen saadaksesi lisätietoja kaikista näistä kysymyksistä.

Microsoft-tietoturvapäivitykset Windows- ja ajuripäivityksille

Brainlab mahdollistaa vain suojauspäivitykset. Älä asenna Service Pack -paketteja ja valinnaisia
päivityksiä. Tarkista asetuksista, että päivitykset on ladattu ja asennettu oikein ja sopivassa
vaiheessa. Älä päivitä Brainlab-ajureita.
Katso Brainlab-verkkosivustolta lisätietoja asetuksista ja luettelo Microsoft-tietoturvapäivityksistä,
jotka Brainlab-tuki on estänyt.
Osoite: www.brainlab.com/updates
Salasana: WindowsUpdates!89
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Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 SmartBrush Ver. 3.0 11

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


1.6 Koulutus ja asiakirjat

Brainlabin koulutus

Ennen järjestelmän käyttöä Brainlab suosittelee, että kaikki käyttäjät osallistuvat Brainlabin
edustajan järjestämään koulutusohjelmaan. Tällä varmistetaan turvallinen ja asianmukainen
käyttö.

Vastuut

Varoitus
Tämä järjestelmä tarjoaa ainoastaan tukea kirurgille, eikä se korvaa kirurgin omaa
kokemusta ja/tai vastuuta käytön aikana. Käyttäjän on aina oltava mahdollista jatkaa ilman
järjestelmän tarjoamaa avustusta.
Vain asianmukaisen lääketieteellisen koulutuksen saanut henkilöstö saa käyttää
järjestelmäkomponentteja ja lisälaitteita.

Pidempi leikkausaika

Brainlabin navigointijärjestelmät ovat herkkiä teknisiä laitteita. Leikkauksen kesto navigointia
käytettäessä voi vaihdella leikkaussalin varusteiden, potilaan asettelun, laskennan keston ja
monimutkaisuuden mukaan. Käyttäjän on päätettävä, onko mahdollinen pidennys hyväksyttävissä
potilaan ja hoidon kannalta.

Käyttöohjeiden lukeminen

Tässä oppaassa käsitellään monimutkaisia lääketieteellisiä ohjelmistoja ja lääkinnällisiä laitteita,
joita on käytettävä varoen.
Siksi on tärkeää, että kaikki järjestelmän, instrumenttien tai ohjelmiston käyttäjät:
• lukevat nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteiden käyttöä
• voivat tarkistaa tietoja näistä käyttöohjeista kaikkina ajankohtina.

Koulutus ja asiakirjat
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2 OHJELMISTON
YLEISKUVAUS

2.1 Käytön aloittaminen

Taustatietoja

SmartBrush sisältää ääriviivojen piirtotyökaluja, joiden avulla voi helpommin visualisoida
anatomisia rakenteita ja kasvaimia.
SmartBrush sisältää seuraavat ominaisuudet:
• kohteiden vuorovaikutteinen rajaaminen
• 3D-tilavuuksien monitasoisen määrittelyn yksinkertaistaminen
• ääriviivojen laajentaminen hiiren napsautuksella tai kosketuksella
• useiden modaliteettien huomioon ottaminen ääriviivoja piirrettäessä.

Tietojen valitseminen

Valitse ennen SmartBrushin käynnistämistä haluamasi potilas ja vaaditut tiedot kohdassa
Patient Selection. Lisätietoja on Patient Data Manager -ohjelmiston käyttöohjeissa.

Poikkeaman havaitseminen

SmartBrush käyttää poikkeaman havaitsemista, jos se on käytössä järjestelmässä. Se tarkoittaa,
että yleisessä työnkulussa SmartBrush tarkentaa ja zoomaa näkymän havaittuun poikkeamaan.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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2.2 SmartBrushin käynnistäminen ja sulkeminen

Ohjelmiston käynnistäminen

Kuva 1  

Voit käynnistää ohjelmiston valitsemalla ensin potilaan ja valitsemalla sitten SmartBrush-työkalun
haluamassasi työnkulussa Patient Data Manager -päänäytössä (esim. Cranial > Planning >
SmartBrush).

Tyypilliset työnkulkuvaihtoehdot

Noudata yhtä seuraavista työnkulun vaiheista sen mukaan, mikä toimenpide on kyseessä:
• yleisten toimenpiteiden työnkulku
• Angio Planning -työnkulku
• Spine SRS -työnkulku.

SmartBrush-työnkulku yleisissä toimenpiteissä

Toimenpiteet

1. Valitse kuvajoukko.

2. Luo objekti määrittämällä rakenne kuvajoukossa käyttämällä seuraavia:
• puoliautomaattinen segmentointi Smart Brushilla
• manuaalinen segmentointi Brush 2D:llä tai Brush 3D:llä
• kynnysarvoihin perustuva segmentointi Threshold>-toiminnolla.

3. Viimeistele objekti.

SmartBrush-työnkulku angiosuunnittelun toimenpiteille

SmartBrush-työkalua voidaan käyttää Brainlab Elements Image Fusion Angio -ohjelmistolla
luotujen angionippujen sisältämiin 2D-DSA-kuviin sisältyvien rakenteiden rajaamiseen.
Angionippu sisältää 2D-DSA-kuvia, 3D-kuvajoukkoja ja 2D- ja 3D-kuvajoukkojen välisiä
yhteisrekisteröintejä.

Toimenpiteet

1. Valitse angionippu.

2. Luo objekti piirtämällä kohdealueen (ROI) ääriviivat DSA-kuviin.

3. Tarkenna luotua objektia tarkemmin jollain SmartBrush-ääriviivatyökalulla.

SmartBrushin käynnistäminen ja sulkeminen
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SmartBrush-työnkulku Spine SRS -toimenpiteille

Spine SRS -työnkulussa SmartBrush luo automaattisesti kliinisen kohdetilavuuden (clinical target
volume, CTV) ja riskielimet (organ at risk, OAR) perustuen manuaalisesti piirrettyyn
makroskooppiseen kasvaintilavuus (gross tumor volume, GTV) -objektiin. Tätä kohdetilavuutta
voidaan käyttää seuraavissa suunnitteluvaiheissa.

Toimenpiteet

1. Valitse kuvajoukko.

2. Valitse kohdesijainti.

3. Luo GTV-objekti määrittämällä rakenne kuvajoukossa käyttämällä seuraavia:
• Smart Brush puoliautomaattista segmentointia varten
• Brush 2D tai Brush 3D manuaalista segmentointia varten
• kynnysarvoihin perustuva segmentointi Threshold>-toiminnolla.

