
SMARTBRUSH
BRAINLAB ELEMENTS SMARTBRUSH
Version 3.0

Softwarebrugervejledning
Revision 1.0
Dato for udstedelse: 2019-12-05 (ISO 8601)
Copyright 2019, Brainlab AG Germany. Alle rettigheder forbeholdes.





INDHOLDSFORTEGNELSE
1  GENERELLE OPLYSNINGER.....................................................................................5

1.1  Kontaktoplysninger............................................................................................................................5

1.2  Juridiske oplysninger ........................................................................................................................6

1.3  Symboler ..............................................................................................................................................8

1.4  Brug af systemet ................................................................................................................................9

1.5  Kompatibilitet med medicinsk udstyr og software ...................................................................11

1.6  Undervisning og dokumentation ..................................................................................................12

2  SOFTWAREOVERSIGT ..................................................................................................13

2.1  Startvejledning ..................................................................................................................................13

2.2  Start og lukning af SmartBrush.....................................................................................................14

2.3  Genveje ...............................................................................................................................................16

2.4  Skærmbilledelayouts .......................................................................................................................17

2.5  Menuen Data ......................................................................................................................................24

2.6  Billedvisningsfunktioner.................................................................................................................29

2.7  Konturværktøjer................................................................................................................................31

2.8  Målinger ..............................................................................................................................................34

3  BRUG AF SMARTBRUSH ............................................................................................35

3.1  Opridsning af 3D-objekter ..............................................................................................................35

3.2  Multi-modalmuligheder ...................................................................................................................40

3.3  Opridsning af objekter i Angio-planlægningsprocedurer .......................................................41

3.4  Opridsning af kliniske målvolumener i rygsøjleplanlægningsprocedurer ..........................46

4  YDERLIGERE FUNKTIONER ....................................................................................49

4.1  Volumetrisk rapport .........................................................................................................................49

4.2  Volumetriske rapportfunktioner ....................................................................................................51

4.3  Eksport................................................................................................................................................52

INDHOLDSFORTEGNELSE

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 SmartBrush Ver. 3.0 3



INDHOLDSFORTEGNELSE

4 Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 SmartBrush Ver. 3.0



1 GENERELLE
OPLYSNINGER

1.1 Kontaktoplysninger

Support

Hvis du ikke kan finde de oplysninger, som du har brug for i denne vejledning, eller hvis du har
spørgsmål eller problemer, skal du kontakte Brainlab-support:

Region Telefon og fax E-mail

USA, Canada, Central- og Syd-
amerika

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

us.support@brainlab.com

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

Storbritannien Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tlf.: +34 900 649 115

Frankrig og fransktalende re-
gioner Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Euro-
pa

Tlf.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

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

Forventet levetid

Brainlab tilbyder fem års vedligeholdelse af softwaren. I denne periode tilbydes
softwareopdateringer og support på anvendelsesstedet.

Feedback

På trods af omhyggelig korrekturlæsning kan denne brugervejledning indeholde fejl. Kontakt os på
user.guides@brainlab.com, hvis du har forslag til forbedring.

Producent

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

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.2 Juridiske oplysninger

Ophavsret

Denne vejledning indeholder eneretsinformation, der er beskyttet af ophavsret. Ingen del af denne
vejledning må gengives eller oversættes uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Brainlab.

Brainlab-varemærker

• Brainlab® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.
• SmartBrush® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Varemærker, som ikke er Brainlab

Microsoft® og Windows® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og
andre lande.

Patentoplysninger

Dette produkt kan være dækket af en eller flere patenter, eller afventende patentansøgninger. For
yderligere oplysninger, se: www.brainlab.com/patent.

