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1 GENERELL INFORMASJON
1.1 Kontaktopplysninger

Support

Ta kontakt med Brainlab support hvis ikke du finner den informasjonen du trenger i denne
veiledningen, hvis du har spørsmål eller det oppstår problemer.

Region Telefon og faks E-post

USA, Canada, Mellom- og Sør-
Amerika

Tlf.: +1 800 597 5911
Faks: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasil Tlf.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Storbritannia Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Tlf.: +34 900 649 115

Frankrike og fransk-talende re-
gioner Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asia, Australia, Europa
Tlf.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 811

Japan
Tlf.: +81 3 3769 6900
Faks: +81 3 3769 6901

Forventet levetid

Brainlab gir fem års service for programvareapplikasjoner. I løpet av denne tiden tilbys både
programvareoppdateringer og support på stedet.

Tilbakemelding

Til tross for nøye gjennomgang av denne brukerveiledningen, kan feil kan forekomme. Kontakt
oss på user.guides@brainlab.com hvis du har forbedringsforslag.

Produsent

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

GENERELL INFORMASJON
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1.2 Juridisk informasjon

Opphavsrett

Denne veiledningen inneholder opphavsrettslig informasjon beskyttet av åndsverkloven. Ingen del
av denne veiledningen kan reproduseres eller oversettes uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra
Brainlab.

Brainlab-varemerker

• Brainlab® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.
• SmartBrush® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Varemerker som ikke tilhører Brainlab

Microsoft® og Windows® er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og
andre land.

Patentinformasjon

Dette produktet kan være dekket av én eller flere patenter eller patentsøknader som er under
behandling. For detaljer se: www.brainlab.com/patent.

Integrert tredjeparts programvare

SmartBrush er proprietær programvare. SmartBrush-programvaren er beskyttet av opphavsrett.
I tillegg til SmartBrush-programvaren kan andre programvareapplikasjoner også være installert
på SmartBrush-arbeidsstasjonen som gis på lisens under GNU General Public License. Den
opphavsrettslige programvaren og den gratis programvaren brukes i samsvar med klausulen "kun
aggregering" som er definert av GNU GPL. Fullstendige vilkår og betingelser for GNU General
Public License finner du her: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
Denne programvaren er delvis basert på iTextSharp av Bruno Lowagie og Paulo Soares.
Denne programvaren er basert på følgende arbeid. Hele lisensen og opphavsretten finner du ved
å følge koblingene under:
• 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++, utviklet av Apache Software Foundation (http://www.apache.org/licenses/

LICENSE-2.0)

CE-merke

• CE-merket viser at Brainlab-produktene overholder de vesentlige kravene i det
europeiske rådsdirektivet 93/42/EØF, direktivet om medisinsk utstyr ("MDD").

• Brainlab Elements SmartBrush 3.0 er et produkt i klasse IIb, i henhold til reg-
lene etablert av MDD.

Salg i USA

Amerikansk nasjonal lovgivning forbyr at dette instrumentet selges eller bestilles av andre enn
leger.

Juridisk informasjon
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Rapportere hendelser relatert til dette produktet

Alle alvorlige hendelser som kan ha inntruffet i tilknytning dette produktet, skal rapporteres til
Brainlab, og hvis du er i Europa, skal de også rapporteres til det tilsvarende kontrollorganet for
medisinsk utstyr i det aktuelle landet.

GENERELL INFORMASJON
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1.3 Symboler

Advarsler

Advarsel
Advarsler indikeres av et trekantet varselsymbol. De inneholder viktig
sikkerhetsinformasjon om mulig personskade, død eller andre alvorlige konsekvenser
forbundet med bruk eller feil bruk av enheten.

Forsiktighetsregler

Forsiktighetsregler indikeres med et rundt forsiktighetssymbol. De inneholder viktig
informasjon om potensiell funksjonssvikt i enheten, defekter, skade på enheten eller skade
på eiendom.

Merknader

MERK: Merknader er formatert i kursiv og brukes til å indikere flere nyttige tips. 

Symboler
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1.4 Bruke systemet

Tiltenkt bruk

Brainlab Elements SmartBrush gir et enkelt grensesnitt med verktøy og visninger for å skissere
strukturer i pasientbildedata. Utdataene lagres som et 3D DICOM-segmenteringsobjekt og kan
brukes til ytterligere bildebehandling.

Indikasjoner for bruk

Brainlab Elements SmartBrush kan brukes i alle kliniske arbeidsflyter som krever skissering av
anatomiske strukturer i pasientbildedata. Selve enheten har ikke spesifikke, kliniske indikasjoner.

Tiltenkte bruksomgivelser

Elements SmartBrush skal brukes i:
• et kontormiljø på et sykehus eller et annet sted der det finnes en datamaskin
• rom som er egnet for kirurgiske intervensjoner

Når enheten brukes i kombinasjon med andre enheter (f.eks. en bestemt planleggingsstasjon eller
navigasjonsplattform), kan det foreligge mer spesifikke tiltenkte bruksomgivelser.

Tiltenkt brukerprofil

Programmet er beregnet for bruk av medisinsk personell og deres assistenter som med et behov
om å skissere strukturer i pasientbildedata.
I tillegg er typiske brukere:
• Nevrokirurger og øre-nese-hals-kirurger (ØNH).
• Medisinske eksperter som er utdannet for planlegging og utføring av nevrokirurgiske

prosedyrer. Segmentering er et alternativt oppsett i disse brukstilfellene.
• Nevrokirurger / ortopediske kirurger / ryggsøyle-/traumekirurger.
• Medisinske eksperter opplært i stråleterapibehandling. Mer spesifikt stråleonkologer eller

dosimetrikere for skissering av utsatt organ.

Tiltenkt pasientpopulasjon

Det er ingen demografiske, regionale eller kulturelle begrensninger for pasienter.
I tillegg er typiske pasientpopulasjoner:
• Alle pasienter / alle aldre, der det kan etableres en referanse til en stiv anatomisk struktur.
• Pasienter med spesifiserte indikasjoner og relevante modalitetsskanningsdata tilgjengelig.

Kroppsdel eller vevstype enheten er tiltenkt å brukes på eller interagere med

Da enheten kun er programvare, interagerer den ikke med noen kroppsdeler eller vev.
Skissering, gjennomgang og finjustering av anatomiske strukturer er ikke begrenset til en
kroppsdel, dvs. at bildesett av alle kroppsdeler kan importeres og brukes som omtalt tidligere.
Flere funksjoner er lagt til for Spine SRS-behandling, for ytterligere å forenkle arbeidsflyten for
behandlingsplanlegging.

