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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens

Ondersteuning

Als u de informatie die u nodig heeft, niet in deze handleiding kunt vinden of als u vragen of
problemen heeft, neem dan contact op met Brainlab Support:

Regio Telefoon en fax E-mail

Verenigde Staten, Canada, Mid-
den- en Zuid-Amerika

Tel: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazilië Tel: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

VK Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanje Tel: +34 900 649 115

Frankrijk en Franstalige regio’s Tel: +33 800 676 030

Afrika, Azië, Australië, Europa
Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japan
Tel: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Verwachte gebruiksduur

Brainlab biedt vijf jaar service voor software. Tijdens deze periode worden zowel software-updates
als support op locatie geboden.

Feedback

Ondanks zorgvuldige revisie van deze gebruikershandleiding kan deze fouten bevatten. Neem
contact met ons op via user.guides@brainlab.com als u suggesties heeft voor verbetering hiervan.

Fabrikant

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

ALGEMENE INFORMATIE
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1.2 Juridische informatie

Copyright

Deze handleiding bevat door copyright beschermde informatie. Niets uit deze handleiding mag
worden verveelvoudigd of vertaald zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brainlab.

Geïntegreerde software van derden

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.
Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op OpenJPEG. De volledige licentie en
copyrightinformatie vindt u hier: https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE.
Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op libjpeg-turbo. De volledige licentie en
copyrightinformatie vindt u hier: https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/
LICENSE.md.
Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op libtiff. De volledige licentie en copyrightinformatie vindt
u hier: http://www.libtiff.org/misc.html.
Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op Xerces-C++, beschikbaar onder de Apache-
softwarelicentie: https://xerces.apache.org/xerces-c/.

CE-label

• De CE-markering geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële
vereisten van richtlijn 93/42/EEG van de Europese Raad betreffende medische
hulpmiddelen.

• Volgens de regels die zijn vastgelegd in de richtlijn betreffende medische hulp-
middelen is Object Manipulation een klasse IIb product.

OPMERKING. De geldigheid van de CE-markering kan alleen worden bevestigd voor door
Brainlab geproduceerde producten.
 

Verkoop in de VS

De federale wetgeving in de VS beperkt de aanschaf van dit product tot door of in opdracht
van een arts.

Instructies voor afvalverwerking

Afvoer van elektrische en elektronische apparatuur mag alleen geschieden volgens
wettelijke regelgeving. Voor informatie over de AEEA (Afgedankte elektrische en elek-
tronische apparatuur) richtlijn, ga naar: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Juridische informatie
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1.3 Symbolen

Waarschuwingen

Waarschuwingen worden aangegeven door middel van driehoekige
waarschuwingssymbolen. Het geeft veiligheidskritische informatie aangaande mogelijke
letsels, de dood of elk ander ernstig gevolg verbonden aan het foutieve gebruik van de
apparatuur.

Aandachtspunten

Aandachtspunten worden aangegeven door ronde let op-symbolen. Deze bevatten
veiligheidskritische informatie over mogelijke problemen met het apparaat. Dergelijke
problemen zijn onder andere een storing of onjuiste werking van het apparaat,
beschadiging van het apparaat of beschadiging van eigendommen.

Opmerkingen

OPMERKING. Opmerkingen worden vermeld in een cursief lettertype en bevatten aanvullende
nuttige tips.
 

ALGEMENE INFORMATIE
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1.4 Beoogd gebruik

Indicaties voor het gebruik

Object Manipulation is onderdeel van Elements Object Management 1.0. Elements Object
Management 1.0 kan worden gebruikt in alle klinische workflows waarbij de creatie of manipulatie
van segmentatieobjecten nodig is. Het apparaat zelf heeft geen specifieke klinische indicaties.

Beoogd gebruikersprofiel

De applicatie is bestemd voor gebruik door medische professionals en hun assistenten die
werken in het veld van neurochirurgie- en radiotherapieplanning.