Integreret tredjepartssoftware

SmartBrush er en navnebeskyttet software. SmartBrush-softwaren er beskyttet af ophavsret.
Udover SmartBrush-softwaren kan andre programmer også installeres på SmartBrush-
arbejdsstationen, som har licens i henhold til GNU General Public License. Den ophavsretligt
beskyttede software og den gratis software anvendes i overensstemmelse med den ”almindelige
sammenlægningsklausul”, som defineret af GNU GPL. En fuldstændig beskrivelse af vilkår og
betingelser bag GNU General Public License findes her: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html.
Denne software er delvist baseret på iTextSharp af Bruno Lowagie og Paulo Soares.
Denne software er delvist baseret på følgende arbejde. Den fulde meddelelse om licens og
ophavsret kan findes på linkene nedenfor:
• 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++, udviklet af Apache Software Foundation (http://www.apache.org/licenses/

LICENSE-2.0)

CE-mærke

• CE-mærkningen viser, at Brainlab-produktet opfylder de grundlæggende krav i
Det Europæiske Råds direktiv 93/42/EØF, direktivet om medicinsk udstyr
(”MDD”).

• Brainlab Elements SmartBrush 3.0 er et produkt i klasse IIb i henhold til regle-
rne fastsat af MDD.

Salg i USA

Amerikansk føderal lovgivning begrænser denne anordning til udelukkende at måtte sælges af
eller efter ordre fra en læge.

Juridiske oplysninger

6 Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 SmartBrush Ver. 3.0

https://www.brainlab.com/patent/
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE
https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE
https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md
http://www.libtiff.org/misc.html
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0


Indberetning af hændelser i forbindelse med dette produkt

Det er påkrævet, at du indberetter alle alvorlige hændelser, der kan have fundet sted i forbindelse
med dette produkt, til Brainlab, samt til den tilsvarende nationale kompetente myndighed for
medicinsk udstyr, hvis du befinder dig i Europa.

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.3 Symboler

Advarsler

Advarsel
Advarsler er markeret med trekantede advarselssymboler. De indeholder
sikkerhedskritiske oplysninger om potentiel personskade, dødsfald eller andre alvorlige
konsekvenser forbundet med brug eller misbrug af udstyret.

Forsigtighedsregler

Forsigtighedsregler er markeret med runde forsigtighedssymboler. De indeholder vigtige
oplysninger om enhedens potentielle funktionsfejl, svigt, beskadigelse af enheden eller
skade på ejendom.

Bemærkninger

BEMÆRK: Bemærkninger er angivet med kursiv skrift og angiver yderligere nyttige tips. 

Symboler
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1.4 Brug af systemet

Tilsigtet brug

Brainlab Elements SmartBrush har et nemt interface med værktøjer og visninger til opridsning af
strukturer i patientbilleddata. Output gemmes som 3D DICOM-segmenteringsobjekt og kan
anvendes til yderligere behandling.

Indikationer for anvendelse

Brainlab Elements SmartBrush kan anvendes i alle kliniske arbejdsgange, der kræver opridsning
af anatomiske strukturer i patientbilleddata. Selve enheden har ingen specifikke kliniske
indikationer.

Tilsigtet brugsmiljø

Elements SmartBrush skal anvendes i:
• Kontormiljøer på hospitaler eller ethvert andet sted med adgang til en computer
• Lokaler, som er egnede til kirurgiske indgreb

Et mere specifikt tiltænkt brugsmiljø (f.eks. en specifik planlægningsstation eller
navigationsplatform) kan være til stede, når enheden bruges i kombination med andre enheder.

Tilsigtet brugerprofil

Programmet er beregnet til at blive anvendt af læger og deres assistenter, som har behov for at
opridse strukturer i patientbilleddata.
Derudover består de typiske brugere af:
• Neurokirurger og øre-næse-hals-kirurger.
• Sundhedspersonale, som er uddannet inden for planlægning og udførelse af neurokirurgiske

indgreb. Segmentering er et valgfrit trin i disse brugstilfælde.
• Kirurger inden for neurologi/ortopædkirurgi/rygsøjlekirurgi/traumekirurgi.
• Læger, som er uddannet i stråleterapi. Mere specifikt stråleonkologer eller dosimetrispecialister

for opridsning af organer i risiko.