Kontroll av riktighet

Advarsel
Før pasienten behandles, kontrolleres riktigheten av all inndata og utdata i systemet.

GENERELL INFORMASJON
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1.5 Kompatibilitet med medisinske enheter og
programvare

Kompatibel Brainlab medisinsk programvare

Bare Brainlab medisinsk programvare spesifisert av Brainlab kan installeres og brukes med
systemet. Ta kontakt med Brainlab support for svar vedrørende kompatibilitet med medisinsk
programvare fra Brainlab.

Programvare som ikke leveres av Brainlab

Bare autoriserte Brainlab-ansatte kan installere programvare på Brainlab-systemet. Ikke
installer eller fjern programvareapplikasjoner.

Oppdateringer

Advarsel
Oppdatering av operativssystemet (hurtigreparasjoner) eller programvare fra tredjeparter
skal utføres utenom kliniske tidsperioder og i et testmiljø, slik at man kan verifisere at
Brainlab-systemet fungerer korrekt. Brainlab overvåker Windows Hotfixes (Windows
hurtigreparasjon) og kan fastslå om det forventes problemer med bestemte oppdateringer.
Ta kontakt med Brainlab support dersom det oppstår problemer med operativsystemets
hurtigreparasjonsfiler.

Virusskanning og skadelig programvare

Brainlab anbefaler at systemet beskyttes med fullstendig oppdatert antivirusprogramvare.
Vær klar over at enkelte innstillinger for beskyttelse mot skadelig programvare (f.eks.
virusskanner) kan redusere systemets ytelse. For eksempel kan hastigheten av prosesser som
innlasting og lagring av pasientdata være redusert hvis skanninger utføres i sanntid og hver
filtilgang overvåkes. Brainlab anbefaler å deaktivere sanntidsskanninger og gjennomføre
virusskanninger utenom klinikkens åpningstid.

Advarsel
Se til at antivirusprogramvaren ikke foretar noen modifiseringer av Brainlab-katalogene,
spesifikt:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, osv.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, osv.

Advarsel
Du må ikke laste ned eller installere oppdateringer under behandlingsplanlegging.
Ta kontakt med Brainlab support for mer informasjon om disse problemene.

Microsoft-sikkerhetsoppdateringer for Windows og driveroppdateringer

Brainlab tillater kun installasjon av sikkerhetsutbedringer (patcher). Ikke installer servicepakker og
frivillige oppdateringer. Verifiser innstillingene dine for å sikre at oppdateringer lastes ned og
installeres riktig og ved et egnet tidspunkt. Du må ikke oppdatere drivere på Brainlab-plattformer.
Se Brainlabs nettsider for mer informasjon om innstillinger og en liste over Microsoft-
sikkerhetsoppdateringer som er blokkert av Brainlab support.
Adresse: www.brainlab.com/updates
Passord: WindowsUpdates!89

Kompatibilitet med medisinske enheter og programvare
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1.6 Opplæring og dokumentasjon

Opplæring fra Brainlab

Før bruk av systemet anbefaler Brainlab at alle brukerne deltar i et opplæringsprogram som
avholdes av en representant fra Brainlab for å sikre trygg og riktig bruk.

Ansvar

Advarsel
Dette systemet er kun et hjelpemiddel for kirurgen og erstatter ikke kirurgens erfaring og/
eller ansvar ved bruk. Det må alltid være mulig for brukeren å fortsette uten hjelp av
systemet.
Bare faglært medisinsk personale skal bruke systemkomponenter og instrumenteringstilbehør.

Forlenget tid i operasjonssalen

Brainlab-navigasjonssystemer er sensitivt teknisk utstyr. Avhengig av OR-oppsettet, plassering av
pasienten samt varigheten og kompleksiteten av beregninger kan varigheten av operasjoner der
navigasjon brukes variere. Det er opp til brukeren å avgjøre om en eventuell forlengelse av tiden
er akseptabelt for den respektive pasienten og behandlingen.

Lese brukerveiledninger

Denne veiledningen beskriver en kompleks medisinsk programvare eller medisinske enheter som
må brukes med forsiktighet.
Det er derfor viktig at alle som bruker systemet, instrumentet eller programvaren:
• leser denne veiledningen nøye før utstyret tas i bruk
• har tilgang til denne veiledningen til enhver tid

GENERELL INFORMASJON
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2 PROGRAMVAREOVERSIKT
2.1 Slik kommer du i gang

Bakgrunn

SmartBrush har skisseringsverktøy du kan bruke for å gjøre det enklere å visualisere anatomiske
strukturer eller tumorer.
Med SmartBrush kan du:
• interaktivt avgrense mål
• strømlinjeforme flerplanardefinisjon av 3D-volum
• utvide konturer med et museklikk eller med et fingertrykk
• vurdere flere modaliteter samtidig under skissering

Velge data

Før du starter SmartBrush, må du velge pasient og nødvendige data i Patient Selection. Se
brukerveiledningen for programvaren Patient Data Manager for mer informasjon.

Deteksjon av uregelmessighet

SmartBrush bruker deteksjon av uregelmessighet hvis det finnes på systemet. Dette betyr at
SmartBrush vil fokusere og zoome visningene på den uregelmessigheten som er detektert.

PROGRAMVAREOVERSIKT

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.0 SmartBrush Ver. 3.0 13



2.2 Starte og lukke SmartBrush

Starte programmet

Figur 1  

Når du skal starte programmet, må du først velge en pasient og deretter velge SmartBrush fra
den nødvendige arbeidsflyten på hovedskjermbildet til Patient Data Manager (f.eks. Cranial >
Planning > SmartBrush).

Alternativer for typiske arbeidsflyter

Avhengig av prosedyren velger du arbeidsflyttrinnene for ett av følgende:
• arbeidsflyt for generelle prosedyrer
• arbeidsflyt for Angio Planning
• arbeidsflyt for Spine SRS

SmartBrush-arbeidsflyt for generelle prosedyrer

Trinn

1. Velg et bildesett.

2. Opprett et objekt ved å skissere strukturen ved bruk av:
• halvautomatisk segmentering via Smart Brush
• manuell segmentering via Brush 2D eller Brush 3D
• segmentering med båndterskelsetting via Threshold

3. Fullfør objektet.

SmartBrush-arbeidsflyt for Angio-planlegging-prosedyrer

SmartBrush kan brukes til å understreke strukturer som er basert på 2D DSA-bilder som finnes i
angiobunter som ble opprettet med Brainlab Elements Image Fusion Angio. En angio-bunt
inneholder 2D DSA-bilder, 3D-bildesett og samregistreringer mellom 2D- og 3D-bildesettene.