Beoogde gebruiksomgeving

De applicatie dient te worden gebruikt:
• in een kantooromgeving in een ziekenhuis of een andere locatie met een computer
• in een operatiekamer of in kamers die geschikt zijn voor chirurgische ingrepen

Plausibiliteitsbeoordeling

Beoordeel voorafgaand aan de behandeling van de patiënt, de plausibiliteit van de
informatie-invoer en -uitvoer van het systeem.

Beoogd gebruik
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1.5 Compatibiliteit met medische hulpmiddelen en
software

Compatibele Brainlab medische software

Alleen door Brainlab genoemde medische software van Brainlab mag op dit systeem worden
geïnstalleerd en gebruikt. Neem contact op met Brainlab Support voor uitleg over de
compatibiliteit met medische software van Brainlab.

Compatibele niet-Brainlab software

Object Manipulation is compatibel met:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Windows Server 2008
• Windows Server 2012
• Windows Server 2016

OPMERKING. Voor informatie over compatibele servicepacks kunt u contact opnemen met
Brainlab support.
 

Alleen bevoegde Brainlab-medewerkers mogen software op het Brainlab-systeem
installeren. Er mogen geen softwaretoepassingen worden geïnstalleerd of verwijderd.

Overige niet-Brainlab software

Alleen door Brainlab gespecificeerde software mag worden geïnstalleerd en gebruikt met
Object Manipulation.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.6 Training en documentatie

Brainlab-training

Voor een veilig en correct gebruik dienen alle gebruikers deel te nemen aan een
trainingsprogramma dat wordt verzorgd door een vertegenwoordiger van Brainlab alvorens zij het
systeem gaan gebruiken.

Verantwoordelijkheid

Dit systeem biedt enkel ondersteuning aan de chirurg en vervangt in geen geval de
ervaring en/of verantwoordelijkheid van de chirurg tijdens het gebruik ervan. Het moet te
allen tijde mogelijk zijn dat de gebruiker de procedure voortzet zonder het systeem.

Gebruikershandleidingen lezen

De gebruikershandleidingen beschrijven complexe medische hulpmiddelen en chirurgische
navigatiesoftware die met voorzichtigheid moeten worden gebruikt. Het is belangrijk dat alle
gebruikers van het systeem, instrumenten en software:
• deze gebruikershandleidingen zorgvuldig doorlezen voordat zij de apparatuur gebruiken
• te allen tijde toegang hebben tot deze gebruikershandleidingen

Beschikbare gebruikershandleidingen

Gebruikershandleiding Inhoud

Softwarehandleidingen

• Overzicht van de behandelingsplanning en beeldgeleide naviga-
tie

• Beschrijving van de ok-opstelling van het systeem
• Gedetailleerde software-instructies

Hardwarehandleidingen
Uitgebreide informatie over radiotherapeutische en chirurgische
hardware, doorgaans gedefinieerd als grote complexe instrumen-
ten

Instrumentenhandleidingen Gedetailleerde instructies over het gebruik van het instrument

Handleiding voor reiniging,
ontsmetting en sterilisatie

Bijzonderheden over het reinigen, desinfecteren en steriliseren
van instrumenten

Systeemhandleiding Uitgebreide informatie over de opstelling van het systeem

Technische handleiding Gedetailleerde technische informatie over het systeem, met inbe-
grip van specificaties en richtlijnen

OPMERKING. Beschikbare gebruikershandleidingen variëren op basis van het Brainlab-product.
Als u vragen hebt over de gebruikershandleidingen die u hebt ontvangen, dan kunt u contact
opnemen met Brainlab Support.
 

Training en documentatie
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2 OBJECT MANIPULATION
GEBRUIKEN

2.1 Aan de slag

Algemene informatie

Met Object Manipulation kunt u objecten bekijken en aanpassen. De toepassing biedt de
functionaliteit om een nieuw object te creëren, een bestaand object te kopiëren of de vorm van
een object verder aan te passen.

Object Manipulation starten

①

Afbeelding 1 

Stap

1. Kies een patiëntdataset in Content Manager.

2. Selecteer Object Manipulation.
OPMERKING. Het Home-venster toont een kleurgecodeerde lijst van ob-
jecten in de beeldset.
 