4. Tarkista automaattisesti luotu CTV ja OAR.

5. Viimeistele objektit.

SmartBrush-työkalun sulkeminen

Viimeistele aina nykyinen tehtävä ennen ohjelmiston sulkemista.
Sulje aina ohjelmisto ennen järjestelmän sammuttamista. Tiedot eivät tallennu automaattisesti, jos
järjestelmä sammutetaan sulkematta ohjelmistoa kunnolla.

Toimenpiteet

Ennen sulkemista viimeistele nykyinen tehtävä valitsemalla Done.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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2.3 Pikavalinnat

Näppäinyhdistelmät

Käyttö Kuvaus Näppäinyhdistelmä

Zoomaus Lähennä ja loitonna Ctrl + hiiren rulla

Panorointi Siirrä kuvaa ikkunassa Ctrl + hiiren vasen painike ja veto

Selaus Kuvaleikkeiden selaus Hiiren rulla

Siveltimen koko Voit muuttaa siveltimen kokoa sen ol-
lessa aktiivinen Alt + hiiren rulla

Pyyhkiminen Pyyhi valitsematta Erase-painiketta,
kun 2D- tai 3D-sivellin on aktiivinen Hiiren oikea painike

Vaihda seuraa-
vaan asetteluun

Siirry seuraavaan näkymän asette-
luun Ctrl + sarkain

Vaihda edelliseen
asetteluun Siirry edellisen näkymän asetteluun Ctrl + vaihto + sarkain

Kosketusnäytön näppäinkomennot

Käyttö Kuvaus Kosketusnäytön näppäinkomento

Zoomaus Lähennä ja loitonna Paina kaksi sormea leikekuvaan ja
nipistä sisään- tai ulospäin

Panorointi Siirrä kuvaa näkymässä Paina leikekuvaa kahdella sormella ja
vedä se haluttuun paikkaan

Pikavalinnat
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2.4 Näytön asettelut

Näytön asettelun yleiskuvaus

② ③ ④

①

⑤

Kuva 2  

Nro Kuvaus

① Näyttöalue

② Valittuna oleva objekti: valitse tämä, kun haluat muuttaa objektin ominaisuuksia.

③ Alerts: sisältää käsittelytiedot ja mahdolliset varoitukset.

④ Data: sisältää kuvajoukot ja näyttöasettelut.

⑤ Työkalurivi

Käytettävissä olevat asettelut

Asettelut, jotka ovat käytettävissä SmartBrush-ohjelmistoa käytettäessä, vaihtelevat valitun
työnkulun mukaan:

Asettelu Yleiset toimenpiteet Angio Planning -toi-
menpiteet

Spine SRS -toimenpi-
teet

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Asettelu Yleiset toimenpiteet Angio Planning -toi-
menpiteet

Spine SRS -toimenpi-
teet

HUOMAUTUS: voit vaihtaa asettelujen välillä valitsemalla Data ja valitsemalla sitten asettelu. 

HUOMAUTUS: käytä kuvajoukon tarkastelemiseen Pan-, Zoom- ja Scroll-toimintoja. Kun objekti
on valittu, näkymät kohdistetaan valittuun objektiin. 

Näytön asettelut
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ACS-näkymä

Kuva 3  

ACS-näkymä näyttää valitusta kuvajoukosta leikkeet aksiaalisessa, koronaalisessa ja
sagittaalisessa (ACS) näkymässä. Lisäksi näkyy kolmiulotteinen visualisointi.

Side By Side -näkymä

①

①

Kuva 4  

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Side by Side -näkymä näyttää kaksi kuvajoukkoa vierekkäin ACS-kokoonpanossa. Valitse Data ja
valitse sitten asettelun oikea tai vasen reuna, jotta voit määrittää tai vaihtaa kuvajoukon.
Nuolien ① avulla voit vaihtaa päänäkymän suunnan aksiaaliseksi, sagittaaliseksi tai
koronaaliseksi kunkin kuvajoukon osalta.

Slice Review

②

①

③

Kuva 5  

Yleisissä työnkuluissa Slice Review -leikkeentarkastelutoiminto näyttää seuraavat tiedot:
• 3D-näkymän ②
• päänäkymän, jossa näkyy 3 x 3 rekonstroitua peräkkäistä leikettä joko aksiaalisessa,

sagittaalisessa tai koronaalisessa suunnassa ③; käytä nuolia päänäkymän suunnan
vaihtamiseen

• kaksi pienempää, rekonstruoitua näkymää, joissa näytetään muut ACS-suunnat ①.

Näytön asettelut
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Slice Review Angio

②

①

③

Kuva 6  

Slice Review näyttää Angio Planning -työnkulussa seuraavat tiedot:
• valitut etu- ja sivunäkymän DSA-kuvat ①
• 3D-näkymän ②
• päänäkymän, jossa näkyy 3 x 3 rekonstroitua peräkkäistä leikettä joko aksiaalisessa,

sagittaalisessa tai koronaalisessa suunnassa ③; käytä nuolia päänäkymän suunnan
vaihtamiseen.
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Angio-näkymä

②

①

③
Kuva 7  

Angio-näkymässä näkyvät seuraavat:
• 3D-näkymä ①
• valitut etu- ja sivunäkymän DSA-kuvat ②
• valitun kuvan ACS-näkymät ③.

Näytön asettelut
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Spine-näkymä

③ ④ ②

②

①

Kuva 8  

Spine-näkymässä näkyvät seuraavat:
• 3D-rekonstruktio selkärangan nikamista ③
• 3D-rekonstruktio nikamien sektoreista ④
• valitun kuvajoukon ACS-näkymät ②
• toinen kuvajoukko aksiaalisessa, koronaalisessa tai sagittaalisessa suunnassa ①.

Käytä nuolia ACS-näkymien suunnan ja toisen kuvajoukon vaihtamiseen.

Objektin resoluutio ja leikkeen numero

Jos objektin resoluutio vastaa kuvajoukon tarkkuutta, alkuperäiset kuvaleikkeet näkyvät. Tässä
tapauksessa leikkeen numero näkyy siinä näkymässä, jossa on esitetty alkuperäisen kuvan
suunta (esim. aksiaalisessa skannauksessa leikkeen numero näkyy aksiaalinäkymässä).

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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2.5 Data-valikko

Taustatietoja

SmartBrush valitsee automaattisesti useimmat tarvittavat tiedot ja oletusnäyttöön.
Voit muuttaa esiin tulevaa oletusasettelua, kuvajoukkoa ja/tai objektiluetteloa valitsemalla Data,
jolloin näyttöön avautuu Data-valikko.

