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1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Данни за контакт

Поддръжка

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

Регион Телефон и факс Имейл

САЩ, Канада, Централна и
Южна Америка

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

us.support@brainlab.com

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

Обединено кралство Тел.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Испания Тел.: +34 900 649 115

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

Африка, Азия, Австралия,
Европа

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

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

Очакван експлоатационен срок

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

Обратна връзка

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

Производител

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

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.2 Правна информация

Авторско право

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

Търговски марки на Brainlab

• Brainlab® е търговска марка на Brainlab AG.
• iHelp® е търговска марка на Brainlab AG.

Търговски марки, които не са на Brainlab

• Android™ е търговска марка на Google Inc., регистрирана в САЩ и други страни.
• MacOS®, Safari® и iPad® са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други
страни.

• Magic Leap™, Magic Leap One™, Lumin SDK™ и иконата на Magic Leap са търговски марки
на Magic Leap, Inc.

• Microsoft®, Windows®, ActiveX®, Edge и Internet Explorer® са търговски марки на Microsoft
Corporation, регистрирани в САЩ и други държави.

• Mozilla Firefox® е търговска марка на Mozilla Foundation, регистрирана в САЩ и други
страни.

Информация за патент

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

Интегриран софтуер на трети лица

Този софтуер е базиран отчасти на работата по-долу. Пълният лиценз и бележката за
авторски права може да намерите на връзките по-долу:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE).
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE).
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md).
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html).
• Xerces-C++, разработено от Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
• QR Code Generator, © 2018 Project Nayuki (https://github.com/nayuki/QR-Code-generator/

tree/v1.4.0).
• Този продукт използва jquery.nicescroll. За пълно описание на авторските права, отказите
от права/отговорност и лицензите вижте https://github.com/inuyaksa/jquery.nicescroll/blob/
master/MIT.LICENSE.

• Този продукт използва Durandal. За пълно описание на авторските права, отказите от
права/отговорност и лицензите вижте https://raw.githubusercontent.com/BlueSpire/Durandal/
master/License.txt.

Допълнителни благодарности

Лиценз на Степанов и Мак Джоунс – Elements of Programming:
- © 2009 Alexander Stepanov и Paul McJones.

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

- Алгоритми от Elements of Programming на Александър Степанов и Пол Мак Джоунс,
издателство Addison-Wesley Professional, 2009.

Лиценз за стандартната библиотека с шаблони на SGI C++:
- © 1994 Hewlett-Packard Company.
- Разрешението за използване, копиране, промяна, разпространение и продажба на
този софтуер и неговата документация за каквито и да било цели се предоставя без
такса, при условие че декларацията за авторско право по-горе е отпечатана във
всички копия, както и че декларацията за авторско право и бележката за разрешение
са отпечатани в придружаващата документация. Компанията Hewlett-Packard Company
не предоставя никакви предписания за пригодността на този софтуер за каквито и да
било цели. Предоставя се „както е“ без изрична или подразбираща се гаранция.

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

СЕ етикет

CE етикетът указва, че продуктът на Brainlab е в съответствие с основните
изисквания на Директива 93/42/ЕИО на Съвета на Европа, Директивата от-
носно медицинските изделия („ДМИ“).
Viewer е продукт от клас Im съгласно правилата, установени от ДМИ.

Докладване на инциденти, свързани с продукта

От вас се изисква да докладвате всякакви сериозни инциденти, които може да възникнат
във връзка с този продукт, на Brainlab, както и на съответните ваши национални
компетентни органи за медицински изделия, ако сте в рамките на Европа.

Продажби в САЩ

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

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.3 Символи

Предупреждения

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

Внимание

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

Забележки

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

Символи
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1.4 Използване на системата

Предназначение

Viewer е софтуерно изделие за визуализиране на медицински образи и други здравни
данни. Изделието включва функции за преглед на образи, манипулиране на образи,
основни измервания и 3D визуализация (Мултипланарни реконструкции и 3D обемни
визуализации). Не е предназначено за диагностика на първични изображения или преглед
на мамографски образи.

Предвидена група потребители

Изделието се използва основно от медицински специалисти, като например лекари, техните
асистенти или друг медицински персонал, които се нуждаят от визуализиране на
медицински (DICOM) образи и други здравни данни за недиагностични цели.
Потребителският профил за Viewer е независим от специфичните случаи на клинично
използване.

Място на използване

Мястото на използване се определя като „в затворено помещение“, обикновено в
медицински учреждения – болници или клиники.

Група пациенти

Изделието е софтуер, който позволява преглеждането на DICOM данни. Следователно няма
конкретна група пациенти.

Преглед на правдоподобността

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

Отговорност

Предупреждение
Тази система е само в помощ на лекаря и не замества или заменя опита и/или
отговорността му по време на употреба. За потребителя винаги трябва да е възможно
да продължи без помощта на системата.
Само обучен медицински персонал може да използва компонентите на системата и
допълнителния инструментариум.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.5 Съвместимост с медицински устройства и
софтуер

Съвместими устройства, които не са на Brainlab

Viewer е продукт, съвместим със следните устройства:

Устройство Производител

Magic Leap One

Magic Leap, Inc.
7500 West Sunrise Blvd.
Plantation, FL 33322
САЩ

Magic Leap One е продукт, сертифициран като ИТ оборудване съгласно ANSI/UL60950
(E492841). Той не покрива изискванията за МЕ оборудване, както са установени от IEC
60601-1:2012, и не трябва да се използва в рамките на пациентска среда по време на
хирургични процедури.

Устройства, които не са на Brainlab

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

Съвместим медицински софтуер на Brainlab

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

Софтуер, който не е на Brainlab

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

Съответствие на DICOM

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

Актуализации

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

Съвместимост с медицински устройства и софтуер
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Сканиране за вируси и злонамерен софтуер

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

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

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

Актуализации на защитата на Microsoft за Windows и актуализации на драйвери

Brainlab позволява инсталирането само на корекции на защитата. Не инсталирайте
сервизни пакети и актуализации по избор. Проверявайте настройките си, за да сте уверени,
че актуализациите се изтеглят и инсталират правилно и в подходящ момент. Не
актуализирайте драйвери за платформи Brainlab.
Потърсете на уеб сайта на Brainlab допълнителна информация за настройките и за списъка
с актуализации на защитата на Microsoft, блокирани от отдела за поддръжка на Brainlab.
Адрес: www.brainlab.com/updates
Парола: WindowsUpdates!89

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.6 Обучение и документация

Обучение от Brainlab

Преди използване на системата Brainlab препоръчва всички потребители да се включат в
програма за обучение, провеждана от представител на Brainlab, за да се гарантира
безопасна и подходяща употреба.