Tiltænkt patientpopulation

Der er ingen demografiske, regionale eller kulturelle begrænsninger for patienter.
Derudover består de typiske patientpopulationer af:
• Alle patienter/alle aldre, hvor der kan fastslås en reference til en fast anatomisk struktur
• Patienter med specificerede indikationer og data fra en relevant scanningsmodalitet til rådighed

Tiltænkt kropsdel eller vævstype, som softwaren kan anvendes på eller interagere med

Da enheden kun er software, interagerer den ikke med nogen kropsdele eller noget væv.
Opridsningen, gennemgangen og forfinelsen af anatomiske strukturer er ikke begrænset til nogen
kropsdel, dvs. at billedsæt af enhver kropsdel kan importeres og anvendes på førnævnte måde.
Til Spine SRS-behandling er der yderligere funktionalitet for at lette arbejdsgangen med
behandlingsplanlægning yderligere.

GENERELLE OPLYSNINGER
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Gennemgang af plausibilitet

Advarsel
Før patientbehandlingen påbegyndes, skal plausibiliteten af alle de oplysninger, der er lagt
ind i og modtaget af systemet, gennemgås.

Brug af systemet
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1.5 Kompatibilitet med medicinsk udstyr og software

Kompatibel medicinsk Brainlab-software

Det er kun Brainlabs medicinske software, som er specificeret af Brainlab, der må installeres og
anvendes sammen med systemet. Kontakt Brainlab-support for afklaring vedr. kompatibiliteten
med Brainlab medicinsk software.

Software, som ikke tilhører Brainlab

Det er kun autoriserede Brainlab-medarbejdere, der må installere software på Brainlab-
systemet. Undlad at installere eller afinstallere nogen softwareprogrammer.

Opdateringer

Advarsel
Opdateringer til operativsystemet (hotfixes) eller tredjeparts-software skal udføres uden for
klinikkens åbningstider og i et testmiljø for at bekræfte, at Brainlab-systemet fungerer
korrekt. Brainlab overvåger udsendte Windows-hotfix og vil, for nogen opdateringer, vide,
om der kan forventes problemer. Kontakt Brainlab-support, hvis der opleves problemer
med et operativsystem-hotfix.

Virusscanning og malware

Brainlab anbefaler at beskytte systemet med avanceret antivirussoftware.
Vær opmærksom på, at nogle indstillinger for malware-beskyttelsessoftware (f.eks. virusscanner)
kan påvirke systemydelsen negativt. Hvis realtidsscanninger udføres, og enhver filadgang
monitoreres, kan det for eksempel tage lang tid at indlæse og gemme patientdata. Brainlab
anbefaler at deaktivere realtidsscanninger samt at udføre virusscanninger uden for klinikkens
åbningstider.

Advarsel
Sørg for, at antivirussoftware ikke ændrer nogen Brainlab-mapper, især:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab osv.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData osv.

Advarsel
Opdateringer må ikke downloades eller installeres under behandlingsplanlægning.
Kontakt Brainlab-support for yderligere oplysninger om nogen af disse emner.

Microsoft-sikkerhedsopdateringer til Windows og driveropdateringer

Brainlab tillader kun installation af sikkerhedsrettelser. Servicepakker og valgfrie opdateringer må
ikke installeres. Tjek dine indstillinger for at sikre, at opdateringer downloades og installeres
korrekt og på et passende tidspunkt. Drivere må ikke opdateres på Brainlab-platforme.
Besøg Brainlabs hjemmeside for yderligere oplysninger om indstillinger og en liste over Microsoft
Security Updates (Microsoft sikkerhedsopdateringer), der blokeres af Brainlab-support.
Adresse: www.brainlab.com/updates
Adgangskode: WindowsUpdates!89

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.6 Undervisning og dokumentation

Brainlab-undervisning

Brainlab anbefaler, at alle brugere deltager i et træningsprogram hos en Brainlab-repræsentant,
før de bruger systemet, af hensyn til en sikker og passende brug.