Data-valikon käyttäminen

① ②

③

Kuva 9  

Nro Kuvaus

① Lataa lisää potilastietoja valitsemalla MORE

②
Luettelo käytettävissä olevista kuvajoukoista
HUOMAUTUS: 2D-DSA-kuvajoukkojen luettelo on käytettävssä vain Angio-työnkulkuja
käytettäessä. 

③ Muu saatavilla oleva sisältö (esim. Objects, Auto-segmented Objects, Points tai Fiber
Bundles)

Kuvan ominaisuuksien tarkastelu

① ②

Kuva 10  

Images-kohdassa kaikki kuvajoukot näkyvät pienoiskuvina, ja niissä näkyvät seuraavat
ominaisuudet:

Data-valikko

24 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 SmartBrush Ver. 3.0



Nro Komponentit

①
• Kuvan modaliteetti (esim. MRI)
• Leikkeiden määrä
• Leikkeen etäisyys

②
• Kuvajoukon nimi
• Kuvauksen päivämäärä ja kellonaika

2D-DSA-kuvan ominaisuuksien tarkastelu

① ②

Kuva 11  

2D DSA Images -kohdassa kaikki kuvajoukot näkyvät pienoiskuvina, ja niissä näkyvät seuraavat
ominaisuudet:

Nro Komponentit

①
• Kuvan modaliteetti (esim. röntgen)
• Kuvien lukumäärä
• Kulma, jossa kuva otettiin

②
• Kuvan nimi
• Suunta (esim. otsan puoli)
• Kuvauksen päivämäärä ja kellonaika

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Objektin ominaisuuksien tarkastelu

③

①

②

Kuva 12  

Nuolella ① voit avata muut sisältövalikot, mukaan lukien Objects, Auto-segmented Objects,
Trajectories, Points tai Fiber Bundles.
Voit tarkastella objektin ominaisuuksia ② tai muokata niitä milloin tahansa ③ Data-valikossa.

Painike Käyttö

Määritä objektille väri.

Luo tilavuusraportti.

Poista objekti nykyisestä valinnasta.

Ota käyttöön multimodaalisten objektien luonti.
HUOMAUTUS: kun tämä on aktivoitu, ohjelmiston puoliautomaattinen ääriviivojen
laajennus huomioi enintään kolmen kuvajoukon harmaa-arvot. 

Data-valikko
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Painike Käyttö

Luo uusi objekti.

Näkyvyysvaihtoehdot

②①

Kuva 13  

Jos haluat näyttää/piilottaa määrätyn objektin, valitse silmä auki/kiinni -painike objektin kohdalla
①.
Valitse pudotusvalikosta avoimen/suljetun silmän painikkeet ②, jos haluat näyttää tai piilottaa
kaikki objektit.

Objektin ominaisuuksien muokkaaminen

Toimenpiteet

1. Avaa Objects-valikko valitsemalla nuoli.

2. Valitse asiaankuuluva objekti luettelosta.

3. Muokkaa asetuksia tarpeen mukaan.
Seuraavia ominaisuuksia voidaan muokata:
• Name: anna objektin nimi.
• Type: valitse objektin tyyppi pudotusvalikosta.
• Role: valitse objektin määrite pudotusvalikosta.
• Comment: lisää tarvittavat kommentit.

Uuden objektin lisääminen piirtämällä

Toimenpiteet

1. Valitse ääriviivojen piirtämistyökalu (esim. Smart Brush tai Brush 2D).

2. Aloita piirtäminen nykyisessä näyttöasettelussa.

3. Uusi objekti lisätään objektiluetteloon, ja sille käytetään oletusominaisuuksia.
• Name: nimi on kasvain.
• Type: tyyppi on kasvain.
• Role: rooli on määrittämätön.

4. Jatka objektin ääriviivan piirtämistä ääriviivojen piirtämistyökaluilla.

Uuden objektin lisääminen Data-valikon kautta

Toimenpiteet

1. Avaa valikko valitsemalla Data.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 SmartBrush Ver. 3.0 27



Toimenpiteet

2. Avaa Objects-valikko valitsemalla nuoli ja valitse sitten New Object.
Uusi objekti lisätään objektiluetteloon, ja sille käytetään oletusominaisuuksia.
• Name: nimi on objekti.
• Type: tyyppi on tuntematon.
• Role: rooli on määrittämätön.

3. Jatka objektin ääriviivojen piirtämistä käyttämällä ääriviivojen piirtämistyökaluja (esim.
Smart Brush tai Brush 2D).

Data-valikko
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2.6 Kuvien katselutoiminnot

Katseluasetukset

Voit käyttää eri kuvakatselutoimintoja, jotka ovat käytettävissä työkalurivillä objektin tarkastelun ja
muokkauksen aikana.

Painike Käyttö Kuvaus

Siirrä leikettä näkymässä

• Siirrä kuvatiedot haluttuun kohtaan.
• Siirrä kuvatiedot haluttuun kohtaan hiiren osoitti-

mella vetämällä.
• Valitse haluamasi kohta, jonka ympärille kuva kes-

kitetään.

Selaa kaikkia näkymän leik-
keitä

• Näet kaikki leikkeet vetämällä alas/oikealle.
• Käytä hiiren rullaa.

Lähennys ja loitonnus

• Loitonna vetämällä ylös/vasemmalle ja lähennä ve-
tämällä alas/oikealle.

• Käytettäessä kosketusnäyttöä paina kuvaa kahdel-
la sormella ja loitonna leikettä lähentämällä sormia
ja lähennä leikettä loitontamalla sormia.

Säädä leikkeen kirkkautta
ja kontrastia

• Lisää/vähennä kirkkautta vetämällä alas/ylös.
• Lisää/vähennä kontrastia vetämällä oikealle/

vasemmalle.
• Käytä Windowing-ikkunointilisätoimintoa.

Windowing-ikkunointilisätoiminto

Windowing-ikkunointilisätoiminto on käytettävissä kaikissa 3D-kuvajoukoissa. Windowing avaa
valitun 3D-kuvajoukon histogrammin sivupalkkiin.

②

③

④

①

Kuva 14  
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Nro Kuvaus

① Rajaa ikkunointi määritetylle alueelle säätämällä reunoja.

② TT-kuvajoukoille voi käyttää ennalta määritettyjä ikkunointiasetuksia, jotka on optimoitu
erityisten rakenteiden, kuten luun, keuhkojen tai pehmytkudoksen, esittämistä varten.

③ Valitse Radiology Defined, jolloin palaat aiempaan tilaan.

④ Suurenna tai pienennä histogrammi tietylle kuvajoukolle nuolien avulla, kun näytössä nä-
kyy useampi kuin yksi kuvajoukko.