Поддръжка в контролирани условия

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

Отговорност

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

Удължено време на ОЗ

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

Прочит на ръководствата за потребителя

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

Предлагани ръководства за потребителя

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

Ръководство за потре-
бителя

Съдържание

Ръководства за потреби-
теля на софтуера

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

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

Ръководства за потреби-
теля на хардуера

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

Обучение и документация
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Ръководство за потре-
бителя

Съдържание

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

Ръководство за почиства-
не, дезинфекция и стери-
лизация

Подробности относно почистването, дезинфекцията и стери-
лизацията на инструментите

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

Техническо ръководство
за потребителя

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

Системно и техническо
ръководство за потребите-
ля

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

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.7 Технически изисквания за Viewer на компютър

Изисквания за хардуера на Viewer

• Графика: DirectX 11, съвместимо с 512 MB графична памет
• Разделителна способност на дисплея: 1280 x 1024
• Процесор: 4 физически ядра
• RAM: 4 GB

Допълнителни изисквания за 3D стерео преглед

• RAM: 8 GB
• Пасивен 3D стерео дисплей
• Поляризирани очила

Технически изисквания за Viewer на компютър
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1.8 Технически изисквания за Viewer през уеб
браузър

Основна информация

• Компютър с мрежова връзка, достатъчна разделителна способност на екрана (вижте
хардуера по-долу) и мишка.

• Таблет с достъп до мрежа и достатъчна разделителна способност на екрана (вижте
хардуера по-долу).

Софтуер

ОС\браузър Internet Explorer Edge* Firefox* Chrome* Safari*

Windows 7 11 Няма OK OK Няма

Windows 8 11 Няма OK OK Няма

Windows 10 11 OK OK OK Няма

Mac OS Няма Няма Няма Няма OK

iOS Няма Няма Няма Няма OK

Android Няма Няма Няма OK Няма

* Уверете се, че използвате най-новата версия на браузъра си.

Хардуер

• 2 GB RAM препоръчително
• Разделителна способност на екрана: 1024 x 768 или по-висока
• Препоръчва се мишка с колелце при използване на компютър

Мрежа

• Скорост на мрежовата връзка:
- Най-малко 10 Mbps. Мрежовата връзка трябва да е стабилна. Може да се наложи да
рестартирате приложението, ако мрежовата връзка е нестабилна.

- Закъснение макс.: 200 ms.
• Достъп, изискван през сървъра, чрез порт 80 и 443 (http и https).

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.9 Технически изисквания за Viewer с
настройката на Magic Leap

Изисквания за хардуера на Viewer

• Графика: DirectX 11, съвместимо с 512 MB графична памет
• Разделителна способност на дисплея: 1280 x 1024
• Процесор: 4 физически ядра
• RAM: 4 GB

Допълнителни изисквания

Magic Leap One

Изисквания за мрежата

Както Magic Leap One, така и компютърът трябва да са свързани в една мрежа. Magic Leap
изисква Wi-Fi, но не и интернет. Компютърът може да се свързва или чрез Wi-Fi, или чрез
мрежовия кабел.
Viewer и Magic Leap изискват шифрована връзка за SSL комуникация. Въпреки че може да
се използва всеки стандартен https порт, Brainlab препоръчва използването на https порт с
повишена защита 44388. Ако този порт е бил блокиран, се свържете с ИТ поддръжката на
болницата и/или разберете кой порт се използва вместо него.
ЗАБЕЛЕЖКА: функциите на Viewer, налични с настройката на Magic Leap, зависят от
лиценза. Имате нужда както от устройство на Magic Leap, така и от лиценз, за да
осъществите достъп до функциите за смесена реалност на Viewer. 

Технически изисквания за Viewer с настройката на Magic Leap
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2 ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
2.1 Първи стъпки

Въведение

Viewer има няколко начина на употреба. Например:
• Преглед на медицински образи и планове за лечение на Brainlab
• Сравняване на набори от образи от няколко проучвания
• Извършване на функции на контрастиране и измерване

Отваряне на Viewer

Локално инсталиране: отворете Viewer чрез Content Manager в рамките на Patient Data
Manager. Това ви позволява да осъществите достъп до пациентските файлове и да
използвате софтуера на Brainlab.
Уеб браузър: отворете Viewer през Origin Server, което ви позволява да осъществите
достъп до пациентските файлове и да използвате софтуера на Brainlab.
Използвайки софтуера Patient Selection, изберете пациента и желаните данни за преглед.
Направете справка с Ръководствата за потребителя на софтуера за Patient Data
Manager, Origin Server и Patient Selection за повече информация.

Оформление на екрана

②

①

Фиг. 1  

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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Оформлението на екрана визуализира данни едни до други, като позволява на потребителя
да ги сравнява.

№ Област Пояснение

① Главно меню
Меню на наличните функции.
ЗАБЕЛЕЖКА: наличните функции може да се различават в
зависимост от лиценза ви. 

② Избран изглед Иконите и наименованието на сериите образи се осветяват в
избрания изглед.

Основни бутони

Натиснете съответния бутон, за да активирате функцията.

Бутон Функция

Home: Връща ви към началната страница. Всички промени
(напр. избран набор от изображения, контрастиране, траек-
тории, измервания, изрязани прозорци, 3D прагове) автома-
тично стават налични за други приложения.

Data: Отваря менюто за скриване/показване на данни.

Име и ИД на пациента: Изберете, за да върнете към избора
на пациента, за да направите промени в избрания пациент
или избраните данни.

Меню View: Опции за преглед на образа.

Меню Measure: Опции за измерване на образа (ъгли, раз-
стояния и т.н.) и анотации.

Меню 3D Options: Създаване на 3D визуализации, изрязва-
не на образа и избор на зона на интерес. Можете също да се
свържете с функциите за смесена реалност.

Меню Comparison: Показва сравнение на обектите на
Brainlab, когато са налични в набора от образи.

Done: Продължаване и записване на промените.

Първи стъпки
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Бутон Функция

Back: Подканва ви да запишете промените, преди да се вър-
нете към предишния екран.

• Изберете Save, за да направите данните налични за други
приложения.

• Изберете Discard, за да отхвърлите данните.
• Изберете Cancel, за да останете на страницата на Viewer.

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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2.2 Оформления

Относно оформленията

① ② ③

Фиг. 2  

Viewer използва интелигентни оформления, които автоматично избират най-подходящите
изгледи на база на вашия набор от данни. За да регулирате оформлението по
подразбиране, набора от данни и/или списъка с обекти, който се визуализира, изберете
Data.

№ Описание

① Област на преглед

② Избор на данни

③ Избор на оформление

Налични оформления

Оформление Подробности

Angio: Визуализира между четири и шест изгледа, съдър-
жащи:
• 3D реконструкции на съдове и кост/съдове. Наличността
на 3D образи зависи от избраните данни за образи.

• ОКС, изгледи на срез и ангиограмни изгледи.
ЗАБЕЛЕЖКА: наличността на това оформление зависи
от лиценза. 

Оформления
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Оформление Подробности

Cranial: Визуализира между четири и шест изгледа, съдър-
жащи:
• 3D реконструкция на главата с помощта на реконструк-
ция на кожата или кост/МР

• 3D реконструкция на главата с помощта на изгледа с ин-
телигентен подход

• ОКС и изгледи на срез, съдържащи един или два набора
от образи

ЗАБЕЛЕЖКА: наличността на това оформление зависи
от лиценза. 