Trinn

1. Velg en angio-bunt.

2. Opprett et objekt ved å skissere interesse (ROI) i DSA-bildene.

3. Raffinér det opprettede objektet med et hvilket som helst av SmartBrush-konturerings-
verktøyene.

Starte og lukke SmartBrush
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SmartBrush-arbeidsflyt for Spine SRS-prosedyrer

SmartBrush innenfor en Spine SRS-arbeidsflyt genererer automatisk et klinisk målvolum (CTV)
og et risikoorgan (OAR) basert på et manuelt tegnet bruttotumorvolum-objekt (GTV-objekt). Dette
målvolumet kan brukes til ytterligere planleggingstrinn.

Trinn

1. Velg et bildesett.

2. Velg interesseposisjon.

3. Opprett et GTV-objekt ved å skissere strukturen ved bruk av:
• Smart Brush for halvautomatisk segmentering
• Brush 2D eller Brush 3D for manuell segmentering
• Segmentering med båndterskelsetting via Threshold

4. Gjennomgå automatisk generert klinisk CTV og OAR.

5. Fullfør objektene.

Slik lukkes SmartBrush

Før lukking av programvaren må du fullføre den aktuelle oppgaven.
Lukk alltid programmet før du slår av systemet. Data lagres ikke automatisk hvis systemet slås av
uten at programvaren er riktig lukket.

Trinn

Før lukking må du fullføre den aktuelle oppgaven ved å velge Done.

PROGRAMVAREOVERSIKT
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2.3 Snarveier

Hurtigtaster

Funksjon Beskrivelse Hurtigtast

Zoom Zoom inn og ut Ctrl + musehjul

Panorer Flytt et bilde innenfor et vindu Ctrl + venstre museknapp, og dra

Rull Rulle gjennom snittene Musehjul

Penselstørrelse Endre penselstørrelse når en pensel
er aktiv Alt + musehjul

Slett Slette uten å velge knappen Erase
når en pensel er aktiv Høyre museknapp

Bytt til neste lay-
out Bytt til neste visningslayout Ctrl + Tab

Bytt til forrige lay-
out Bytt til forrige visningslayout Ctrl + Shift + Tab

Snarveier på berøringsskjerm

Funksjon Beskrivelse Snarvei på berøringsskjerm

Zoom Zoom inn og ut Trykk med to fingre på bildet, og klem
innover eller utover.

Panorer Flytt et bilde innenfor en visning Trykk med to fingre på bildesnittet og
dra til ønsket plassering.

Snarveier
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2.4 Skjermlayouter

Skjermlayoutoversikt

② ③ ④

①

⑤

Figur 2  

Nr. Forklaring

① Visningsområde.

② Gjeldende valgt objekt: Velg å endre objektegenskaper.

③ Alerts: Inneholder prosessinformasjon og mulige advarsler.

④ Data: Inneholder bildesett og visningslayouter.

⑤ Verktøylinje.

Tilgjengelige layouts

Layoutene som er tilgjengelige ved bruk av SmartBrush, er avhengige av valgt arbeidsflyt:

Layout Generelle prosedyrer Angio Planning-pro-
sedyrer

Spine SRS-prosedy-
rer

PROGRAMVAREOVERSIKT
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Layout Generelle prosedyrer Angio Planning-pro-
sedyrer

Spine SRS-prosedy-
rer

MERK: For å bytte mellom layouter velg Data, og velg deretter en layout. 

MERK: Bruk Pan, Zoom og Scroll tilsvarende for å gjennomgå bildesettet. Når et objekt er valg,
innrettes visningene etter det valgte objektet. 

Skjermlayouter
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ACS-visning

Figur 3  

ACS-visningen viser snitt av det valgte bildesettet i aksiale, koronale og sagittale visninger (ACS-
visninger). Den har en grunnleggende 3D-visualisering.

Side By Side-visning

①

①

Figur 4  

PROGRAMVAREOVERSIKT
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Side by Side-visningen viser to bildesett side ved side i en ACS-konfigurasjon. Velg Data og velg
deretter høyre side eller venstre side av layouten for å tildele eller bytte bildesett.
Bruk pilene ① for å bytte retning på hovedvisningen til aksial, sagittal eller koronal for hvert
bildesett.

Slice Review

②

①

③

Figur 5  

Slice Review for generelle arbeidsflytdisplayer:
• En 3D-visning ②.
• En hovedvisning viser 3 x 3 rekonstruerte konsekutive snitt i enten aksial, sagittal eller koronal

orientering ③. Bruk pilene for å bytte retning på hovedvisningen.
• To ytterligere mindre, rekonstruerte visninger som viser andre ACS-retninger ①.

Skjermlayouter
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Slice Review Angio

②

①

③

Figur 6  

Slice Review for Angio Planning-arbeidsflyter viser:
• Valgte frontale og laterale DSA-bilder ①.
• En 3D-visning ②.
• En hovedvisning viser 3 x 3 rekonstruerte konsekutive snitt i enten aksial, sagittal eller koronal

orientering ③. Bruk pilene for å bytte retning på hovedvisningen.

PROGRAMVAREOVERSIKT
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Angio-visning

②

①

③
Figur 7  

Angio-visningsdisplayer:
• En 3D-visning ①
• Valgte frontale og laterale DSA-bilder ②
• ACS-visninger av det valgte bildet ③

Skjermlayouter
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Ryggradsvisning

③ ④ ②

②

①

Figur 8  

Spine-visningsdisplayer:
• En 3D-rekonstruksjon av ryggradsvirvelen ③
• En 3D-rekonstruksjon av ryggvirvelsektorene ④
• ACS-visninger av det valgte bildesettet ②
• Et andre bildesett i aksial, koronal eller sagittal orientering ①

Bruk pilene for å bytte retningen på ACS-visningene og det andre bildesettet.

Objektoppløsning og snittnummer

Hvis objektets oppløsning tilsvarer oppløsningen til bildesettet, vises de originale bildesnittene. I
dette tilfellet vises snittnummeret i visningen, og det viser den opprinnelige bildeorienteringen
(f.eks. vises snittnummeret i den aksiale visningen for en aksial skanning).

PROGRAMVAREOVERSIKT
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2.5 Datameny

Bakgrunn

SmartBrush velger automatisk det mest relevante datasettet og en standardvisning.
Hvis du vil justere standardvisningen, bildesettet og/eller objektlisten som vises, velger du Data
for å åpne datamenyen.