Objektien keskitys

Voit keskittää työstämäsi objektin valitsemalla objektin nimen työkalurivillä.

Kuvien katselutoiminnot
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2.7 Ääriviivatyökalut

Työkalujen käyttö

③

④

②

①

Kuva 15  

Voit tuoda näkyviin kaikki ääriviivatyökalut valitsemalla työkaluriviltä pudotusvalikon ①. Valitse
haluamasi ääriviivatyökalu.
HUOMAUTUS: jos valitset istunnon aikana eri sivellintoiminnon (esim. Brush 2D), valikon nimi
muuttuu valittua sivellintä vastaavaksi. Oletusvalinta on Smart Brush. 

Sivellinvalikoissa voit
• valita Brush- tai Erase-toiminnon ② tarpeen mukaan
• muuttaa Brush Size -sivellinkokoasetusta liukusäätimellä ③
• perua viimeisimmän muutoksen valitsemalla Undo ④. Jatka valintoja, jos haluat perua useita

muutoksia.

Sivellintoiminnot

Käyttö Smart Brush Brush 3D Brush 2D

Luo ääriviivat mille tahansa alueelle tai raken-
teelle ottaen huomioon perustana olevan ku-
vajoukon harmaa-arvot.

Hyödyntää interpolaatiota manuaalisesti seg-
mentoitujen alueiden muuttamiseen 3D-objek-
tiksi.

Luo ääriviivat yhdellä tasolla oleville rakenteil-
le vokseli vokselilta.

HUOMAUTUS: työkalujen herkkyysasetus riippuu zoomaustasosta. 
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Smart Brush -toiminnot

Toiminnot

Brush

• Segmentoi pikselit, joilla on samanlaiset harmaa-arvot määritetyllä alueella.
• Käyttää 3D-interpolointia.

HUOMAUTUS: työkalu korostaa merkitsemäsi alueen ja lisää/poistaa segmentoi-
dut vokselit pieneltä alueelta merkityn alueen ympäriltä, mikä siloittaa objektin ää-
riviivoja. 

Poistaa älykkäästi 3D-alueen käyttäjän syötteen ympäriltä.

Brush 3D -toiminnot

Toiminnot

Piirtää kohdealueen ääriviivat geometrisella 3D-interpoloinnilla.
HUOMAUTUS: interpolointi ei vaikuta käyttäjän antamiin tietoihin. 

Poistaa rajatun 3D-alueen käyttäjän syötteen huomioiden.

Brush 2D -toiminnot

Toiminnot

Määrittää kohdealueen kuvapiste kerrallaan.
Voit korjata rakenteita ilman interpolointia.

Poistaa objektista vain merkityt pikselit vaikuttamatta interpolointiin.

Kynnysarvojen segmentoinnin toiminnot

Threshold on ääriviivatyökalu, jonka avulla voit segmentoida objektit kiinteiden
voimakkuusarvojen alueen mukaan.
Työkalua voi käyttää MR-, TT- ja PET-kuvissa ja Brainlab Elements Contrast Clearance Analysis
-ohjelmistolla luoduissa kuvissa, jolloin työkalulla voi poimia varjoaineella korostettuja rakenteita,
kuten esim.
• luurakenteita
• verisuonia
• kuvaan poltettuja objekteja (esim. BOLD fMRI, TMS)

Ääriviivatyökalut
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• aktivoinnin aktiivialueen.

④

③

②

① ⑤

Kuva 16  

Toiminnot

①

ROI
Threshold-toiminnossa käytettävä kohdealue. Kohdealueeksi voidaan asettaa
• Sphere: käyttää kaikkia vokseleita käyttäjän määrittämän pallon sisällä.
• Full Volume: käyttää koko kuvajoukkoa.
• mikä tahansa käytettävissä oleva segmentoitu objekti.

② Threshold-voimakkuuden liukusäädin: säätää segmentoinnissa käytettävää voimak-
kuusaluetta.

③

Komponentit:
• Voidaan käyttää segmentoinnista syntyvien itsenäisten komponenttien tai vokseli-

saarekkeiden lukumäärän määrittämiseen.
• Aseta arvoksi 1, jos haluat käyttää vain suurinta vokselisaareketta.
• Aseta arvoksi All, jos haluat käyttää kaikkia vokselisaarekkeita.

④ Valitse Apply, jos haluat segmentoida objektin säätimissä olevien arvojen perusteella.

⑤ Esimerkki kynnysarvoon perustuvasta 3D-DSA-varjoainekorostettujen kuvatietojen
segmentoinnista: Verisuonirakenteen erottaminen Sphere-kohdealueella.

HUOMAUTUS: multimodaalisissa näyttöasetteluissa (esim. Side by Side, Spine) Threshold
perustuu aina ensimmäiseen kuvaan. 
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2.8 Mittaukset

Mittaustyökalu

Kuva 17  

Measure-työkalulla voit mitata voimakkuusarvot, DICOM-koordinaatit ja etäisyydet missä tahansa
tietyssä 3D-kuvajoukossa. Voimakkuusarvojen ohessa näytetään niiden vastaava yksikkö (esim.
HU, SUV) tai harmaasävyn tai RGB-voimakkuuden arvo.

Pisteen mittausten laskeminen

Toimenpiteet

1. Valitse piste, jonka haluat mitata.
Voimakkuuden arvo ja DICOM-koordinatit tulevat näyttöön.

2. Muuta mittauksen paikkaa vetämällä pistettä.

3. Voit poistaa mittauksen valitsemalla pisteen uudelleen.

Etäisyysmittausten laskeminen

Toimenpiteet

1. Valitse ensimmäinen piste.

2. Valitse toinen piste.
Toisen pisteen voimakkuuden arvo ja DICOM-koordinaatit sekä sen etäisyys näytetään.

3. Valitse jompikumpi piste ja vedä sitä, jos haluat säätää mittausta.

4. Poista piste valitsemalla se.

Etäisyysmittauksia ei tarvitse suorittaa samassa tasossa. Jos osa mittausviivasta on leikkeen
yläpuolella, viiva näkyy kahdella erilaisella keltaisen sävyllä. Kirkkaan keltainen esittää leikkeen
yllä olevan osan.

Mittaukset
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3 SMARTBRUSH-TYÖKALUN
KÄYTTÄMINEN

3.1 Kolmiulotteisten objektien ääriviivojen
piirtäminen

Käytön aloittaminen

SmartBrush sisältää ääriviivatyökaluja, joilla voi piirtää anatomisten rakenteiden ääriviivoja
lääketieteellisissä kuvatiedoissa. Ääriviivojen piirtäminen voidaan tehdä interpoloimalla tai ilman
interpolointia ja joko kuvatietojen harmaa-arvot huomioiden tai niitä huomioimatta.
Jos ohjelmisto tunnistaa poikkeaman käynnistyksen yhteydessä, näkymä keskitetään
automaattisesti kyseiseen poikkeamaan.