Spine: Визуализира пет изгледа, съдържащи;
• Сагитален изглед на прешлените; визуализиращ отделни
срезове

• Четири отделни среза, както е изобразено в рамките на
сагиталния изглед на прешлените на гръбначния стълб

ЗАБЕЛЕЖКА: наличността на това оформление зависи
от лиценза. 

Custom: Визуализира всички избрани набори от данни
един до друг в областта за преглед.
ЗАБЕЛЕЖКА: Add View е в наличност само при използва-
нето на това оформление. 

Оформление Angio

② ③

① ④
Фиг. 3  

Оформлението Angio визуализира до шест набора от данни едновременно.

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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№ Описание

① Аксиален, коронален, сагитален или срезов изглед за набор от данни

② Изглед Smart Vessels

③ Съдържанието варира в зависимост от наличните данни

④ Съдържанието варира в зависимост от наличните данни

Оформление Cranial

③

①

④ ⑤

②

Фиг. 4  

Оформлението Cranial съдържа максимум шест изгледа от четири набора от данни. Левият
порт на изгледа визуализира 3D презентация на основния набор от данни. Преместете
плъзгача ②, за да регулирате изгледа на обекта. Използвайте бутоните в изгледа, за да
превъртате през набора от данни. Алтернативно можете да използвате колелцето на
мишката.

№ Описание

① Изглед Smart Bone/MR

② Плъзгач, използван за изрязване на 3D реконструкцията и преглед на вътрешни
обекти

③ Изглед Smart Approach, съдържащ 3D реконструкция на главата с помощта на
кожа и съдове на мозъчната повърхност

④ Аксиален, коронален, сагитален или срезов изглед за набор от данни 1

⑤ Аксиален, коронален, сагитален или срезов изглед за набор от данни 2

Оформления
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Оформление Spine

②

①

③

③
Фиг. 5  

Изгледът Spine съдържа пет стандартни изгледа, използващи един набор от данни. Левият
порт на изгледа визуализира позиционирането на среза, показано в другите изгледи.
Подравняването може да се регулира, като се плъзгат жълтите маркери ②.
ЗАБЕЛЕЖКА: когато срезовете се препозиционират, съответният изглед се
актуализира. 

№ Описание

①
Сагитален изглед на гръбначния стълб и неговите прешлени. Също така се ви-
зуализират и срезовете, показани в другите изгледи. Тези срезове може да се
препозиционират.

② Маркери за срезовете.

③ Аксиални, коронални, сагитални или срезови изгледи за индивидуалните срезо-
ве.

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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Оформление Custom

Фиг. 6  

Оформлението Custom визуализира всички налични данни и също така ви позволява да
изберете произволен изглед от списъка на наличните опции на реконструкция с помощта на
Add View.

Оформления
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2.3 Преглед на данните

Относно прегледа на данните

Функциите View предоставят основни опции за манипулиране на образа. Промените се
прилагат към текущия набор от данни и неговите реконструкции.

DICOM образите трябва да имат квадратен размер на пикселите. Няма ограничение за
размера на матрицата.

Ориентация

Човешка фигура се появява в долния ляв ъгъл на всеки изглед, за да укаже
ориентацията на образа.
Други подходящи индикатори на ориентацията се появяват във всеки изглед,
включително: H (глава), F (крака), L (ляво), R (дясно), A (антериорно) и P (по-
стериорно).

2D ориентация

Фиг. 7  

Този символ се показва, когато се визуализират 2D образи.

Основни бутони за преглед

Основните бутони за преглед винаги са налични във Viewer.

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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Бутон Функция

Scroll: 
• Плъзнете надясно или надолу, за да преместите напред през набора
• Плъзнете наляво или нагоре, за да преместите назад през набора
ЗАБЕЛЕЖКА: алтернативно използвайте стрелките в образа, за да пре-
въртате. 

Rotate: Завъртане на 3D реконструкция.

Zoom:
• Плъзнете нагоре, за да намалите мащаба
• Плъзнете надолу, за да увеличите мащаба

Pan

Pan: Плъзнете образа в желаната позиция или натиснете образа, за го цен-
трирате в тази точка.

Add View: Отваря избора на реконструкцията.

Отваря избора на реконструкцията.

Увеличава/намалява избрания образ.

Затваря избрания изглед.

Стрелки в рамките на изгледа за превъртане през срезовете на образа.

Функции за преглед

Бутон Функция

Reset: Нулира всички срезове до първоначалните настройки на изгледа.

Преглед на данните
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Бутон Функция

Linked View: Свързва няколко набора от образи на екрана. 

Presets: Избор на предварителни настройки на КТ контрастиране.

Windowing: Регулира яркостта (нагоре и надолу) и контраста (наляво и над-
ясно). 

Slices: Регулира броя на визуализираните срезове.

Thickness: Регулира дебелината на среза.

Align: Позволява да регулирате ориентацията на данните от сканирането. 

Flip: Плъзгане през изображението, което искате да преместите:
• Вертикално, за да обърнете образа нагоре/надолу
• Хоризонтално, за да обърнете образа надясно/наляво
ЗАБЕЛЕЖКА: Flip е активна функция само за 2D (рентгенови) образи. 

Screenshot: Прави екранна снимка на текущия екран.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато изберете Done след използване на функциите на раздела View,
промените се записват за този набор от образи. Следващия път, когато отворите
набора от образи, той се отваря със същото оформление. 

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.0 Viewer Вeр. 5.0 27



Предварителни настройки

Фиг. 8  

Можете да изберете предварителните настройки за контрастиране за набори от КТ образи,
които се оптимизират от Brainlab, за визуализиране на конкретни структури, като например
кост, бял дроб или мека тъкан. За да направите това, натиснете Presets, за да видите
списък с наличните оптимизации.

Дебелина

② ③

①
Фиг. 9  

Функцията Thickness е налична само за първоначалните срезове, ако са налице следните
условия:
• Разстоянието на среза в еднакво за целия набор от образи
• Максималното разстояние на среза в 2 mm

Преглед на данните
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• Максималната разлика между разстоянието на среза и дебелината на среза не
надвишава 10%

ЗАБЕЛЕЖКА: аксиални, сагитални или коронални реконструкции не може да се
усредняват. 

№ Пояснение

①
Лента на плъзгача за регулиране дебелината на среза. Обхватът на дебелината
зависи от разстоянието между срезовете и не може да надвишава максимума от
6 mm обща дебелина.

② Усреднената дебелина е посочена в заглавката (пред AVERAGE).

③ Квадратче указва дебелината на усреднената област.

Меню за избрани данни

Менюто SELECTED DATA ви позволява да скривате/показвате избрани данни.

① ②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Фиг. 10  

№ Пояснение

① Изберете икона, за да отворите менюто SELECTED DATA.

② Данни, налични за преглед (напр. образи, обекти, измервания).

③ Изберете MORE, за да отворите страница за избор на данни.

④ Изберете, за да се покажат данните.

⑤ Изберете, за да се скрият данните.

⑥ Изберете, за да разширите/сгъстите списъците с наличните данни.

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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№ Пояснение

⑦ Показва всички налични оформления.

⑧ Изберете, за да затворите менюто SELECTED DATA.