3. U kunt een object tonen/verbergen door het oogpictogram naast de objectnaam te selec-
teren.

4. Selecteer het pictogram met het open of het gesloten oog ① om de lijst van object te be-
kijken die zijn geselecteerd om te worden getoond/verborgen in de beeldset.

OBJECT MANIPULATION GEBRUIKEN
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Eigenschappen beoordelen en een object selecteren

①

Afbeelding 2 

Stap

1. Selecteer Data en selecteer vervolgens de gewenste beeldset.

2. Selecteer Objects ① om een lijst van objecten in die beeldset te tonen.
OPMERKING. De eigenschappen van elk object worden weergegeven (d.w.z. volume,
Name, Type, Role en een optionele Comment).
 

3. Selecteer een object om te beoordelen en/of aan te passen.

4.

Selecteer de gewenste beeldlay-out en selecteer vervolgens Done.

Als de gesegmenteerde objecten zijn bedoeld voor gebruik in opeenvolgende
behandelstappen, dan moeten zij zorgvuldig door de gebruiker worden gecontroleerd op
het beoogde gebruik voordat de applicatie wordt afgesloten.

De gebruiker moet er rekening mee houden dat het segmentatiealgoritme direct op de
beelddata werkt. Daarom wordt deze beïnvloed door de kwaliteit van de datasets, met name
door de beeldresolutie en de coupeafstand, beeldcontrast, scangebied en mogelijke
artefacten. Een betere beeldkwaliteit zal in dit opzicht over het algemeen een positieve
invloed hebben op de kwaliteit van de resulterende registratie.

Aan de slag
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Gerelateerde links

2.2 De beeldweergave en lay-out wijzigen op pagina 14
2.3 De objectvorm verder aanpassen op pagina 16
2.4 Objectbewerkingen op pagina 18

Extra objecten toevoegen aan een beeldset

Als een beeldset voor deze patiënt vooraf bestaande gedefinieerde objecten bevat, dan kunt u
deze toevoegen voor Object Manipulation.
OPMERKING. Deze functie is alleen beschikbaar als er een licentie is voor Elements
Segmentation.
 

①

Stap

1. Selecteer Data en selecteer vervolgens Additional Objects ① om de lijst van beschikba-
re bestaande objecten zien.

2. Kies de beeldset met de extra objecten onder Object Basis. De objecten die beschikbaar
zijn in die beeldset worden weergegeven.

3. Sommige objecten zijn alleen beschikbaar door middel van de zoekfunctie. U kunt:
• de naam van het toe te voegen object invoeren in het zoekveld (de lijst wordt gefilterd

om de overeenkomende objecten weer te geven), of
• een * en een spatie invoeren. Er wordt vervolgens een lijst van alle beschikbare objec-

ten weergegeven.

4.

Selecteer + om een object toe te voegen aan de weergaven.

OBJECT MANIPULATION GEBRUIKEN
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2.2 De beeldweergave en lay-out wijzigen

Algemene informatie

Beeldweergave en -lay-out kunnen worden gewijzigd voor een aangepaste weergave van het
beeld en de objecten.

Basisweergave-opties

Selecteer een weergaveknop, houd de muis ingedrukt op een coupe of druk bij gebruik van een
touchscreenmonitor met een vinger op een coupe en volg de onderstaande omschrijving.

Knop Functie Omschrijving

Een coupe binnen
een venster ver-
plaatsen

Sleep de coupe naar de gewenste locatie.

Door alle coupes
binnen een venster
scrollen

Sleep omhoog of omlaag om alle coupes te zien.
OPMERKING. U kunt ook met het muiswieltje omhoog of
omlaag scrollen.
 

In- of uitzoomen op
een coupe

• Sleep omhoog (uitzoomen) of omlaag (inzoomen).
• Druk bij gebruik van een touchscreen twee vingers op het

beeld en knijp naar binnen (uitzoomen) of naar buiten (in-
zoomen).

De helderheid en
het contrast van een
coupe aanpassen

• Sleep omhoog/omlaag om de helderheid te verhogen/
verlagen.

• Sleep naar rechts/links om het contrastniveau te verho-
gen/verlagen.