Kuva 18  

Objektien ääriviivojen luominen oikein

Yleisesti ottaen objektin ääriviivojen luominen millä tahansa sivellintyypillä tapahtuu seuraavasti:
• Korosta segmentoitava alue haluamallasi siveltimellä.
• Toista prosessi seuraavassa leikkeessä tai työstämällä samansuuntaista/kohtisuoraa leikettä,

kunnes olet luonut haluamasi objektin.
Tee korjauksia seuraavasti:
• Jos segmentoidun alueen reunat eivät eronneet ympäröivästä alueesta oikein, määritä rajat

tarkemmin käyttämällä Erase-työkalua.
• Voit tehdä pyykhimisen hiiren kakkospainikkeella, kun Brush on aktiivisena.

SMARTBRUSH-TYÖKALUN KÄYTTÄMINEN
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Objektien ääriviivojen piirtäminen Smart Brush -työkalulla

① ② ③

Kuva 19  

Koska Smart Brush tunnistaa kontrastierot, voit luoda objektien ääriviivoja tehokkaammin
aloittamalla affision keskuksesta ja liikuttamalla Brush-työkalua reunoja kohti.

Toimenpiteet

1. Keskitä kohdealueeseen ja zoomaa siihen Zoom-, Scroll- ja Pan-toiminnoilla.

2.

Brush
Valitse Brush-valinta Smart Brush -valikosta.

3. Piirrä rakenteen muodon ääriviivat yhteen rekonstruktioon ① (esim. koronaaliseen näky-
mään).
Ääriviivat noudattavat objektin ääriviivoja.
Ääriviivan rajaama alue määräytyy harmaa-arvojen ja kuvan kontrastin mukaan.

4. Piirrä rakenteen muodon ääriviivat ② toiseen rekonstruktioon (esim. sagittaaliseen näky-
mään).

5. Interpolaatiota käytetään 3D-objektin automaattiseen luomiseen ③.
Ohjelmisto segmentoi kaikki toisiinsa liittyvät pikselit, joilla on samanlaiset harmaa-arvot
määritetyllä alueella. Jos luot ääriviivat suuremmalle alueelle, potentiaalisten harmaa-ar-
vojen asteikko laajenee.

Kolmiulotteisten objektien ääriviivojen piirtäminen
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Brush 3D -työkalun käyttäminen

A

B

① ② ③

④⑤⑥
Kuva 20  

Smart Brush käyttää multimodaalista tietoa rajauksiin, kun taas Brush 3D käyttää geometrista
3D-interpolaatiota 3D-objektin luomiseen. Tämä 3D-interpolaatio näkyy grafiikassa ja on kuvattu
alla:

(A) Jos teet seuraavaa: (B) Ohjelmisto tekee seuraavaa:

Jäsennys yhdensuuntaisissa leikkeissä ① luo 3D-interpoloidun objektin ⑥

Jäsennys kohtisuorissa leikkeissä ② luo 3D-interpoloidun objektin ⑤

Paikallisesti rajatun 3D-interpolaation
käyttö ③ lisää merkityt alueet sulavasti 3D-objektiin ④

Objektien ääriviivojen piirtäminen Brush 3D -työkalulla

Toimenpiteet

1. Keskitä kohdealueeseen ja zoomaa siihen Zoom-, Scroll- ja Pan-toiminnoilla.

2.

Valitse Brush-valinta Brush 3D -valikosta.

3. Piirrä rakenteen muodon ääriviivat yhteen rekonstruktioon (esim. koronaaliseen näky-
mään).

4. Piirrä rakenteen muodon ääriviivat toiseen rekonstruktioon (esim. sagittaaliseen näky-
mään).

SMARTBRUSH-TYÖKALUN KÄYTTÄMINEN
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Toimenpiteet

5. Interpolaatiota käytetään 3D-objektin automaattiseen luomiseen.
HUOMAUTUS: voit liikkua yhdestä leikkeestä toiseen Scroll-valinnalla. Voit myös luoda
objektille ääriviivat seuraavasti:
• luo ääriviivat samansuuntaisissa rekonstruktioissa ja ohita jotkin leikkeet. leikkeiden

väliset tiedot interpoloidaan.
• ääriviivojen luominen kohtisuorassa rekonstruktiossa. 

Objektien ääriviivojen piirtäminen Brush 2D -työkalulla

Brush 2D -työkalulla voit luoda ääriviivoja kohdealueille manuaalisesti. Sitä suositellaan
rakenteiden korjaamiseen. Brush 2D ei käytä interpolaatiota, joten pystyt hallitsemaan jokaista
vokselia ja korjaamaan rakennetta leike kerrallaan.

Toimenpiteet

1. Keskitä kohdealueeseen ja zoomaa siihen Zoom-, Scroll- ja Pan-toiminnoilla.

2.

Valitse Brush-valinta Brush 2D -valikosta.

3. Piirrä rakenteen muodon ääriviivat yhteen rekonstruktioon (esim. koronaaliseen näky-
mään).

4. Piirrä rakenteen muodon ääriviivat toiseen rekonstruktioon (esim. sagittaaliseen näky-
mään).

5. Voit liikkua yhdestä leikkeestä toiseen Scroll-valinnalla.

Objektien ääriviivojen luominen saman rekonstruktion leikkeille

①

②

③

Kuva 21  

Toimenpiteet

1. Luo yhteen kuvaleikkeeseen segmentoitu alue ① käyttämällä Smart Brush -työkalua (tai
Brush 3D- tai Brush 2D -työkalua vierekkäisille leikkeille).

2. Selaa kuvaleikkeitä seuraavaan selvästi erottuvaan tasoon.

Kolmiulotteisten objektien ääriviivojen piirtäminen
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Toimenpiteet

3. Luo toinen segmentoitu alue eri leikkeeseen ②.

4. Näiden kahden leikkeen välinen alue interpoloidaan ③, mikä luo 3D-objektin.

Objektien luominen rekonstruoiduissa näkymissä

Objektien luominen rekonstruoiduissa näkymissä (eli näkymissä, joissa on alkuperäisistä
kuvaleikkeistä rekonstruoituja kuvia) eroaa objektien luomisesta alkuperäisistä leikkeistä. Koska
interpoloituja kuvia käytetään rekonstruoiduissa näkymissä, kaikki yksityiskohdat eivät ehkä näy
odotetusti (esim. reunat voivat näyttää sumeilta).
Kun Smart Brush- ja Brush 3D -työkaluja käytetään kahdessa samansuuntaisessa, ei-
vierekkäisessä leikkeessä, leikkeiden välissä oleva tila interpoloidaan 3D-objektin luomista varten.
Valitut objektit näytetään käyttäen suuntaa, jota käytettiin objektia luotaessa. Kuvajoukon
kohdistuksen muuttaminen luonnin jälkeen ei vaikuta objektin ulkoasuun ja vastaavaan kuvaan,
kun objekti valitaan tai sitä käytetään ääriviivan piirtämiseen.