Bruke Data-menyen

① ②

③

Figur 9  

Nr. Beskrivelse

① Velg MORE for å laste ytterligere pasientdata

②
En liste over tilgjengelige bildesett
MERK: En liste over 2D DSA-bildesett er tilgjengelige kun ved bruk av Angio-arbeidsfly-
tene. 

③ Annet tilgjengelig innhold (f.eks. Objects, Auto-segmented Objects, Points eller Fiber
Bundles)

Vise bildeegenskaper

① ②

Figur 10  

Under Images er alle bildesettene vist som miniatyrbilder og vise følgende egenskaper:

Datameny

24 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.0 SmartBrush Ver. 3.0



Nr. Komponenter

①
• Bildemodalitet (f.eks. MR)
• Antall snitt
• Snittavstand

②
• Bildesettnavn
• Dato og tid for opptaket

Vise 2D DSA-bildeegenskaper

① ②

Figur 11  

Under 2D DSA Images er alle bildesettene vist som miniatyrbilder og vise følgende egenskaper:

Nr. Komponenter

①
• Bildemodalitet (f.eks. røntgen)
• Antall rammer
• Vinkel som bildet ble tatt i

②
• Navnet på bildet
• Orientering (f.eks. frontal)
• Dato og tid for opptaket

PROGRAMVAREOVERSIKT
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Vise objektegenskaper

③

①

②

Figur 12  

Velg pilen ① for å åpne andre innholdsmenyer, som f.eks. Objects, Auto-segmented Objects,
Trajectories eller Points eller Bundles.
Du kan vise objektegenskaper ② eller redigere objektegenskaper når som helst ③ via Data-
menyen.

Knapp Funksjon

Tilordne en farge til et objekt.

Opprette en volumetrisk rapport.

Fjerne et objekt fra aktuelt utvalg.

Muliggjøre multimodal objektoppretting.
MERK: Når dette er aktivert, regnes gråverdier fra opptil tre ulike bildesett av pro-
gramvarens halvautomatiske konturutvidelse. 

Datameny
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Knapp Funksjon

Opprette et nytt objekt.

Synlighetsalternativer

②①

Figur 13  

Når du skal vise/skjule et bestemt objekt, velger du åpent/lukket øye-knappen inni objektet ①.
Velg Åpent/lukket øye-knappene ② på rullegardinmenyen for å vise/skjule alle objekter.

Slik modifiserer du objektegenskaper

Trinn

1. Velg pilen for å åpne Objects-menyen.

2. Velg det relevante objektet fra listen.

3. Rediger egenskapene etter behov.
De følgende egenskapene kan redigeres:
• Name: Legg inn objektnavnet.
• Type: Velg en objekttype fra rullegardinmenyen.
• Role: Velg et rolleattributt fra rullegardinmenyen.
• Comment: Legg til relevante kommentarer.

Slik legger du til et nytt objekt ved å tegne

Trinn

1. Velg et skisseringsverktøy (f.eks. Smart Brush eller Brush 2D).

2. Begynn tegningen i din aktuelle visningslayout.

3. Et nytt objekt legges til på listen over objekter, og standardegenskapene legges til.
• Name: Tumor
• Type: Tumor
• Role: Udefinert

4. Fortsett med å skissere objektet ved bruk av skisseringsverktøyene.

Slik legger du til et nytt objekt gjennom datamenyen

Trinn

1. Velg Data for å åpne menyen.

PROGRAMVAREOVERSIKT
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Trinn

2. Velg pilen for å åpne Objects-meny, velg deretter New Object.
Et nytt objekt legges til på listen over objekter, og standardegenskapene legges til.
• Name: Objekt
• Type: Ukjent
• Role: Udefinert

3. Fortsett skisseringen av objektet ved hjelp av skisseringsverktøyene (f.eks. Smart Brush
eller Brush 2D).

Datameny
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2.6 Bildevisningsfunksjoner

Visningsalternativer

Bruk de ulike bildevisningsfunksjonene på verktøylinjen for å interagere med visningene under
objektgjennomgang og -modifisering.

Knapp Funksjon Beskrivelse

Beveg et snitt innenfor en
visning

• Flytt bildedetlajen til ønsket plassering.
• Dra musen for å flytte bildedetaljen til en ønsket

plassering.
• Velg en ønsket plassering for å sentrere bildet

rundt denne plasseringen.

Bla gjennom alle snitt in-
nenfor en visning

• Dra opp/venstre eller ned/høyre for å vise alle snitt.
• Bruk musehjulet.

Zoom inn eller ut

• Dra opp/venstre (zoom ut) eller ned/høyre (zoom
inn).

• Når det brukes berøringsskjerm, trykker du med to
fingre på bildet og klemmer innover (zoom ut) eller
utover (zoom inn).

Juster lysstyrken og kontra-
sten til et snitt

• Dra ned/opp for å øke/redusere lysstyrken.
• Dra til høyre/venstre for å øke/redusere kontrastni-

vået.
• Bruk avansert Windowing-funksjon.

Avansert vindusoppsett

Avansert Windowing er tilgjengelig for ethvert 3D-bildesett. Windowing åpner et histogram for
valgt 3D-bildesett i en sidelinje.

②

③

④

①

Figur 14  

PROGRAMVAREOVERSIKT
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Nr. Forklaring

① Juster grensene for å begrense vindusoppsettet til et spesifikt område.

② Forhåndsinnstilte vindusinnstillinger er tilgjengelig for CT-bildesett som er optimalisert til
å vise bestemte strukturer, slik som bein, lunge eller bløtvev.

③ Velg Radiology Defined for å gå tilbake til den opprinnelige tilstanden.

④ Velg piler for å utvide eller kollapse histogrammet for et visst bildesett når mer enn ett
bildesett er vist.

Sentrere objekter

Du kan sentrere objektet du arbeider med for øyeblikket ved å velge objektnavnet fra
verktøylinjen.

Bildevisningsfunksjoner
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2.7 Skisseringsverktøy

Få tilgang til verktøyene

③

④

②

①

Figur 15  

For å vise alle kontureringsverktøy velg nedtrekksmenyen ① fra verktøylinjen. Velg det
kontureringsverktøyet du trenger.
MERK: Hvis du velger et annet penselalternativ (f.eks. Brush 2D), endres menynavnet for å
gjenspeile dette navnet. Standardvalget er Smart Brush. 