OPMERKING. U kunt een beeld ook roteren in een 3D-weergave door te rechtsklikken (of met
een vinger te drukken) in de weergave en te slepen om het beeld te draaien.
 

Gerelateerde links

2.1.1 Eigenschappen beoordelen en een object selecteren op pagina 12

Beeldlay-out

Selecteer Data en kies een knop onder LAYOUTS om de weergave van beeldcoupes te wijzigen. 

Knop Functie

Slice Review
• Raster van 3 x 3 grid met 3D-weergave in de hoek linksboven
• Sequentie van coupes

De beeldweergave en lay-out wijzigen
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Knop Functie

ACS
• 3D-weergave in de hoek linksboven
• Axiale, coronale en sagittale weergave

Single
• Een enkele coupe

OBJECT MANIPULATION GEBRUIKEN
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2.3 De objectvorm verder aanpassen

Algemene informatie

Als een object hebt geselecteerd om te beoordelen, dan kunt u de vorm corrigeren.

Gerelateerde links

2.1.1 Eigenschappen beoordelen en een object selecteren op pagina 12

Werken met SmartShaper

Stap

1. Selecteer een object in de lijst.

2. Centreer en zoom in op het interessegebied met behulp van de functies Zoom, Scroll en
Pan.

3.

Selecteer SmartShaper.

4. Pas indien nodig de grootte van de kwast aan.

5. Beweeg SmartShaper over de contour.
OPMERKING. Het deel van de contour dat zal worden gewijzigd, wordt gemarkeerd.
 

6. De contouren kunnen worden verbogen, opgebold of versleept om de objectvorm aan te
passen.

7. Scrol naar de volgende coupe. Herhaal stappen 4-6 totdat het object in alle relevante
coupes is aangemaakt.

8. Controleer het object in alle 2D-coupes.

Het SmartShaper-algoritme wijzigt het object in een lokale driedimensionele omgeving
rond de gewijzigde contour. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle wijzigingen zichtbaar zijn
in de weergegeven coupes. Objecten die zijn gewijzigd met behulp van SmartShaper
moeten worden gecontroleerd door de gebruiker in alle 2D-coupes voordat de applicatie
wordt afgesloten.

Brush gebruiken

Het Brush-gereedschap is alleen beschikbaar om te tekenen in de Single coupeweergavelay-out
en blijft inactief in andere lay-outs.

Stap

1. Selecteer een object in de lijst.

2. Centreer en zoom in de enkele coupeweergave in op het interessegebied met behulp van
de functies Zoom, Scroll en Pan.

3.

Selecteer Brush.

De objectvorm verder aanpassen
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Stap

4. Pas indien nodig de grootte van de kwast aan.

5. Gebruik een penseelstreek om de objectomtrek te vergroten tot een voorkeursafmeting.

6. Als de randen van het gesegmenteerde gebied niet correct van het omrin-
gende gebied is gescheiden, gebruik dan de functie Erase om deze gren-
zen accurater aan te duiden.
OPMERKING. De rechtermuisknop kan worden gebruikt om te wissen
wanneer Brush actief is.
 

7. Scrol naar de volgende coupe. Herhaal stappen 4-6 totdat het object in alle relevante
coupes is aangemaakt.

8. Controleer het object in alle 2D-coupes.

Verfijnen ongedaan maken

Ongedaan ma-
ken

Functie

Selecteer Undo om de laatste wijziging of meerdere wijzigingen ongedaan te
maken.

OBJECT MANIPULATION GEBRUIKEN
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2.4 Objectbewerkingen

Algemene informatie

De volgende bewerkingen zijn beschikbaar:

Knop Functie Omschrijving

Copy Hiermee wordt een kopie gemaakt van een bestaand object.

Union Hiermee een nieuw object gemaakt van twee of meerdere samenge-
voegde objecten.

Subtraction Hiermee wordt een nieuw object gemaakt door één of meerdere ob-
jecten uit een ander object te halen.

Intersection Hiermee wordt een nieuw object gemaakt van een intersectie van
twee of meerdere objecten.