Свойства на данните

①

Фиг. 11  

Свойствата на данните са показани в менюто Data. Например обем на обект ① в планирани
обекти.

Предупреждение
Изчисляването на обема се базира на различни фактори, като например качество на
образа, разделителна способност на образа и дебелина на среза, и може да се
различават от действителния обем на осветения обект.

Функция Slices
① ②

Фиг. 12  

Функцията Slices ви позволява да дефинирате колко среза да се визуализират, като се
използва решетка за избор на желаното оформление.

Изисквания за свързан изглед

Linked View свързва няколко набора от образи. Всички действия, извършени в един набор
(напр. плъзгане или панорамиране), също се извършват в свързаните изгледи.
За да се използва Linked View, образите/наборите от образи трябва:
• Да бъдат част от същия набор от образи или реконструкция; или
• Да бъдат слети (чрез софтуера на Brainlab или скенера)

Преглед на данните
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Максимизиране/Минимизиране на образи

①

②

Фиг. 13  

№ Компонент

① Списък с образи

②
Максимизиран изглед
ЗАБЕЛЕЖКА: максимизираният образ остава в списъка с образи. 

Опции за максимизиране/минимизиране

Опции

За да максимизирате образ, натиснете стрелката за максимизиране.

За да минимизирате образ, натиснете стрелката за минимизиране.

За да промените образа в максимизирания изглед ②, изберете образ в списъка с образи
① или плъзнете образ в максимизирания изглед, за да размените.

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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3 ИЗПОЛЗВАНЕ НА VIEWER
3.1 Изгледи на реконструкция

Относно изгледите на реконструкцията

Viewer ви позволява да преглеждате реконструкции в допълнение към вече избраните
образи. Изгледите на реконструкция са свързани с първоначалния набор от образи (т.е.
всички промени, направени в един изглед, ще се приложат за другите).
Можете да прегледате първоначалния набор от образи едновременно с до три типа
реконструкции. Избирането на която и да е икона на реконструкция визуализира тази
реконструкция.

Избор на реконструкция

Изберете бутона за реконструкции ① или Add View ②, за да отворите диалогов прозорец за
избор ③. Оттук можете да отворите отделните опции за реконструкция. Изборът на
реконструкция показва символични икони за наличните изгледи.
ЗАБЕЛЕЖКА: наличните реконструкции може да варират в зависимост от избрания
формат на данните и лиценза ви. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Slice ⑥ е първоначалният набор от образи, а не реконструкция.
 

④

①

②

⑤
③

⑥

Фиг. 14  

ИЗПОЛЗВАНЕ НА VIEWER
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№

① Бутон за реконструкции

② Add View

③ Диалогов прозорец за избор на реконструкция

④ Standard съдържа набор от по-често използвани реконструкции

⑤ Other съдържа допълнителни реконструкции

Как се избират реконструкции

Стъпка

1.

Изберете Add View или бутона за реконструкции.
Отваря се диалоговият прозорец за избор на реконструкция.

2. Изберете своя изглед с помощта на символите.
ЗАБЕЛЕЖКА: към този изглед може да се приложат филтри. Уверете се, че не са
осветени филтри, ако искате да прегледате всички опции. 

Изглед на черен дроб

Фиг. 15  

Изгледът Liver показва всички налични данни за образи, конкретни за черния дроб, но и
също така ви позволява да изберете всеки изглед от списъка с налични опции на
реконструкция.
ЗАБЕЛЕЖКА: наличността на това оформление зависи от лиценза. 

Изгледи на реконструкция
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Как се осъществява достъп до изгледа на черен дроб

Стъпка

1.

Изберете Add View.

2. Изберете Standard > Other.

3. Изберете Other Views > Liver.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА VIEWER
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3.2 Повторно дефиниране на ориентация на
пациент

Относно повторното дефиниране на ориентация на пациент

Функцията Align ви позволява да дефинирате повторно ориентацията на пациента в набора
от образи.
Например, ако пациентът е бил сканирал в аксиалната (легнал по очи или легнал по гръб)
позиция, но с наклонена глава, етикетирането на данните от сканирането няма да съвпадне
с ориентацията. Можете да коригирате това, като подравните данните, така че да
кореспондират на етикета в съответния изглед.
ЗАБЕЛЕЖКА: препоръчително е използването на реконструкции, вместо на срезовете
от първоначалните образи, когато се използва функцията Align. 

Как се дефинира повторно ориентация на пациент

①

Фиг. 16  

Стъпка

1.

Изберете Align.

2. Завъртете и/или панорамирайте образа ①, така че маркерите на ориентацията в из-
гледа да се подравнят с реалната ориентация на пациента.
Други отворени изгледи може да се използват за сравняване и потвърждаване на
подравняването на ориентацията.

Предупреждение
Уверете се, че ориентацията на пациента, дефинирана с помощта на функцията Align,
съответства на действителната ориентация на пациента в набора от образи.

Повторно дефиниране на ориентация на пациент
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Как се разменят позиции

Стъпка

Изберете и задръжте надолу даден изглед, след което пуснете изгледа в желаното место-
положение.
Двата изгледа разменят позиции.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА VIEWER
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3.3 Функции за измерване

Относно функциите за измерване

Менюто Measure предоставя разширени опции за измерване. Измерванията се прилагат за
текущия срез, както и за един срез преди и след.
Измервания на разстояние, кръг и ъгъл са видими само във Viewer. Функциите за
измерване на разстояние и кръг не са налични върху некалибрирани образи.
ЗАБЕЛЕЖКА: качеството на измерването на разстоянието зависи от разделителната
способност на набора от образи. 

Бутони за измерване

Бутон Функция

Distance: Измерва разстоянието между всеки две точки.

Circle: Измерва диаметъра на кръг, припокриващ образа.

Angle: Измерва ъгъла на всеки три точки в същата равнина.

Open Angle: Измерва ъгъла между две отворени равнини.

Point: Поставя текстови етикети в образа.
ЗАБЕЛЕЖКА: точките са видими и в други софтуерни приложе-
ния. 

See Next: Когато има повече от едно измерване в избраните дан-
ни, прескача към среза, където е налично следващото измерване.

Delete: Изтрива обектите на измерване.

Calibrate: Калибрира функциите за измерване във връзка с мар-
кер с познати размери.

ЗАБЕЛЕЖКА: измерванията и точките може да се променят само когато е отворено
менюто Measure. 

Функции за измерване
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Как се измерват разстояния

Фиг. 17  

Функцията Distance ви позволява да измервате разстоянието между всеки две точки в
образа.

Стъпка

1.

Изберете Distance.

2. Изберете произволно място в образа.
На екрана се появява линия.

3. Препозиционирайте линията, както е необходимо, като изберете и плъзнете крайни-
те точки.
Разстоянието се изчислява и визуализира в милиметри между избраните точки.

Как се измерват диаметри

Фиг. 18  

ИЗПОЛЗВАНЕ НА VIEWER
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Функцията Circle ви позволява да измервате диаметъра на кръг, припокриващ образа.
Измерванията на диаметър се прилагат за текущия срез, както и за един срез преди и след.