I penselmenyene kan du:
• Velg Brush eller Erase ② etter behov.
• Beveg glidebryteren for å endre Brush Size ③.
• Velg Undo ④ for å angre den siste endringen som er foretatt. Velg denne flere ganger for å

angre flere endringer.

Penselfunksjoner

Funksjon Smart Brush Brush 3D Brush 2D

Skisserer enhver region eller struktur, og tar
hensyn til gråverdiinformasjonen for det un-
derliggende bildesettet.

Bruker interpolering til manuelt å segmentere
områder til et 3D-objekt.

Skisserer strukturer voksel for voksel i et en-
kelt plan.

MERK: Verktøyenes sensitivitet avhenger av zoomnivået. 

PROGRAMVAREOVERSIKT
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Alternativer for Smart Brush

Alternativer

Brush

• Segmenterer piksler med lignende gråverdier i det definerte området.
• Bruker 3D-interpolering.

MERK: Verktøyet fremhever området hvor du markerte, og legger til / fjerner seg-
menterte voksler på et lite område rundt det markerte området og skaper glatte
objektkonturer. 

Smart fjerning av 3D-området rundt brukerinnmatingen.

Alternativer for Brush 3D

Alternativer

Skisserer interesseområde med geometrisk 3D-interpolering.
MERK: Brukerinndataene forblir uendret av interpoleringen. 

Fjerner et begrenset 3D-område som vurderer brukerinnmatingen.

Alternativer for Brush 2D

Alternativer

Skisserer interesseområde piksel for piksel.
Gir deg mulighet til å korrigere strukturer uten noe interpolering.

Fjerner kun markerte piksler fra objektet uten interpolering.

Alternativer for terskelsegmentering

Threshold er et kontureringsverktøy som gjør det mluig å segmentere objekter basert på et fast
område av intensitetsverdier.
Verktøyet kan brukes på MR-, CT-, PET-bilder og bilder som er generert med Brainlab Elements
Contrast Clearance Analysis for å ekstrahere kontrastforsterkede strukturer, slik som:
• Beinstrukturer
• Blodkar
• Innbrente objekter (f.eks. BOLD fMRI, TMS)
• Aktiverings-hot spot

Skisseringsverktøy
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④

③

②

① ⑤

Figur 16  

Alternativer

①

ROI
ROI for Threshold som skal brukes. Kan stilles til:
• Sphere: Bruker alle voksler inne i en brukerdefinert sfære.
• Full Volume: Bruker det fullstendige bildesettet.
• Ethvert segmentert objekt som er tilgjengelig.

② Threshold-intensitetsglidebryter: Juster intensitetsområdet som skal brukes til seg-
mentering.

③

Komponenter:
• Kan brukes til å stille inn antallet uavhengige komponenter eller vokseløyer som

segmenteringen fører til.
• Stilles til 1 for å bruke kun den største vokseløyen.
• Stilles til All for å bruke alle vokseløyene.

④ Velg Apply for å segmentere objektet som er basert på verdiene i kontrollene.

⑤ Eksempel på terskelbasert segmentering av 3D DSA-kontrastforsterket bildedata: Se-
parering av vaskulær struktur med Sphere ROI.

MERK: I multimodale visningslayouter (f.eks. Side by Side, Spine), Threshold er alltid basert på
det første bildet. 

PROGRAMVAREOVERSIKT
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2.8 Målinger

Måleverktøy

Figur 17  

Measure-verktøyet gjør at du kan måle intensitetsverdiene, DICOM-koordinater og avstander i
ethvert gitt 3D-bildesett. Intensitetsverdier vises med deres korresponderende enhet (f.eks. HU,
SUV) eller som grått eller RGB-intensitetsverdi.

Slik kalkulerer du pekermålinger

Trinn

1. Velg det punktet du ønsker å måle.
Intensitetsverdien og DICOM-koordinater vises.

2. Dra til punktet for å endre posisjonen på målet.

3. Velg punktet igjen for å flytte målet.

Slik kalkulerer du avstandsmålinger

Trinn

1. Velg det første punktet.

2. Velg det andre punktet.
Intensitetsverdien og DICOM-koordinatene for det andre punktet vil vises sammen med
avstanden.

3. Velg og dra hvert punkt for å justere målet.

4. Velg et punkt for å fjerne det.

Avstandsmålinger trenger ikke å utføres i samme plan. Hvis en del av målelinjen er over snittet,
vises linjen i to ulike toner av gult. Den lysende gule representerer delen over snittet.

Målinger
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3 BRUKE SMARTBRUSH
3.1 Skissering av 3D-objekter

Slik kommer du i gang

SmartBrush gir kontureringsverktøy for å skissere anatomiske strukturer i medisinske bildedata.
Skissering kan foretas med eller uten interpolering og med eller uten vurdering av gråverdier i
bildedataene.
Hvis programvaren definerer en ureglemessighet når du starter programvaren, sentreres
visningen automatisk på denne uregelmessigheten.

Figur 18  

Vellykket skissering av objekter

Du kan vanligvis bruke hvilken som helst pensel til å skissere et objekt:
• Uthev området som skal segmenteres med ønsket pensel.
• Gjenta prosessen i nettosnittet eller arbeid i et parallelt/perpendikulært snitt til du har opprettet

ønsket objekt.
Slik utfører du korrigeringer:
• Hvis kantene i det segmenterte området ikke er korrekt separert fra det omliggende området,

bruker du Erase til å definere disse grensene mer nøyaktig.
• Med en mus bruk høyre museknapp til å slette når Brush er aktiv.

BRUKE SMARTBRUSH
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Slik skisserer du objekter med Smart Brush

① ② ③

Figur 19  

Siden Smart Brush kjenner igjen kontrastforskjeller, kan du skissere objekter på en mer effektiv
måte ved å starte i senter av lesjonen og flytte Brush mot utkanten.

Trinn

1. Sentrer og zoom til ROI ved bruk av Zoom-, Scroll- og Pan-funksjoner.

2.

Brush
Velg Brush fra Smart Brush-menyen.

3. Skisser formen på strukturen ① i én rekonstruksjon (f.eks. den koronale visningen).
Skisseringen følger konturene til objektet.
Regionen som skisseres, avhenger av gråverdiene og bildekontrasten på bildet.

4. Skisser formen på strukturen ② i en annen rekonstruksjon (f.eks. den sagittale visnin-
gen).

5. Interpolering brukes til automatisk oppretting av et 3D-objekt ③.
Programvaren segmenterer alle tilknyttede piksler med lignende gråverdier i det definerte
området. Hvis du skisserer et større område, øker den potensielle gråverdiskalaen.