Ansvar

Advarsel
Dette system er kun en hjælp til kirurgen og erstatter eller overflødiggør ikke kirurgens
erfaring og/eller ansvar under anvendelsen. Det skal altid være muligt for brugeren at
fortsætte uden hjælp fra systemet.
Kun uddannet medicinsk personale må betjene systemets komponenter og de tilhørende
instrumenter.

Udvidet operationsstuetid

Brainlab-navigationssystemer er følsomt teknisk udstyr. Afhængigt af operationsstueopsætningen,
patientplacering, beregningstider og kompleksitet, kan operationsvarigheden ved hjælp af
navigation variere. Det er op til brugeren at afgøre, om en potentiel forlængelse er acceptabel for
den respektive patient og behandling.

Læs brugervejledninger

Denne vejledning beskriver kompleks medicinsk software eller medicinsk udstyr, som skal
anvendes med forsigtighed.
Det er derfor vigtigt, at alle brugere af systemet, instrumentet eller softwaren:
• Læser denne brugervejledning grundigt inden håndtering af udstyret.
• Til enhver tid har adgang til denne vejledning.

Undervisning og dokumentation
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2 SOFTWAREOVERSIGT
2.1 Startvejledning

Baggrund

SmartBrush leverer en værktøjskasse med konturværktøjer til at hjælpe dig med nemmere at
visualisere anatomiske strukturer eller tumorer.
Med SmartBrush kan du:
• Aftegne mål interaktivt
• Strømline multiplanær definition af 3D-volumener
• Udvide konturer med et klik på en mus eller vha. en finger
• Inddrage flere modaliteter samtidig under opridsning

Valg af data

Inden SmartBrush startes, skal patienten og de nødvendige data vælges i Patient Selection. Se
Softwarebrugervejledningen til Patient Data Manager for yderligere information.

Anomali-sporing

SmartBrush bruger anomali-sporing, hvis denne funktion findes i systemet. Dette betyder, at
SmartBrush, i en generel arbejdsgang, fokuserer og zoomer ind på en sporet anomali.

SOFTWAREOVERSIGT

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 SmartBrush Ver. 3.0 13



2.2 Start og lukning af SmartBrush

Start af softwaren

Figur 1  

For at starte softwaren skal der først vælges en patient, og så skal SmartBrush vælges inde fra
den nødvendige arbejdsgang på hovedskærmen til Patient Data Manager (f.eks. Cranial >
Planning > SmartBrush).

Typiske arbejdsgangsmuligheder

Afhængigt af proceduren følges trinnene i en af de følgende arbejdsgange:
• Arbejdsgang for generelle procedurer
• Angio Planning-arbejdsgang
• Spine SRS-arbejdsgang

SmartBrush-arbejdsgang for generelle procedurer

Trin

1. Vælg et billedsæt.

2. Opret objekt ved at opridse strukturen ved hjælp af:
• Halvautomatisk segmentering via Smart Brush
• Manuel segmentering via Brush 2D eller Brush 3D
• Segmentering baseret på tærskelværdier via Threshold

3. Gør objektet færdigt.

SmartBrush-arbejdsgang for Angio-planlægning-procedurer

SmartBrush kan bruges til at aftegne strukturer baseret på 2D DSA-billeder indeholdt i angio-
pakker, der blev oprettet med Brainlab Elements Image Fusion Angio. En angio-pakke
indeholder 2D DSA-billeder, 3D-billedsæt og samregistreringer mellem 2D- og 3D-billedsæt.