Tarkista 2D-näkymistä, että uuden tai muokatun objektin muoto on oikea, ennen kuin suljet
sovelluksen.
HUOMAUTUS: kun Brush 2D -työkalua käytetään vierekkäisissä leikkeissä, leikkeiden välissä
oleva tila interpoloidaan myös tässä tapauksessa. Jos joitakin leikkeitä ohitetaan, interpolaatiota ei
suoriteta. 

Objektien resoluutio

Objektille määritetään aina resoluutio (vokselikoko ja leikkeen etäisyys) perustuen
jompaankumpaan seuraavista:
• ensimmäiseen kuvajoukkoon, jota käytetään rakenteen segmentointiin, kun alat piirtää

luomatta uutta objektia
• kuvajoukkoon, joka valitaan, kun New Object valitaan.

On suositeltavaa käyttää kuvajoukkoja, joiden resoluutio on riittävän suuri, jotta ne pystyvät
esittämään segmentoitavan rakenteen.
HUOMAUTUS: tämä voidaan määrittää eri tavalla valitun työnkulun mukaan. Lisätietoja saat
ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen. 

HUOMAUTUS: ota yhteyttä Brainlabin tukeen, jos haluat määrittää kaikille objekteille kiinteän,
piirtämiseen käytettävistä kuvajoukoista itsenäisen resoluution. 
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3.2 Multimodaalisuuden asetukset

Tietoja multimodaalisuuden asetuksista

Jos käytät kuvajoukkoja, jotka myös Image Fusion on rekisteröinyt, voit näyttää ja muokata
objekteja kaikissa yhdistetyissä kuvajoukoissa.
Multimodaalinen objekti luodaan automaattisesti, kun käytetään erilaisia joukkoja segmentointiin,
mutta huomioidut kuvajoukot ovat riippuvaisia asettelusta, jossa piirtäminen tehtiin:

Asettelu Huomioidut kuvajoukot

Multimodaalinen asettelu (esim. Side by Side
tai Spine)

Algoritmi huomioi kummatkin näkymissä näky-
vät kuvajoukot.

Monomodaalisen näkymän asettelu

Ensimmäiseen kahteen kuvajoukkoon, joissa
objekti piirretään, sovelletaan algoritmia.
HUOMAUTUS: jos valitset kolmannen kuvajou-
kon, ensimmäisen kuvajoukon valinta poistuu
eikä sitä näytetä enää. 

HUOMAUTUS: multimodaalinen on käytettävissä vain Smart Brush -työkalulla. 

Multimodaalisia kuvajoukkoja sisältävä esimerkki

Kuva 22  

Vaihtoehto Ääriviivojen piirtämisessä käytetyt tiedot

Piirrä kasvaimen ääriviivat MR-T1-joukkoon. MR-T1-joukko

Vaihda näkymäksi yhdistetty MR-T2-joukko ja jat-
ka ääriviivojen piirtämistä. MR-T1 ja MR-T2

HUOMAUTUS: vain kahden kuvajoukon harmaa-arvoja käytetään. Jos valitset kolmannen
kuvajoukon, ensimmäisen kuvajoukon valinta poistuu eikä sitä näytetä enää. 

Multimodaalisuuden asetukset
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3.3 Objektien ääriviivojen piirto angiosuunnittelun
toimenpiteissä

Taustatietoja

SmartBrush sisältää aivoverisuonien suunnittelutoimenpiteille tarkoitetun lisätoiminnon, kun
Brainlab Elements Image Fusion Angio -ohjelmistossa luodut angioniput ovat käytettävissä
sovellusta käynnistettäessä.
HUOMAUTUS: tämä edellyttää vastaavaa SmartBrush Angio -lisenssiä. 

Pesäkeobjektin tallentaminen

Kolmiulotteinen pesäkeobjekti tallennetaan työnkulussa valitsemalla Done.
Kolmiulotteisen pesäkeobjektin oletusarvoinen nimeämiskäytäntö on Nidus.

Katseluasetukset

Kuva 23  

Toiminnot Kuvaus

DSA-näkymä Digitaalinen vähennysangiografia (DSA): esittää angiografiakuvantamisen
harmaasävyinä.

CIP-näkymä

Värien tummuuden projektio (CIP): dynaaminen angiovirtaus DSA-kuviin pe-
rustuvilla värikoodatuilla aikatiedoilla.
HUOMAUTUS: jos haluat tarkempia tietoja CIP-kuvien tulkinnasta, tutustu
Image Fusion Angio -ohjelmiston käyttöohjeeseen. 
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Tulosten tarkastelu

Tulosten tarkistamisessa sinun on otettava huomioon seuraavat seikat:
• Tarkista projektiokuvat ja vertaa niihin.
• Tarkista CIP-kuvat.

ROI (kohdealue)

Kun sovellus käynnistetään käyttäen Elements Image Fusion Angio -ohjelmistossa luotuja
angionippuja, näyttöön tulee automaattisesti kohdealueen määrityksen valintaikkuna.
Valintaikkunassa voidaan määrittää kohdealue (esim. pesäke) angiogrammien pariin.

②

①

③

⑤
④

Kuva 24  

Nro Kuvaus

① Näyttöalue: näyttää DSA- tai CIP-kuvien parin.

② DSA/CIP-säätö: vaihda DSA- ja CIP-näkymien välillä, jotta tunnistat kohdealueet hel-
pommin.

③ Työkalurivi

④ Ohita kohdealueen määritys ja jatka seuraavaan vaiheeseen valitsemalla Skip.

⑤ Säilytä kohdealue ja jatka seuraavaan vaiheeseen valitsemalla OK.

Kohdealueen määrityksen valintaikkunan käyttäminen

①

②

③

Kuva 25  

Objektien ääriviivojen piirto angiosuunnittelun toimenpiteissä
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Toimenpiteet

1. Etsi kohdealueita selaamalla kuvia liukusäätimillä ①. 
HUOMAUTUS: tämä voidaan tehdä hiiren rullalla tai vieritystoiminnolla. 