Skissering av 3D-objekter
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Bruke Brush 3D

A

B

① ② ③

④⑤⑥
Figur 20  

Smart Brush bruker multimodal informasjon for skissering, mens Brush 3D bruker geometrisk
3D-interpolering til å opprette et 3D-objekt. Denne 3D-interpoleringen vises i grafikken og er
beskrevet under:

(A) Hvis du … (B) vil programvaren …

skissere i parallelle snitt ① opprette et 3D-interpolert snitt ⑥

skissere i perpendikulære snitt ② opprette et 3D-interpolert snitt ⑤

bruke lokalt begrenset 3D-interpolering ③ legge det merkede området jevnt til i et 3D-objekt ④

Slik skisserer du objekter med Brush 3D

Trinn

1. Sentrer og zoom til ROI ved bruk av Zoom-, Scroll- og Pan-funksjoner.

2.

Velg Brush fra Brush 3D-menyen.

3. Skisser formen på strukturen i én rekonstruksjon (f.eks. den koronale visningen).

4. Skisser formen på strukturen i en annen rekonstruksjon (f.eks. den sagittale visningen).

BRUKE SMARTBRUSH
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Trinn

5. Interpolering brukes til automatisk oppretting av et 3D-objekt.
MERK: Bruk Scroll til å gå fra ett snitt til det neste. Du kan også skissere et objekt ved å:
• skissere i parallelle rekonstruksjoner og hoppe over noen snitt Informasjonen mellom

snittene interpoleres.
• skissere i en perpendikulær rekonstruksjon. 

Slik skisserer du objekter med Brush 2D

Med Brush 2D kan du skissere interesseområder manuelt, noe som er anbefalt for korrigering av
strukturer. Brush 2D bruker ikke interpolering, slik at du har full kontroll over hver voksel og kan
korrigere strukturen snitt for snitt.

Trinn

1. Sentrer og zoom til ROI ved bruk av Zoom-, Scroll- og Pan-funksjoner.

2.

Velg Brush fra Brush 2D-menyen.

3. Skisser formen på strukturen i én rekonstruksjon (f.eks. den koronale visningen).

4. Skisser formen på strukturen i en annen rekonstruksjon (f.eks. den sagittale visningen).

5. Bruk Scroll til å gå fra ett snitt til det neste.

Slik skisserer du objekter i snitt fra samme rekonstruksjon

①

②

③

Figur 21  

Trinn

1. Opprett en segmentert region på ett bildesnitt ① ved bruk av Smart Brush (eller Brush
3D eller Brush 2D for tilgrensende snitt).

2. Bla gjennom bildesnittene til neste distinkte plan.

3. Opprett enda en segmentert region på et annet snitt ②.

4. Området mellom de to snittene interpoleres ③ og danner et 3D-objekt.

Skissering av 3D-objekter

38 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.0 SmartBrush Ver. 3.0



Opprette objekter i rekonstruerte visninger

Oppretting av objekter i rekonstruerte visninger (dvs. som inneholder bilder som er rekonstruert fra
originalbildesnitt) er forskjellig fra oppretting av objekter i originalsnitt. Fordi interpolerte bilder
brukes i rekonstruerte visninger, vises kanskje ikke alle forventede detaljer (f.eks. kan grensene
være uklare).
Ved å bruke Smart Brush og Brush 3D med to ikke-tilgrensende snitt i samme orientering
interpoleres rommet mellom snittene for å danne 3D-objektet.
Valgte objekter vises ved bruk av orienteringen som ble brukt når objektet ble opprettet. Endring
av innjustering av et bildesett etter oppretting påvirker ikke utseendet til objektet og tilsvarende
bilde når objektet er valgt eller brukes til skissering.

Verifiser i 2D-visninger at formen på et nytt eller modifisert objekt er riktig før du går ut av
applikasjonen.
MERK: Når Brush 2D brukes på tilgrensende snitt, interpoleres også rommet mellom de
tilgrensende snittene. Hvis du hopper over noen snitt, utføres ikke interpolering. 

Objektoppløsning

Et objekt tilordnes alltid oppløsningen (vokselstørrelse og snittavstand) til enten:
• Det første bildesettet som ble brukt til segmentering av en struktur når du begynner å skissere

uten å opprette et nytt objekt.
• Bildesettet som velges når du velger New Object.

Det anbefales å bruke bildesett med en oppløsning som er høy nok til å representere strukturen
som skal segmenteres.
MERK: Dette kan konfigureres annerledes avhengig av den valgte arbeidsflyten. Ta kontakt med
Brainlab support for videre informasjon. 

MERK: Kontakt Brainlab for å stille inn en fast oppløsning for alle objekter, uavhengig av
bildesettene som brukes til tegning. 

BRUKE SMARTBRUSH
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3.2 Multimodale alternativer

Om multimodale alternativer

Hvis du bruker bildesett som er samregistrert av Image Fusion, kan du vise og modifisere
objekter i alle fusjonerte bildesett.
Et multimodalt objekt opprettes automatisk ved bruk av flere ulike sett for segmentering, men
bildesettene som vurderes avhenger av layouten der tegningen ble utført:

Layout Bildesett vurdert

Multimodal layout (f.eks. Side by Side eller
Spine)

Begge bildesettene som vises i visningene,
vurderes av algoritmen.

Monomodal visningslayout

De første to bildesettene der objektet tegnes,
vurderes av algoritmen.
MERK: Hvis du velger et tredje bildesett, vel-
ges det første bildesettet bort og vises ikke len-
ger. 

MERK: Multimodal fungerer bare med Smart Brush. 

Eksempel som inneholder multimodale bildesett

Figur 22  

Alternativ Data brukes til skissering

Skissere tumoren i et MR-T1-sett. MR-T1-sett

Bytt visning til et fusjonert MR-T2-sett og fortsett
skisseringen. MR-T1 og MR-T2

MERK: Kun gråverdiene til to bildesett brukes. Hvis du velger et tredje bildesett, velges det første
bildesettet bort og vises ikke lenger. 

Multimodale alternativer
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3.3 Skissere objekter i Angio-
planleggingsprosedyrer

Bakgrunn

SmartBrush gir ytterligere funksjonalitet for cerebrovaskulære planleggingsprosedyrer når angio-
bunter som genereres i Brainlab Elements Image Fusion Angio er tilgjengelig ved start av
applikasjonen.
MERK: En tilsvarende SmartBrush Angio-lisens kreves. 