Стъпка

1.

Изберете Circle.

2. Изберете точка в образа, за да създадете кръг.
Диаметърът на кръга се изчислява и визуализира.

3. Препозиционирайте кръга, както е необходимо, като плъзнете центъра. Преоразме-
рете кръга, като изберете и плъзнете ръбовете.

Как се измерват ъгли

Фиг. 19  

Функцията Angle ви позволява да измервате ъгъла на всеки три точки в същата равнина.
ЗАБЕЛЕЖКА: визуализираният ъгъл е 2D измерване. Стойността винаги е свързана с
визуализираната равнина. 

Стъпка

1.

Изберете Angle.

2. Изберете точка в образа.
На екрана се появява ъгъл.

3. Препозиционирайте точките, както е необходимо, като ги изберете и плъзнете.
Ъгълът между избраните точки се изчислява и визуализира.

Как се измерват отворени ъгли

Функцията Open Angle ви позволява да измервате ъгъла между две равнини, които
съставляват интерес.

Функции за измерване
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Стъпка

1.

Изберете Open Angle.

2. Изберете точка в образа.
На екрана се появяват две линии.

3. Препозиционирайте линиите, както е необходимо, като изберете и плъзнете крайни-
те точки.
Ъгълът между линиите се изчислява и визуализира.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА VIEWER
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3.4 Допълнителни функции за измерване

Бутон Point

①

②

За да поставите текстови етикети в образ, изберете Point, след което препози-
ционирайте, като плъзнете в желаното местоположение.
Изберете Annotation ①, за да редактирате текста на анотацията в диалоговия
прозорец, който се отваря ②.

Бутон Delete

За да изтриете измервания, първо изберете Delete, след което изберете из-
мерването, което искате да изтриете.

Допълнителни функции за измерване
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3.5 Калибриране

Относно калибрирането

Функцията Calibrate ви позволява да калибрирате функциите за измерване във връзка с
познат физически маркер.

Как се калибрира

Стъпка

1.

Изберете Calibrate за активиране.

2.

Препозиционирайте и преоразмерете кръга, за да съвпадне с размера на маркера,
както сте подканени. Преоразмерете го, като натиснете и плъзнете ръбовете.

3.

Изберете Enter Diameter Here и въведете правилните размери на своя маркер в
диалоговия прозорец.

4. Изберете OK.
ЗАБЕЛЕЖКА: всички измервания се прекалибрират във връзка с размерите на
маркера. 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА VIEWER
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3.6 3D опции

Относно 3D опциите

Лентата с инструменти 3D Options ви позволява да създавате и регулирате следните
функции на 3D визуализация: 
• Регулиране на прага
• Изрязване на образа
• Select ROI (Зона на интерес)

Фиг. 20  

3D визуализации

Когато превъртате през набор от 2D образи, жълта линия или сянка в 3D визуализацията
презентира местоположението на преглеждания в момента срез. В рамките на други 2D
образи визирен кръст презентира пресичащите се равнини. Тези презентации избледняват,
когато превъртането спре.
Траектории, обекти и точки са видими в рамките на 3D визуализации.

Предупреждение
Цветовете, появяващи се в 3D визуализацията, не могат да се отразят на цвета на
реалните тъкани. Обърнете внимание, че 3D визуализациите се създават на база на
сиви стойности и следователно повърхностната неточност или артефактите може да
създадат неточности в 3D визуализацията.

Цифрово реконструирана рентгенограма (DRR)

Предварителната DRR настройка използва КТ данни за създаване на апроксимация на
рентгеновия образ. Резултатът е образ, подобен на рентгеновия, изчислен от избрания
ъгъл.

Проекция на максимална интензивност (MIP)

MIP е метод за обемна визуализация за 3D данни, който проектира вокселите с максимална
интензивност по посоката на прегледа в равнината на визуализацията.

3D опции
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Предварителни настройки

Наличните предварителни настройки варират в зависимост от типа данни:

Тип данни Стандартни Други

КТ без контраст Skin DRR Bone Bone/Vessels, Skin/Bone/
Vessels и MIP

КТ с контраст Skin MIP CT Contrast (bone
and vessels) Bone, Skin/Bone и DRR

МР Skin MIP Vessels Няма

Ротационна ангиогра-
фия Bone MIP Vessels Няма

ПЕТ/ЕЕКТ MIP MIP MIP Няма

Изглед на обекти

Изгледът на обектите показва всички избрани вокселни обекти, траектории и влакнести
обекти.

Смесена реалност

①

Фиг. 21  

Ако имате устройство на Magic Leap, можете да го свържете с Viewer чрез бутона Magic
Leap ①.

Сродни връзки

Как да свържете устройството си на стр. 52

ИЗПОЛЗВАНЕ НА VIEWER
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3.7 Редактиране на 3D визуализации

Относно редактирането на 3D визуализации

Можете да редактирате и измените параметрите на 3D визуализация с помощта на:
• Threshold
• Crop
• Select ROI
• Reset 3D
• Hide Equipment

Как се регулира праг

Стъпка

1.

Изберете Threshold.

2. Плъзнете, за да регулирате прага:
• Плъзнете наляво или нагоре, за да увеличите
• Плъзнете надясно или надолу, за да намалите

Как се изрязва образ

Стъпка

1.

Изберете Crop.
Рамката за изрязване се появява в набора от образи.

2. Регулирайте рамката за изрязване, така че да обгражда частта на образа, която
искате да запазите.
• За да регулирате размера на рамката, плъзнете ръбовете на рамката или кръгли-
те маркери, позиционирани вътре в рамката.

• За да завъртите рамката, натиснете ръба и плъзнете рамката. Отпуснете ръба,
след което го натиснете отново, за да завъртите рамката в различна посока.

ЗАБЕЛЕЖКА: областта извън рамката за изрязване вече не е видима. 

Как се избира зона на интерес

Стъпка

1.

Изберете Select ROI.

2. Плъзнете диагонално над избраната област.
Рамка за избор се създава на база диагонала.

Редактиране на 3D визуализации

46 Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.0 Viewer Вeр. 5.0



Стъпка

3. Отпуснете задържането.
Софтуерът избира зоната на интерес и увеличава мащаба върху нея.

Как се използва Reset 3D

Стъпка

Reset 3D: Нулира всички промени, които са направени с избраната
функция.
Ако не са избрани функции, натискането на Reset 3D връща 3D изгле-
да към първоначалното изчисление.

Как се използва скриването на оборудване

①

Стъпка

Изберете Hide Equipment ① от менюто 3D Options, за да скриете оборудване в 3D визуа-
лизацията (напр. работната повърхност на масата).
ЗАБЕЛЕЖКА: по подразбиране Hide Equipment е изключено. Изключението е, когато
разполагате с функцията Universal Atlas и преглеждате краниални набори от данни. 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА VIEWER
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3.8 3D стереоскопски обемни визуализации

Относно 3D стереоскопските обемни визуализации

Функцията ви позволява да преглеждате 3D обемни визуализации в стереоскопски 3D
режим на 3D дисплей. За да стартирате 3D стереоскопски преглед, изберете иконата в
Content Manager ① и изберете 3D дисплея ②.