Margin Hiermee wordt het resultaat van de bewerking verkleind of vergroot.

Smooth Hiermee wordt het resultaat van de bewerking gladgemaakt.

Resultaten van Union, Intersection en Subtraction kunnen verschillen van de
oorspronkelijke vorm van het object wanneer de operanden worden gesegmenteerd in
verschillende coupesets en/of verschillende resoluties. Objecten die zijn aangemaakt met
behulp van één van de logische bewerkingen moeten door de gebruiker worden
gecontroleerd.

Objectbewerkingen
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Voorbeeld van weergave van bewerking

Afbeelding 3 

Gerelateerde links

2.1.1 Eigenschappen beoordelen en een object selecteren op pagina 12

Een objectbewerking uitvoeren
①

Stap

1. Objecten kopiëren of samenvoegen:
• selecteer Copy en kies het object dat u wilt kopiëren, of
• selecteer Union en kies twee of meerdere objecten om samen te voegen.

2. Een subtractie of intersectie uitvoeren:
• kies het eerste object,
• selecteer Subtraction of Intersection en
• kies het object waaruit u iets wilt weghalen of dat u wilt laten snijden met het doelob-

ject.

OBJECT MANIPULATION GEBRUIKEN
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Stap

3. In de coupeweergave wordt een voorbeeld van het nieuwe object getoond en vermeld on-
der OPERATION PREVIEW.
OPMERKING. Naast de basisobjectbewerkingen kunt u ook een marge toevoegen of/en
een object gladmaken.
 

4. Als u tevreden bent over de bewerking, selecteer dan Store om het aangepaste object op
te slaan.

5. Er verschijnt een dialoogvenster ① met een standaardnaam en andere waarden die u
kunt wijzigen.
OPMERKING. U kunt de kleur van het object wijzigen door Color te selecteren.
 

6. Selecteer OK om het object op te slaan.

Een marge toevoegen aan een object

Wanneer u een object creëert met behulp van één van deze bewerkingen, dan kunt u het
resultaat van de bewerking verkleinen of vergroten om uw doelvolume te creëren.

①
②

③

Afbeelding 4 

Stap

1. Start één van de bewerkingen Copy, Union, Subtraction of Intersection.

2.

Selecteer Margin.

3. Kies de breedte van de marge met behulp van de getoonde schuifbalk ①.

4. U kunt de marge verder aanpassen met de parameters die beschikbaar zijn onder Ad-
vanced ②. Beweeg de schuifbalken om de marge in de volgende richtingen aan te pas-
sen:
• L - R (links - rechts)
• A - P (anterieur - posterieur)
• H - F (hoofd - voet)

5. In de coupeweergave wordt een voorbeeld van het nieuwe object getoond en vermeld on-
der OPERATION PREVIEW.

6. Als u tevreden bent over de bewerking, selecteer dan Store om het aangepaste object op
te slaan met de nieuwe marge.

7. Er verschijnt een dialoogvenster met een standaardnaam en andere waarden die u kunt
wijzigen.

8. Selecteer OK om het object op te slaan.

Objectbewerkingen
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Stap
OPMERKING. Voor alle andere objecten die u wilt aanpassen, blijft de eerder gegene-
reerde marge ingesteld en kan deze worden toegepast zonder opnieuw te hoeven wor-
den ingesteld.
 

Niet alle Elements kunnen de waarde evalueren die is ingesteld in Role en vertrouwen
geheel op de waarde die is ingesteld in Type. Raadpleeg de softwarehandleiding van het
Element dat gebruik maakt van het object na de creatie en zorg dat de correcte
eigenschappen zijn ingesteld.

Een object gladmaken

Wanneer u een object creëert met behulp van één van deze bewerkingen, dan kunt u het
resultaat van de bewerking gladmaken om uw doelvolume verder aan te passen.

①

②

Afbeelding 5 

Stap

1. Start één van de bewerkingen Copy, Union, Subtraction of Intersection.

2.

Selecteer Smooth.