Lagre nidusobjektet

3D-nidusobjektet lagres i arbeidsflyten ved å velge Done.
Standard navnekonvensjon for 3D-nidusobjektet er Nidus.

Visningsalternativer

Figur 23  

Alternativer Forklaring

DSA-visning Digital Subtraction Angiography (Digital subtraksjonsangiografi): Viser angio-
grafiavbildningen i gråtoner.

CIP-visning

Color Intensity Projection (Fargeintensitetsprojeksjon): Dynamisk angioflow
med fargekodet tidsinformasjon basert på DSA-bilder.
MERK: For mer informasjon om å tolke CIP-bilder se brukerveiledning for
Fusion Angio-programvaren. 

BRUKE SMARTBRUSH
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Gjennomgå resultater

For å verifisere resultatene må du vurdere følgende:
• Gjennomgå/sammenligne med projektivbilder.
• Gjennomgå CIP-bilder.

ROI (interesseregion)

Ved start av applikasjonen med angiobunter som er opprettet i Elements Image Fusion Angio,
vises en ROI-definisjonsdialog automatisk. Dialogen kan brukes til å definere en ROI (f.eks. en
nidus) på et par angiogrammer.

②

①

③

⑤
④

Figur 24  

Nr. Forklaring

① Visningsområde: Viser et par DSA- eller CIP-bilder.

② DSA/CIP-kontroll: Bytting mellom DSA- og CIP-visninger for å hjelpe til med å identifise-
re ROI-er enklere.

③ Verktøylinje.

④ Velg Skip for å hoppe over ROI-definisjonen og fortsett til neste trinn.

⑤ Velg OK for å beholder ROI og gå videre til neste trinn.

Slik brukes ROI-definisjonsdialogen

①

②

③

Figur 25  

Skissere objekter i Angio-planleggingsprosedyrer
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Trinn

1. Rull gjennom bildene ved hjelp av glidebryterne ① for å finne ROI-ene. 
MERK: Dette kan også gjøres ved bruk av musehjulet eller rullefunksjonen. 

2. Velg Brush.

3. Fremhev en ROI i en visning gjennom å tegne en kontur ②.
Området merkes i blått og skaper en stråle ③ i den andre visningen.

4. Merk ROI-en i den andre visningen.
MERK: Hvis strålene i begge visninger ikke krysser, er OK deaktivert. 

5. Verifisert ROI ved å rulle gjennom bildene.

6. Velg OK.

Slik går du frem

Trinn

1.

Når OK velges, bruker applikasjonen input fra ROI-skissering som et startpunkt for å opp-
rette et 3D-objekt med følgende egenskaper:
• Name: Nidus
• Type: Misdannelse
• Role: Udefinert

BRUKE SMARTBRUSH
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Trinn

2.

Det nye objektet er opprettet basert på ROI og gråverdier i 3D-bildesettet som er samregi-
strert med 2D DSA-bildene.
Hvis ingen egnet segmentering kan finnes, vil det resulterende objektet være en intersek-
sjon av de definerte interesseregionene.
Du kan fortsette å skissere eller ytterligere raffinere objektet ved bruk av de tilgjengelige
kontureringsverktøyene:
• Smart Brush: For raffinering av kontrastforsterkede områder.
• Brush 3D: For konturering i områder uten kontrastforsterkning.
• Brush 2D: For små lokale endringer.
• Threshold: For å ekstrahere de kontrastforsterkede vaskulære detaljene inne i det

skisserte nidusobjektet, som også kan brukes som ROI for dette verktøyet.

3.

Gjenta prosessen for å manuelt skissere enkeltkargrener for å separere arterier og vener.

Slik sletter du i 2D DSA-bilder

Du er i stand til å fjerne deler i det segmenterte objektet ved å bruke Erase-verktøyet i 2D DSA-
visninger.

Trinn

1.

Velg Erase eller bruk høyre museklikk når Brush er valgt.

2. Merk området som skal slettes i 2D DSA-visningen.
Voksler under det merkede området er fjernet fra 3D-segmenteringen.

Skissere objekter i Angio-planleggingsprosedyrer
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Slik gjenåpner du ROI-definisjonsdialogen

③

①

②

Figur 26  

Trinn

1. Velg Data.

2. Velg relevant par av 2D DSA-bilder ①.

3. Åpne Objects-menyen ved å velge pilen ②.

4. Velg New Object ③.

BRUKE SMARTBRUSH

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.0 SmartBrush Ver. 3.0 45



3.4 Skissere kliniske målvolum i Ryggsøyle-
planleggingsprosedyrer

Retningslinjer for generering av kliniske målobjekter

Den automatiske genereringen av kliniske målobjekter følger retningslinjene som ble utgitt av
Brett W. Cox, et al., i 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 genererer et tilpasset OAR som er beregnet basert på posisjonen til det kliniske
målet (dvs. tilpasset OAR dekker lengden på virvelen der CTV befinner seg ±5 mm fra toppen/
bunnen). Dette er synlig både i 2D- og 3D-visninger.

Om kliniske målobjekter

①

②
③

Så snart du starter skissering av et GTV ①, genererer SmartBrush:
• CTV ②
• OAR (f.eks. spinalkanal, "cropped") ③

Slik skisserer du objekter med SmartBrush i en Spine SRS-arbeidsflyt

① ②

③

Figur 27  

Skissere kliniske målvolum i Ryggsøyle-planleggingsprosedyrer
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Trinn

1. Velg relevant virvel ①.

2. Sentrer og zoom til ROI ved bruk av Zoom-, Scroll- og Pan-funksjoner.

3. Velg et skisseringsverktøy fra menyen.

4. Skisser området som skal segmenteres.
Så snart du begynner å skissere et objekt, genereres et tilsvarende CTV og OAR. CTV og
OAR oppdateres automatisk.

5. Bla til neste snitt eller fortsett skisseringen i vinkelrett rekonstruksjon.

6. Gjenta trinnene til objektet er opprettet i alle relevante snitt.

7. Verifiser de tegnede og automatisk genererte objektene ② ved å velge dem på verktøylin-
jen ③ og gjennomgå disse.

Objektsammenknytning

Figur 28  

Alle tre objekter er sammenknyttet. Endringer på ett objekt påvirker neste objekt (f.eks. endring av
GTV vil også endre CTV og beskåret OAR).
Flyten er enveis.
I tillegg kan applikasjonen detektere endringer på virvelen som CTV er basert på. Når en virvel
endres utenfor applikasjonen under driftstiden, oppdateres CTV tilsvarende.
MERK: Virvelen skal segmenteres før bruk av SmartBrush (f.eks. i Brainlab Elements
Anatomical Mapping). 