① ②

3D стереоскопски бутони

При осъществяването на достъп до Viewer отдалечено с помощта на iPlan Net или Origin
Server, са налични допълнителни бутони в менюто 3D Options.

Бутон Функция

3D Stereo: Разрешава/забранява 3D стереоскопски преглед.

Swap Left/Right: Разменя обемните визуализации за ляво и дясно око.
ЗАБЕЛЕЖКА: изберете Swap Left/Right, за да проверите дали преглеждате
в пълен 3D режим. 

3D стереоскопски обемни визуализации
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3.9 Сравнение

Изглед за сравнение

Можете да извършите сравнение, ако образът ви съдържа вокселни обекти, които са били
създадени с помощта на SmartBrush.

Фиг. 22  

Изберете Load Data под Comparison. Viewer търси още вокселни обекти на този тип обект
и зарежда съответните набори от образи и ги показва в хронологичен ред.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА VIEWER
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4 ИЗПОЛЗВАНЕ НА
СМЕСЕНА РЕАЛНОСТ

4.1 Относно смесената реалност

Обосновка

Фиг. 23  

За потребители с устройство на Magic Leap Viewer предоставя уникални възможности за
изследване на пациентски данни. Viewer и Magic Leap работят заедно за създаване на
преживяване на смесена реалност, комбинирайки реална среда и виртуални обекти.
Прегледайте тези виртуални обекти в 2D и 3D или си взаимодействайте с други
потребители.
ЗАБЕЛЕЖКА: наличността на това оформление зависи от лиценза. 

Прегледайте наборите от образи в 2D и извършете контрастиране или други основни опции
за манипулиране на образи.
Завъртете, мащабирайте и позиционирайте 3D набори от образи за оптимална презентация
на областта на интерес.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СМЕСЕНА РЕАЛНОСТ
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ЗАБЕЛЕЖКА: не използвайте Magic Leap в пациентска среда по време на хирургични
процедури. 

Как да свържете устройството си

Следвайте тези стъпки, за да свържете своето устройство на Magic Leap с Viewer.

Стъпка

1. Стартирайте Viewer на десктопа си.

2. Включете своето устройство на Magic Leap (напр. използвайки бутона на предната
страна на Lightpack).

3.

Стартирайте приложението на Brainlab от основното меню на Magic Leap.

4. В приложението Viewer на десктопа ви отворете менюто 3D Options.

5.

Изберете Magic Leap.

6.

Появява се QR код.

Относно смесената реалност
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Стъпка

7.

Погледнете през устройството на Magic Leap към QR кода.

8.

След като QR кодът е разпознат, устройството се свързва. Това може да отнеме ня-
колко секунди.
Диалоговият прозорец на QR кода се затваря автоматично.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СМЕСЕНА РЕАЛНОСТ

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.0 Viewer Вeр. 5.0 53



Основно меню на Viewer

③

②

①

④

Фиг. 24  

Натиснете бутона Home на контрола на вашето устройство на Magic Leap, за да отворите
менюто.

№ Описание

① Reposition: Задава местоположението, където обектите изграждат реална среда.

② QR Code: Осъществява връзка или прекъсва връзката на устройството с Viewer.

③ About: Визуализира информация за софтуера на Viewer.

④ Exit: Прекъсва връзката на устройството с Viewer.

Опции за позициониране на виртуалната сцена

②①
Фиг. 25  

№ Описание

① Напечатан позициониращ маркер

② Виртуален позициониращ символ

Относно смесената реалност
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След като свържете устройството си, можете да дефинирате къде виртуалните обекти се
изграждат в реалната среда.
Дефинирайте позицията с помощта на позициониращия маркер или виртуалния
позициониращ символ чрез контрола на Magic Leap.
За да повторите този процес или да промените позицията, отворете основното меню на
Magic Leap Viewer и изберете Reposition.

Сродни връзки

Позициониращ маркер на стр. 69

Опция 1: Как се позиционира виртуалната сцена с помощта на напечатания позициониращ маркер

Стъпка

1. Поставете напечатания позициониращ маркер в местоположение, подходящо за ня-
колко наблюдаващи (напр. по средата на маса или на пода).

2. Свържете устройството си и софтуера.
След свързването виждате следното съобщение през очилата: Use trigger to position.

3. Погледнете маркера от късо разстояние. Когато маркерът се разпознае от вашето
устройство на Magic Leap, виртуалните и напечатаните стрелки ще се подравнят ав-
томатично.

4. След като позициониращият маркер се разпознае, 3D сцената се изгражда в указа-
ната позиция.
Всеки потребител трябва да изпълни тези стъпки.

Опция 2: Как се позиционира ръчно виртуалната сцена

Можете също да позиционирате виртуалната сцена без напечатания позициониращ маркер.

Стъпка

1. Свържете устройството си и софтуера.
След свързването виждате следното съобщение през очилата: Use trigger to position.

2. Посочете с виртуалния лазер към виртуалния позициониращ символ.

3. Издърпайте и задръжте спусъка, за да грабнете обекта и да го преместите към же-
ланото местоположение (напр. към горната част на масата, към пода и т.н.).

4. Отпуснете спусъка.
3D сцената се изгражда в новото местоположение.

5. Отворете основното меню на Viewer и изберете Reposition, за да преместите отно-
во позициониращия символ.

Как се подготвя настройката за съвместен преглед

За да прегледате данните съвместно, използвайте идентична референтна позиция за всяко
устройство на Magic Leap. Изберете местоположение (напр. отворено пространство, което е
достъпно от всички страни). Това е мястото, където ще се изградят 3D образи в 3D
пространство.

Стъпка

1. Поставете напечатания позициониращ маркер в местоположение, подходящо за ня-
колко наблюдаващи (напр. по средата на масата или на пода), или се разберете за
подходящ референтен предмет (напр. химикал).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СМЕСЕНА РЕАЛНОСТ
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Стъпка

2. Свържете устройството си и софтуера.
След свързването виждате следното съобщение през очилата: Use trigger to position.

3. Потребителите имат две опции:
a.Погледнете позициониращия маркер от късо разстояние. Когато позициониращи-
ят маркер се разпознае от вашето устройство на Magic Leap, виртуалните и напе-
чатаните стрелки ще се подравнят автоматично.

b.Позиционирайте и подравнете ръчно стрелките с помощта на спусъка. Ако всички
потребители изберат тази опция, може да се използва арбитриращ референтен
предмет, ако позициониращият маркер не е наличен.

4. Повторете с всеки потребител.
Не премествайте маркера.

Относно смесената реалност
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4.2 Контрол на Magic Leap

Използване на контрола

①

②

④③

Фиг. 26  

№ Описание

①

Начало: Отваря основното меню на Magic Leap (ако не е в приложението Viewer).
Когато е в приложението Viewer:
• Дълго натискане: Отваря основното меню на Magic Leap и минимизира
приложението Viewer.

• Кратко натискане: Отваря основно меню на Viewer.

② Сензорен панел: Плъзнете пръстите си през сензорния панел, за да превъртите
или да мащабирате, както се изисква.