3. Selecteer de afvlakcoëfficiënt met behulp van de schuifbalk ①.

4. In de coupeweergave wordt een voorbeeld van het nieuwe object getoond en vermeld on-
der OPERATION PREVIEW.

5. Als u tevreden bent over de bewerking, selecteer dan Store om het glad gemaakte object
op te slaan.

6. Er verschijnt een dialoogvenster met een standaardnaam en andere waarden die u kunt
wijzigen.

7. Selecteer OK om het object op te slaan.
OPMERKING. Voor alle andere objecten die u wilt glad maken, blijft de eerder gegene-
reerde afvlakcoëfficiënt ingesteld en kan deze worden toegepast zonder opnieuw te hoe-
ven worden ingesteld.
 

OBJECT MANIPULATION GEBRUIKEN
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2.5 Datasets exporteren

Algemene informatie

De 3D-objecten die door de applicatie worden aangemaakt, worden opgeslagen op het
whiteboard en kunnen door andere Elements in de workflow worden gebruikt voor verdere
planning en verwerking. Deze objecten kunnen ook worden geëxporteerd voor gebruik met
applicaties van derden.
Brainlab adviseert dat u de functies DICOM RT export, DICOM Burned-In Export en Anatomical
Mapping altijd geïnstalleerd laat. Beide exportfuncties zijn beschikbaar in Content Manager.
OPMERKING. Raadpleeg de softwarehandleiding, Content Manager Patient Selection voor
meer informatie.
 

DICOM RT-gegevens exporteren

De DICOM radiotherapie (RT) exportfunctie zet DICOM-data om in een DICOM RT-specifieke
indeling en exporteert de data naar een voorgeconfigureerde opslaglocatie op het DICOM-
netwerk voor verdere verwerking met behulp van de systemen van derden.
De DICOM RT-exportfunctie gebruikt de DICOM samengevoegde bibliotheek als het
overdrachtprotocol naar systemen van derden. DICOM vergemakkelijkt de algemene
interoperabiliteit tussen verschillende systemen van verschillende leveranciers. De DICOM RT-
exportfunctie levert de meest recente subset van DICOM-objecten die wordt gebruikt om de
overdracht van specifieke digitale beeld-, grafische en niet-beeldgegevens tussen twee of meer
systemen te regelen.
DICOM slaat een bepaald aantal punten in de ruimte op die worden gebruikt om contouren te
reconstrueren. Door verschillende algoritmes die worden gebruikt door verschillende systemen
bestaat er een grote kans dat de feitelijke vertegenwoordiging van de contouren verschillen, maar
dit slechts op kleine schaal. Desalniettemin kunnen deze verschillende interpretaties resulteren in
kleine vervormingen van de contouren en verschillen in grootte en volume. Daarom dient u de
structuren zeer nauwkeurig te controleren na het importeren op een systeem van derden.
OPMERKING. Ga voor uitgebreide informatie en de laatste DICOM-conformiteitsverklaring naar
https://www.brainlab.com/en/DICOM.
 

De DICOM-configuratie die wordt geleverd door Brainlab is geenszins een garantie dat de
interoperabiliteit altijd correct is. Er dient te worden gecontroleerd of uw apparatuur
volledig functioneert en nauwkeurige resultaten produceert.

3D-objecten en annotatiepunten exporteren

Tijdens export worden 3D-objecten en annotatiepunten geconverteerd naar de zogenaamde
"DICOM RT Structure Set" indeling waarbij objecten opnieuw worden bemonsterd aan de hand
van de bijbehorende beeldset, of van een gefuseerde beeldset in de huidige selectie.
Voor de export van 3D-objecten en annotatiepunten zijn twee configuraties mogelijk:
1. Standaardconfiguratie: Alle objecten worden geëxporteerd in de context van de originele

beeldset waarin ze zijn gecreëerd. Als die originele beeldset niet is geselecteerd bij de te
exporteren gegevens, dan wordt de laatste CT-beeldset die is gefuseerd naar de originele
beeldset gekozen als basisset voor het exporteren. Indien u alleen MR-beeldsets heeft
geselecteerd, dan wordt de set met het grootste volume en de kleinste voxelgrootte gekozen.
Indien u geen gefuseerde beeldsets heeft geselecteerd voor export, wordt het exportproces
afgebroken.