MERK: I beste praksis skal GTV, CTV og beskåret OAR-objekter modifiseres uten å gå ut av
SmartBrush. 

Regler for automatisk skissering av CTV

① ② ③ ④

Figur 29  

SmartBrush skaper automatisk CTV-en basert på plasseringen til FTV i henhold til de følgende
reglene:

Nr. GTV-posisjon Anatomiske regioner som er inkludert i
CTV

①
• Ryggvirvel
• Minst én pedikkel

• Hele virvellegemet
• Pedikkel
• Processus transversus/lamina(e)

BRUKE SMARTBRUSH
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Nr. GTV-posisjon Anatomiske regioner som er inkludert i
CTV

② • Minst én pedikkel
• Pedikkel
• Processus transversus/lamina(e)

③ • Processus spinosus
• Hele processus spinosus
• Bilateral processus transversus/lamina

④
• Ryggvirvel
• Bilateral processus transversus/lamina

• Hele virvellegemet
• Bilaterale pedikler
• Processus transversus/lamina(e)
• Hele processus spinosus

Regler for automatisk skissering av CTV-er i Ryggsøyle-planleggingsprosedyrer

Den automatiske genereringen av et klinisk målobjekt følger disse reglene:

Når GTV

involverer enveis pe-
dikkel,

in-
klu-
de-
res

pedikkelen og ipsilateral tran-
sversus/laminae

i CTV.

involverer processus
spinosus,

hele processus spinosus og
bilateral laminae

involverer hele rygg-
virvelen og bilateral
pedikkel / processus
transversus,

hele ryggvirvelen, bilaterale
pedikler, processus transver-
sus / laminae og processus
spinosus

involverer ryggvirve-
len og én einveis pe-
dikkel,

hele ryggvirvelen, pedikkelen
og ipsilateral processus tran-
sversus / laminae

involverer en unilate-
ral lamina,

lamina/processus transver-
sus, ipsilateral pedikkel og
processus spinosus

Ytterligere regler for generering av klinisk mål:
• Når skjæringspunktet mellom GTV og en sektor ikke er tomt, inkluderes denne sektoren i CTV.
• Når det oppstår endringer i GTV, oppdateres sektorutvalget på dynamisk måte.
• Alle endringer i GTV utløser en oppdatering av CTV, bortsett fra endringer i navnet, fargen eller

i kommentarene.
MERK: Hvis du forlater programvaren uten å gjennomgå de automatisk genererte objektene,
vises en dialogboks. 

Objekter med frakoblede volumer

Kontroller at alle objekter som opprettes er et sammenhengende objekt, ellers blir det behandlet
som et frakoblet volum.
Et objekt behandles som et frakoblet volum hvis det totale objektvolumet minus volumet til den
største komponenten er større enn 0,1 cm³.
Hvis du forlater programvaren etter å ha generert eller redigert objekter med frakoblede volum
uten å gjennomgå disse, vises en dialogboks.
MERK: Spine SRS støtter ikke frakoblede volumer for doseplanlegging. 

Skissere kliniske målvolum i Ryggsøyle-planleggingsprosedyrer
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4 YTTERLIGERE FUNKSJONER
4.1 Volumetrisk rapport

Om volumetriske rapporter

En volumetrisk rapport inneholder informasjon om volumet på et objekt, Macdonald-kriterier og
responsevalueringskriterier ved faste tumorer (RECIST). Macdonald-kriterier er et 2D-kriterium for
gadoliniumforbedrende T1-vektede lesjoner. Algoritmen gir den lengste diameteren til objektet
innenfor de originale snittene multiplisert med den lengste vinkelrette diameteren innenfor samme
snitt. RECIST er et evalueringskriterium for gadoliniumforbedrende T1-vektede lesjoner.
Algoritmen gir den lengste diameteren til objektet innenfor de originale snittene.

Håndtering av volumetrisk informasjon

En volumetrisk rapport:
• opprettes for et objekt og lagres med objektet hvis du velger Report
• er gyldig så lenge det tilknyttede objektet ikke modifiseres
• lagres med pasientdata så lenge objektet ikke modifiseres
• beregner objektvolumet med to desimaler hvis det er mindre enn 10 cm3 (alt som er større,

beregnes med én desimal)
Formen og posisjonen på et objekt må verifiseres i SmartBrush før du oppretter en rapport. Selve
rapporten gir informasjon om volumetriske mål.
Verdiene som regnes ut fra et skissert objekt, avhenger av oppløsningen på tilsvarende bildesett,
inkludert objektet. Ta dette med vurderingen hvis du bruker de beregnede verdiene til å fatte
beslutninger om videre behandling.
MERK: Macdonald-kriteriene på den volumetriske rapporten beregnes ved bruk av de
opprinnelige snittene. Derfor er orienteringen som Macdonald-kriteriene brukes på, lik
skanneretningen. Oppløsningen på bildesettet bestemmer nøyaktigheten til metoden. Derfor kan
det hende at objektet som vises i programvaren har litt annerledes resultater på grunn av
interpolering. 

MERK: Ta kontakt med Brainlab support for mer informasjon. 

Gjennomgå og eksportere rapporter

Eksisterende rapporter kan gjennomgås ved bruk av Viewer. Eksisterende rapporter kan lagres/
eksporteres ved hjelp av Export-funksjonen til Patient Data Manager.

YTTERLIGERE FUNKSJONER
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Slik opprettes en volumetrisk rapport

Figur 30  

Trinn

1. Velg Data.
Data-menyen åpnes.

2. Velg det relevante objektet fra Objects-rullegardinmenyen.

3. Velg Report på menyen.
Programvaren genererer en volumetrisk rapport.

Volumetrisk rapport
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4.2 Funksjoner for volumetrisk rapport

Funksjoner

Knapp Funksjon

Panorerer rundt rapporten.

Zoomer inn på et område i rapporten.

Tilpasser rapporten til skjermbredden.

Lukker rapporten.

Lagrer rapporten på en angitt plassering.

Sender rapporten til en angitt skriver.

YTTERLIGERE FUNKSJONER
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4.3 Eksport

Slik foretas eksport

For informasjon om å eksportere fra systemet, se brukerveiledningen for programvaren
Patient Data Manager.
MERK: Hvis data som ble generert av applikasjonen (dvs. objekter, segmenteringer) brukes
innenfor oppfølgingsapplikasjoner, må resultatene inspiseres nøye etter import til
oppfølgingsapplikasjonen. 

Eksport
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