2. Valitse Brush.

3. Korosta kohdealue yhdessä näkymässä piirtämällä ääriviiva ②.
Alue merkitään sinisellä, ja se luo säteen ③ toiseen näkymään.

4. Korosta kohdealue toisessa näkymässä.
HUOMAUTUS: jos näkymien säteet eivät leikkaa toisiaan, OK ei ole käytettävissä. 

5. Tarkista ROI selaamalla kuvia vierittämällä.

6. Valitse OK.

Toimi näin

Toimenpiteet

1.

Kun OK on valittu, sovellus käyttää kohdealueen ääriviivan syötettä lähtöpisteenä, josta
luodaan 3D-objekti, jolla on seuraavat ominaisuudet:
• Name: nimi on pesäke.
• Type: tyyppin on epämuodostuma.
• Role: rooli on määrittämätön.

SMARTBRUSH-TYÖKALUN KÄYTTÄMINEN
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Toimenpiteet

2.

Uusi objekti luodaan perustuen kohdealueeseen ja harmaa-arvoihin 3D-kuvajoukossa, jo-
ka on myös rekisteröity 2D-DSA-kuviin.
Jos mitään sopivaa segmentointia ei löydy, näin saatu objekti on määritettyjen kohdealu-
eiden leikkauskohta.
Voit jatkaa objektin ääriviivan piirtämistä tai lisätarkentamista käytettävissä olevilla äärivii-
vatyökaluilla:
• Smart Brush: varjoaineella korostettujen alueiden tarkentamiseen.
• Brush 3D: ääriviivojen piirtämiseen alueille, joilla ei ole varjoainekorostusta.
• Brush 2D: pienten paikallisten muutosten tekemiseen.
• Threshold: varjoaineella korostettujen verisuonitietojen poimimiseen rajatusta pesä-

keobjektista, jota voidaan käyttää myös kohdealueena tässä työkalussa.

3.

Toistamalla prosessin voi rajata manuaalisesti yksittäisiä verisuonen haaroja ja erotella
valtimot ja laskimot.

Pyyhkimistoiminto 2D-DSA-kuvissa

Voit poistaa segmentoidun objektin osia 2D-DSA-näkymissä Erase-työkalulla.

Toimenpiteet

1.

Valitse Erase tai napsauta hiiren kakkospainiketta, kun Brush on valittu.

2. Merkitse 2D-DSA-kuvaan pyyhittävä alue.
Merkityn alueen alla olevat vokselit poistetaan 3D-segmentoinnista.

Objektien ääriviivojen piirto angiosuunnittelun toimenpiteissä
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Kohdealueen määrityksen valintaikkunan avaaminen uudelleen

③

①

②

Kuva 26  

Toimenpiteet

1. Valitse Data.

2. Valitse asiaankuuluva 2D-DSA-kuvien pari ①.

3. Avaa Objects-valikko nuolella ②.

4. Valitse New Object ③.
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3.4 Kliinisten kohdetilavuuksien ääriviivojen
piirtäminen Spine Planning -toimenpiteissä

Ohjeet kliinisten kohdealueiden luomiseen

Kliinisen kohdealueen automaattinen muodostaminen noudattaa ohjeita julkaisusta Brett W. Cox
et al. (2012).
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 luo rajatun OAR:n, joka lasketaan kliinisen kohdealueen aseman mukaan (rajattu
OAR kattaa sen nikaman pituuden, jossa CTV sijaitsee ±5 mm ylä-/alaosasta). Tämä voidaan
näyttää sekä kaksi- että kolmiulotteisina näkyminä.

Tietoja kliinisistä kohdealueista

①

②
③

Aloittaessasi GTV:n ääriviivojen luomisen ①, SmartBrush luo seuraavat:
• kliininen kohdetilavuus (CTV) ②
• riskielin (OAR) (esim. selkäydinkanava, ”cropped”) ③.

Objektien ääriviivojen piirtäminen SmartBrush-työkalulla Spine SRS -työnkulussa

① ②

③

Kuva 27  

Kliinisten kohdetilavuuksien ääriviivojen piirtäminen Spine Planning -toimenpiteissä
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Toimenpiteet

1. Valitse asiaankuuluva nikama ①.

2. Keskitä kohdealueeseen ja zoomaa siihen Zoom-, Scroll- ja Pan-toiminnoilla.

3. Valitse rajaamistyökalu valikosta.

4. Rajaa segmentoitava alue.
Aloittaessasi objektin ääriviivojen piirtämisen luodaan vastaava CTV ja OAR. CTV ja OAR
päivitetään automaattisesti.

5. Siirry seuraavaan leikkeeseen tai jatka ääriviivojen piirtämistä kohtisuorassa rekonstruk-
tiossa.

6. Toista vaiheita, kunnes objekti on luotu kaikissa tarvittavissa leikkeissä.

7. Tarkista piirretyt ja automaattisesti luodut objektit ② valitsemalla ne työkaluriviltä ③ ja tar-
kistamalla ne.

Objektien linkittäminen

Kuva 28  

Kaikki kolme objektia linkitetään. Yhteen objektiin tehdyt muutokset vaikuttavat seuraavaan
(esimerkiksi GTV:n muuttaminen muuttaa myös CTV:tä ja OAR:ia).
Toiminto on yksisuuntainen.
Lisäksi sovellus pystyy havaitsemaan ne nikaman muutokset, joihin CTV perustuu. Kun nikamaa
muutetaan sovelluksen suorittamisen ulkopuolella, CTV päivitetään vastaavasti.
HUOMAUTUS: nikama pitää segmentoida ennen SmartBrush-ohjelmiston käyttämistä
(esimerkiksi Brainlab Elements Anatomical Mapping). 

HUOMAUTUS: on parasta, että GTV-, CTV- ja OAR-objekteja muokataan poistumatta
SmartBrush-ohjelmistosta. 