2. Alle objecten worden gecreëerd in de laatste CT-gegevens die zijn geselecteerd voor export.
Indien objecten worden geselecteerd die niet zijn gefuseerd naar deze CT-beeldset, dan
worden deze objecten niet geëxporteerd. Neem contact op met Brainlab support om de
standaard configuratie te wijzigen.

Wanneer objecten opnieuw worden bepaald volgens de originele of gefuseerde beeldset,
kan er verlies van informatie optreden. Daarom dient u de structuren zeer nauwkeurig te
controleren na het importeren op een systeem van derden.

Datasets exporteren
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Contourinterpretatie

Contouren in RT structuursets kunnen verschillend worden geïnterpreteerd, afhankelijk
van het systeem. Daardoor kan een ongewenste wijziging aan de uitlijning of richting, of
het omdraaien of spiegelen van de beeldcontouren optreden. Daarnaast kunnen,
afhankelijk van het systeem, de vorm en het volume van de structuren lichtjes verschillen
door het gebruik van verschillende algoritmes voor het vertegenwoordigen van de
contouren. Daarom dient u de structuren zeer nauwkeurig te controleren na het importeren
op een systeem van derden.

Brainlab bewaart de contouren met een hoge nauwkeurigheid. Als gevolg van een
beperking opgelegd in de DICOM-standaard, kan de nauwkeurigheid van de
contourpuntplaatsing verminderd worden voordat de informatie wordt weggeschreven
naar de DICOM RT Structure Set. Afhankelijk van het aantal contourpunten, kan de precisie
verminderd worden van 10E-9 m tot 10E-5 m.

"Burned-In" datasets exporteren

De DICOM-exportfunctie Burned-In Dataset integreert de contouren van een gesegmenteerd
object permanent in een DICOM MR beeldreeks, en creëert zo een nieuwe DICOM-beeldreeks.
Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor exact één gesegmenteerd object dat is
gecombineerd met exact één DICOM MR beeldreeks. Compatibele DICOM-applicaties van
derden kunnen deze beelden laden en de inhoud opnieuw creëren met behulp van bijvoorbeeld
drempelalgoritmen.
Als de export is voltooid, wordt de nieuw gecreëerde DICOM beeldreeks eenvoudig herkend door
de reeksopmerking "BURNED-IN" en bij de originele patiëntgegevens geplaatst.

De exportfunctie Burned-In Dataset maakt een nieuwe DICOM-beeldreeks aan met een
permanente wijziging van de pixelwaarden. Structuren onder de Burned-In contour kunnen
later niet worden geopend. Gebruik Burned-In beeldreeks alleen in combinatie met de
originele MR beeldreeks.

De afmeting en vorm van het geëxporteerde object kunnen anders worden weergegeven in
de resulterende beeldreeks. Brainlab bewaart de omtrekken met een zeer hoge
nauwkeurigheid. Door rastering en herbemonstering van de contouren naar beelden van
een lagere resolutie treedt informatieverlies op. Het wordt aangeraden een beeldreeks met
een hoge resolutie te gebruiken om de beste outputresultaten te behalen. Bekijk de
gecreëerde beelden zorgvuldig en vergelijk deze met de originele beeldreeks voordat u een
export naar een extern apparaat uitvoert.

DICOM vergemakkelijkt de algemene interoperabiliteit tussen verschillende systemen van
verschillende leveranciers. De DICOM-configuratie die wordt geleverd door Brainlab is
echter geenszins een garantie dat de interoperabiliteit altijd correct is. Er dient te worden
gecontroleerd of uw apparatuur volledig functioneert en nauwkeurige resultaten
produceert.

De gecreëerde beelden kunnen er anders uit zien wanneer systemen van derden worden
gebruikt. Afhankelijk van de interpretatie van het beeld op het systeem van derden kan de
intensiteit van de beelden anders worden weergegeven. Bekijk de beelden zorgvuldig en
vergelijk deze met de originele beeldreeks voorafgaand aan verder gebruik.
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