③ Спусък: Издърпайте, за да изберете действие, или издърпайте и задръжте, за да
извършите действие (напр. за да вдигнете, завъртите или преместите 3D сцена).

④ Протектор: С 3D изгледите отворете изгледа Probe’s Eye.

Сродни връзки

Върхове на инструменти и навигиране в 2D на стр. 59
Върхове на инструменти и навигиране в 3D на стр. 64
Върхове за 2D инструменти – насочване към заглавката на стр. 60
Върхове за 2D инструменти – насочване към ъгъла на стр. 60
Върхове за 2D инструменти – насочване към 2D изглед на стр. 60
Върхове на 2D инструменти – контрастирането е активирано на стр. 61
Върхове на 2D инструменти – анотацията е активирана на стр. 61

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СМЕСЕНА РЕАЛНОСТ
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4.3 2D смесена реалност

Относно 2D смесената реалност

Фиг. 27  

Magic Leap позволява на потребителите да изследват 2D набори от данни в смесена
реалност. Използвайки сензорния панел и виртуалния лазер, потребителите могат да
навигират през 2D данни, както се проектират на реалната среда, или да навигират в
софтуера.

Изгледи, налични в 2D смесена реалност

Viewer поддържа всички оформления в 2D смесена реалност. Някои изгледи може да се
визуализират в софтуера, но не и в смесена реалност.
Няколко типове данни не се поддържат:
• Документи (напр. PDF файлове, волуметрични отчети)
• Видеоклипове
• Рентгенови лъчи с времеви ред
• 2D DSA
ЗАБЕЛЕЖКА: ако вашият избран набор от данни включва изглед, който не се поддържа,
той ще се появи на монитора ви, но не и в смесената реалност. Софтуерът
визуализира съобщението View not available on Magic Leap.

 

Сродни връзки

Оформление Custom на стр. 24

2D смесена реалност
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Оформление Cranial на стр. 22
Оформление Spine на стр. 23
Оформление Angio на стр. 21

Взаимодействие с 2D изгледи

Използвайте следните опции за навигиране или регулиране на 2D изглед. За да активирате
бутон, насочете лазера към опцията и издърпайте спусъка. Избраният бутон ще стане син.

Опция Описание

Изберете, за да активирате панорамиране, превъртане и мащабиране с по-
мощта на сензорния панел.
• Панорамиране: Плъзнете образа в желаната позиция или натиснете обра-
за, за го центрирате в тази точка

• Превъртане: Превъртете надясно, за да преместите напред през набора,
плъзнете наляво, за да преместите назад през набора

• Мащабиране: Докато държите спусъка, плъзнете нагоре, за да намалите
мащаба, плъзнете надолу, за да увеличите мащаба

Изберете, за да регулирате контрастирането с помощта на целия контрол ка-
то дръжка.

За да поставите текстови етикети в образ, изберете Point, след което препо-
зиционирайте, като плъзнете към желаното местоположение.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете също да добавите текст относно точката чрез
клавиатурата или монитора на сензорния екран. 

Сродни връзки

Допълнителни функции за измерване на стр. 42

Върхове на инструменти и навигиране в 2D

① ②

Фиг. 28  

В зависимост от мястото, към което насочвате лазера в 2D изгледа, се показват различни
върхове на инструменти вляво от 2D дисплея ①.
Други инструменти за навигация се показват в горния десен ъгъл ② и се визуализират в
синьо, когато са активни.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СМЕСЕНА РЕАЛНОСТ
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Можете да навигирате данните за образи в софтуера и да прегледате промените в 2D
смесена реалност.

Върхове за 2D инструменти – насочване към заглавката

Когато насочвате лазера към лентата на заглавката в 2D дисплея, се визуализират
следните върхове на инструменти.

Опция за връх на инструмент Описание

Trigger Преместване на областта на 2D изгледа

Trigger + Swipe Left/
Right Завъртане на областта на 2D изгледа

Trigger + Swipe Up/Down Позиционирате на областта на 2D изгледа по-
близо или по-далече от потребителя

Върхове за 2D инструменти – насочване към ъгъла

Когато насочвате лазера към ъгъла в 2D дисплея, се визуализира следният връх на
инструмент.

Опция за връх на инструмент Описание

Trigger Размер на скалата на областта на 2D изгледа

Върхове за 2D инструменти – насочване към 2D изглед

Когато насочвате лазера към 2D изгледа, се визуализират следните върхове на инструменти
вляво от образа. Използвайте следните опции за навигиране в рамките на 2D изгледа. За да
активирате бутон, насочете лазера към опцията и издърпайте спусъка.

Опция за връх на инструмент Описание

Trigger Панорамиране

Trigger + Swipe Up/Down Увеличаване/намаляване на мащаба

2D смесена реалност
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Опция за връх на инструмент Описание

Swipe Up/Down Плъзгане нагоре/надолу

Върхове на 2D инструменти – контрастирането е активирано

Когато е активирана опцията за навигация Windowing в 2D дисплея и насочите лазера в
рамките на 2D изглед, се показва следният връх на инструмент.

Опция за връх на инструмент Описание

Trigger
Приложете контрастиране със спусъка, като пре-
местите цялата контрола наляво/надясно и наго-
ре/надолу.

Върхове на 2D инструменти – анотацията е активирана

Когато е активирана опцията за навигация Annotation в 2D дисплея и насочите лазера в
рамките на 2D изглед, се показва следният връх на инструмент.

Опция за връх на инструмент Описание

Trigger Задайте анотация със спусъка. Добавете текст
към анотацията на монитора.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СМЕСЕНА РЕАЛНОСТ
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4.4 3D смесена реалност

Относно 3D смесената реалност

Фиг. 29  

Magic Leap позволява на потребителите да изследват 3D обемни визуализации в
стереоскопски 3D режим. Можете да си взаимодействате с обекта и да си сътрудничите с
други потребители. Обектът, прегледан в смесена реалност, е идентичен на това, което се
визуализира в софтуера, с изключение на това, че можете да си взаимодействате с него,
както бихте могли с обект в реалния свят.

Изгледи, налични в 3D смесена реалност

Следните изгледи се поддържат във Viewer:
• Skin
• Bone
• Skin/Bone
• Vessels
• Skin/Vessels
• Skin/Bone/Vessels
• Bone/Vessels
• Smart Approach
• Smart Liver
• MIP
ЗАБЕЛЕЖКА: ако сте в оформлението Spine или Angio, се визуализира само 2D. 

ЗАБЕЛЕЖКА: ако вашият избран набор от данни включва изглед, който не се поддържа,
той ще се появи на монитора ви, но не и в смесената реалност. Софтуерът
визуализира съобщението View not available on Magic Leap.

3D смесена реалност
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ЗАБЕЛЕЖКА: обекти, траектории, измервания и точки, както и влакна, включени в
набора ви от данни, ще се визуализират с 3D сцената. 