CTV:n automaattisen rajauksen säännöt

① ② ③ ④

Kuva 29  

SmartBrush luo automaattisesti CTV:n GTV-sijainnin perusteella seuraavien sääntöjen
mukaisesti:

Nro GTV-sijainti CTV:hen sisällytetyt anatomiset alueet

①
• Selkäranka
• Vähintään yksi pedikkeli

• Koko nikama
• Pedikkeli(t)
• Poikkihaarak(k)e(et)/lamelli(t)

SMARTBRUSH-TYÖKALUN KÄYTTÄMINEN
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Nro GTV-sijainti CTV:hen sisällytetyt anatomiset alueet

② • Vähintään yksi pedikkeli
• Pedikkeli(t)
• Poikkihaarak(k)e(et)/lamelli(t)

③ • Okahaarake
• Koko okahaarake
• Molemminpuoliset poikkihaarakkeet/

lamellit

④
• Selkäranka
• Molemminpuoliset poikkihaarakkeet/

lamellit

• Koko nikama
• Molemminpuoliset pedikkelit
• Poikkihaarakkeet/lamelli(t)
• Koko okahaarake

CTV:iden automaattisen rajauksen säännöt Spine Planning -toimenpiteissä

Kliinisen kohdealueen automaattinen luominen noudattaa seuraavia sääntöjä:

Jos GTV:hen

liittyy unilateraalinen
pedikkeli,

siinä
ta-
pauk
ses-
sa

kyseinen pedikkeli ja ipsilate-
raalinen poikkihaarake/lamel-
li

sisältyvät
CTV:hen.

liittyy okahaarake, koko okahaarake ja bilate-
raaliset lamellit

liittyy nikama ja bila-
teraaliset pedikkelit/
poikkihaarakkeet,

koko nikama, bilateraaliset
pedikkelit, poikkihaarake/
lamelli ja okahaarake

liittyy nikama ja yksi
unilateraalinen pe-
dikkeli,

koko nikama, pedikkeli ja ip-
silateraalinen poikkihaarake/
lamellit

liittyy toispuoleinen
lamelli,

lamelli/poikkihaarake, ipsila-
teraalinen pedikkeli ja oka-
haarake

Kliinisen kohdealueen luomisen lisäsäännöt:
• Jos leikkaus GTV:n ja yhden sektorin välillä ei ole tyhjä, tämä sektori kuuluu CTV:hen.
• Jos GTV:ssä tapahtuu muutoksia, sektorivalinta päivitetään dynaamisesti.
• Jokainen GTV-muutos laukaisee CTV-päivityksen, lukuun ottamatta nimen, värin tai

kommenttien muutoksia.
HUOMAUTUS: jos poistut ohjelmistosta ennen kuin tarkistat automaattisesti luodut objektit,
näyttöön tulee valintaikkuna. 

Objektit, joissa on erillisiä tilavuuksia

Varmista, että kaikki luodut objektit ovat jatkuvia objekteja, tai niitä pidetään erillisinä alueina.
Objektia käsitellään erillisenä alueena, jos objektin kokonaisalueen ja suurimman komponentin
alueen erotus on yli 0,1 cm³.
Jos poistut ohjelmistosta luotuasi tai muokattuasi objekteja, joihin liittyy erillisiä alueita,
tarkistamatta niitä, näkyviin tulee valintaikkuna.
HUOMAUTUS: Spine SRS ei tue erillisiä alueita annossuunnittelussa. 

Kliinisten kohdetilavuuksien ääriviivojen piirtäminen Spine Planning -toimenpiteissä
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4 MUITA TOIMINTOJA
4.1 Tilavuusraportti

Tietoja tilavuusraporteista

Tilavuusraportti sisältää tietoa objektin tilavuudesta, Macdonald-kriteerit ja kiinteiden kasvaimien
responsiiviset arviointikriteerit (RECIST). Macdonald-kriteerit ovat 2D-kasvainkriteerit, jotka
koskevat gadoliniumvarjoaineella korostettuja T1-painotettuja vammakohtia. Algoritmi ilmoittaa
objektin pisimmän halkaisijan niin, että alkuperäiset leikkeet on kerrottu pisimmällä kohtisuoralla
halkaisijalla samassa leikkeessä. RECIST tarkoittaa arviointikriteerejä, jotka koskevat
gadoliniumvarjoaineella korostettuja T1-painotettuja vammakohtia. Algoritmi ilmoittaa objektin
pisimmän halkaisijan alkuperäisissä leikkeissä.

Tilavuustietojen käsitteleminen

Tilavuusraporttia koskevat seuraavat ominaisuudet:
• Se luodaan objektille ja tallennetaan objektin kanssa, jos Report valitaan.
• Se on voimassa niin kauan kuin perustana olevaa objektia ei muokata.
• Se tallennetaan potilastietoihin, kunnes objektia muokataan.
• Se laskee objektin tilavuuden kahden desimaalin tarkkuudella, jos se on alle 10 cm3.

Suuremmat tilavuudet lasketaan yhden desimaalin tarkkuudella.
Objektin muoto ja sijainti on tarkistettava SmartBrush-sovelluksessa ennen raportin luontia.
Raportti itse sisältää vain tietoja tilavuusmitoista.
Piirretystä objektista lasketut arvot riippuvat objektin sisältävän kuvajoukon resoluutiosta. Ota
tämä huomioon, jos käytät laskettuja arvoja tehdessäsi päätöksiä hoidon jatkosta.
HUOMAUTUS: tilavuusraportin Macdonald-kriteerien laskennat suoritetaan alkuperäisiä leikkeitä
käyttäen. Näin ollen suunta, johon Macdonald-kriteereitä sovelletaan, on sama kuin kuvan suunta.
Kuvasarjan resoluutio määrää menetelmän tarkkuuden. Ohjelmistossa näkyvän objektin tulos voi
olla hieman erilainen interpoloinnista johtuen. 

HUOMAUTUS: lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen. 

Raporttien tarkastelu ja vienti

Olemassa olevia raportteja voi tarkastella valitsemalla Viewer. Olemassa olevat raportit voidaan
tallentaa/viedä Patient Data Managerin Export-toiminnolla.
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Tilavuusraportin luominen

Kuva 30  

Toimenpiteet

1. Valitse Data.
Data-valikko avautuu.

2. Valitse haluamasi objekti Objects-pudotusvalikosta.

3. Valitse Report valikosta.
Ohjelmisto luo tilavuusraportin.

Tilavuusraportti
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4.2 Tilavuusraportin toiminnot

Toiminnot

Painike Käyttö

Panoroi raporttia.

Zoomaa raportin alueeseen.

Sovittaa raportin näytön leveyteen.

Sulkee raportin.

Tallentaa raportin määritettyyn sijaintiin.

Lähettää raportin määritettyyn tulostimeen.

MUITA TOIMINTOJA
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4.3 Vienti

Vieminen

Katso lisäohjeita järjestelmästä viemisestä Patient Data Manager -ohjelmiston käyttöohjeesta.
HUOMAUTUS: jos sovelluksen luomia tietoja (kuten objekteja, segmentointeja) käytetään
seurantasovelluksissa, tulokset on tarkistettava huolellisesti sen jälkeen, kun ne on tuotu
seurantasovellukseen. 

Vienti
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