Изглед Probe’s Eye

② ③ ⑤④

⑥

①

Фиг. 30  

№ Описание

① 3D реконструкция на пациентски набор от образи

② Текуща фокусна равнина

③ Изглед Probe’s Eye

④ 2D изглед Inline

⑤ 2D изглед Inline

⑥ Посока на преглед

Изгледът Probe’s Eye и двата свързани изгледа Inline се визуализират само в 3D смесена
реалност (напр. те не може да се преглеждат на дисплея). Изгледът Probe’s Eye показва
реконструкция на пациентския набор от образи ① на текущата фокусна равнина ② и
отразява данните от сканирането по жълтата линия на лазера ⑥, преминаваща през 3D
изгледа вляво.
За да отворите изгледа Probe’s Eye, насочете лазера към изгледа на същото
местоположение и го поставете под ъгъл там, където искате да създадете изгледа Probe’s
Eye. Можете също да прегледате и да превъртите през данните за образи в 2D полето,
относимо към посоката на преглед до 3D обемните визуализации.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СМЕСЕНА РЕАЛНОСТ
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Двата 2D изгледа Inline ④, ⑤ са перпендикулярни на изгледа Probe’s Eye ③ и се отварят
едновременно с изгледа Probe’s Eye. Те са видими само когато потребителят е под почти
перпендикулярен ъгъл на 3D реконструкцията.
Визуализираната посока на изгледа се указва в жълто на 3D обемната реконструкция ⑥. 

Как се активира изгледът Probe’s Eye

Използвайте протектора на контролата на Magic Leap, за да отворите изгледа Probe’s Eye.

Стъпка

1. Отворете 3D изгледа в смесена реалност.

2. Насочете виртуалния лазер към изгледа на същото местоположение и поставете
под ъгъл, както е желаната посока на преглед.

3. Натиснете протектора.
Изгледът Probe’s Eye и двата изгледа Inline се отварят вътре в 3D обемната рекон-
струкция.

4. Натиснете протектора отново.
Изгледите Probe’s Eye и Inline сега се визуализират вдясно на 3D обемната рекон-
струкция.
Използвайте сензорния панел, за да превъртите по посоката на преглед и/или да за-
въртите реконструкцията, за да видите по-добре изгледите Probe’s Eye и Inline.

5. Натиснете протектора трети път, за да затворите изгледите Probe’s Eye и Inline.

Върхове на инструменти и навигиране в 3D

Фиг. 31  

В смесена реалност използвайте виртуалния лазер и сензорния панел на Magic Leap, за да
навигирате своя 3D изглед.
В зависимост от това къде насочвате лазера, се визуализират различни върхове на
инструменти вляво от 3D изгледа.

3D смесена реалност
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Опция за връх на инструмент Описание

Trigger Преместете 3D изгледа към друго местоположе-
ние.

Trigger + Swipe Up/Down Завъртете 3D изгледа около хоризонталната ос.

Trigger + Swipe Left/
Right Завъртете 3D изгледа около вертикалната ос.

Swipe Up/Down Мащабирайте 3D изгледа.

Swipe Left/Right

Визуализира се само когато изгледът е изглед
Smart Approach. Това контролира плъзгача във
Viewer и можете да снемете слоеве от вашия 3D
образ в изгледа Smart Approach.

Bumper

• Натиснете веднъж, за да активирате Probe’s
Eye и свързаните изгледи Inline.

• Натиснете отново, за да преместите изгледите
вдясно от 3D реконструкцията.

• Натиснете трети път, за да затворите изгледи-
те.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СМЕСЕНА РЕАЛНОСТ
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5 ПРИЛОЖЕНИЕ
5.1 Отстраняване на проблеми

Отстраняване на проблеми с Magic Leap

Следните съобщения за грешка може да се появят, ако използвате Viewer с Magic Leap.

Съобщение за грешка Описание/решение

Not connected (Не е
свързано)
Cannot connect to
(current IP address
shown) (Не може да се
свърже с(ъс) (показва
се текущият IP адрес))

Magic Leap не може да се свърже със сървърното приложение на
Viewer, тъй като е възникнал първоначален проблем с връзката
(напр. настройката/конфигурацията не е правилна).
Опитайте следните опции:
• Потвърдете, че компютърът с Viewer и Magic Leap са в една и
съща мрежа

• Проверете настройките на защитната стена (NodeMaster)
• Изберете подходящ порт за комуникация (настройка на

NodeMaster)
• Enterprise IT: въведете MAC адреса на Magic Leap в списъка за
филтриране

• Обновете QR кода, за да стартирате връзка чрез основното ме-
ню на Viewer (QR код)

Connection lost (Връз-
ката е изгубена)
Trying to reconnect...
(Опит за повторно
свързване...)

Първоначална връзка е съществувала, но е била прекъсната.
Опитайте следните опции:
• Изчакайте няколко секунди; кратките прекъсвания се свързват
повторно автоматично

• Проверете дали Magic Leap е зададено към правилната Wi-Fi
мрежа (когато са възможни няколко мрежи)

• Проверете мрежовия кабел
• Обновете QR кода, за да стартирате повторна връзка чрез ос-
новното меню на Viewer (QR код)

Viewer closed (Viewer е
затворен)
The desktop viewer has
been closed. Exiting
application … (Настол-
ното приложение
Viewer е било затворе-
но. Изход от приложе-
нието)

Приложението Viewer на компютъра е затворено. Не в възможно
да се прехвърлят данни, така че приложението Magic Leap се из-
ключва.
Опитайте следното:
• Рестартирайте софтуера (компютъра и Magic Leap)

Internet privilege missing
(Липсва интернет при-
вилегия)

Интернет привилегията е отказана. Viewer не може да стартира
без одобрение на тази привилегия. Използването на тези приви-
легии трябва да се приеме при първото стартиране след инстала-
цията.
Разрешете привилегиите тук:
• Основно меню ML/настройки/приложения/Viewer/привилегии

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Съобщение за грешка Описание/решение

LAN privilege missing
(Липсва LAN привиле-
гия)

Привилегията на локалната мрежа е отказана. Viewer не може да
стартира без одобрение на тази привилегия. Използването на те-
зи привилегии трябва да се приеме при първото стартиране след
инсталацията.
Разрешете привилегиите тук:
• Основно меню ML/настройки/приложения/Viewer/привилегии

Camera problem (Про-
блем с камерата)

Камера привилегията е отказана. Viewer не може да стартира без
одобрение на тази привилегия. Използването на тези привилегии
трябва да се приеме при първото стартиране след инсталацията.
Разрешете привилегиите тук:
• Основно меню ML/настройки/приложения/Viewer/привилегии

Camera problem (Про-
блем с камерата)
Cannot access camera.
Reboot your Magic Leap
device. (Не може да се
осъществи достъп до
камерата. Рестарти-
райте устройството на
Magic Leap.)

Предната камера е необходима за сканиране на QR кода. Ако ка-
мерата вече се използва от друго приложение, приложението
Viewer не може да продължи да работи. Рестартирайте устрой-
ството.

Отстраняване на проблеми
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5.2 Позициониращ маркер

Шаблон на позициониращ маркер

Образът не е задължително да бъде мащабиран. За допълнителна информация се
свържете с отдела за поддръжка на Brainlab.

5 cm

10 cm

0 cm

4 in

0 in

2 in
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