Trin

1. Vælg en angio-pakke.

2. Opret et objekt ved at opridse interesseområdet (ROI) på DSA-billederne.

3. Juster det oprettede objekt yderligere med SmartBrush-konturværktøjerne.

Start og lukning af SmartBrush
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SmartBrush-arbejdsgang for Spine SRS-procedurer

I Spine SRS-arbejdsgangen opretter SmartBrush automatisk et klinisk målvolumen (CTV) og et
risikoorgan (OAR) ud fra et manuelt tegnet brutto-tumorvolumen-objekt (GTV). Dette målvolumen
kan bruges til yderligere planlægningstrin.

Trin

1. Vælg et billedsæt.

2. Vælg den ønskede position.

3. Opret et GTV-objekt ved at opridse strukturen ved hjælp af:
• Smart Brush til halvautomatisk segmentering
• Brush 2D eller Brush 3D til manuel segmentering
• Segmentering baseret på tærskelværdier via Threshold

4. Gennemse det automatisk oprettede CTV og OAR.

5. Gør objekterne færdige.

Sådan lukkes SmartBrush

Afslut altid din aktuelle opgave, før du lukker programmet.
Luk altid softwaren, før systemet lukkes ned. Data bliver ikke gemt automatisk, hvis systemet
lukkes uden at programmet er blevet afsluttet korrekt.

Trin

Inden programmet lukkes, skal den aktuelle opgave afsluttes ved at vælge
Done.

SOFTWAREOVERSIGT
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2.3 Genveje

Tastaturgenveje

Funktion Beskrivelse Tastaturgenvej

Zoom Zoom ind og ud Ctrl + musehjul

Panorér Flyt et billede inden for et vindue Ctrl + venstre museknap og træk

Rul Rul gennem skiver Musehjul

Penselstørrelse Skift penselstørrelse, når en pensel
er aktiv Alt + musehjul

Slet Slet uden at vælge knappen Erase,
mens en pensel er aktiv Højre museknap

Skift til næste lay-
out Skift til næste visningslayout Ctrl + Tab

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

Berøringsskærmsgenveje

Funktion Beskrivelse Berøringsskærmsgenvej

Zoom Zoom ind og ud Tryk to fingre mod skivebilledet, og
knib indad eller spred udad

Panorér Flyt et billede inden for en visning Tryk to fingre mod skivebilledet, og
træk til det ønskede sted

Genveje
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2.4 Skærmbilledelayouts

Oversigt over skærmbilledelayout

② ③ ④

①

⑤

Figur 2  

Nr. Forklaring

① Visningsområde.

② Aktuelt valgt objekt: Vælg for at ændre objektegenskaber.

③ Alerts: Indeholder procesoplysninger og mulige advarsler.

④ Data: Indeholder billedsæt og visningslayouts.

⑤ Værktøjslinje.

Tilgængelige layouts

De layouts, der er tilgængelige, når SmartBrush bruges, afhænger af den valgte arbejdsgang:

Layout Generelle procedurer Angio Planning-pro-
cedurer

Spine SRS-procedu-
rer

SOFTWAREOVERSIGT
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Layout Generelle procedurer Angio Planning-pro-
cedurer

Spine SRS-procedu-
rer

BEMÆRK: For at skifte mellem layouts skal du vælge Data og derefter vælge et layout. 

BEMÆRK: Brug hhv. Pan, Zoom og Scroll for at gennemse billedsættet. Når et objekt vælges,
tilpasses visningerne til det valgte objekt. 

Skærmbilledelayouts
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ACS-visning

Figur 3  

ACS-visningen viser skiver i det valgte billedsæt i visningerne aksiale, koronale og sagittale (ACS)
visninger. Der gives en grundlæggende 3D-visualisering.

Visning side om side

①

①

Figur 4  

SOFTWAREOVERSIGT

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 SmartBrush Ver. 3.0 19



Visningen Side by Side viser to billedsæt ved siden af hinanden i en ACS-konfiguration. Vælg
Data, og vælg derefter den højre eller venstre side af layoutet for at tildele eller skifte billedsæt.
Brug pilene ① til at skifte mellem retningen af hovedvisningen til aksial, sagittal eller koronal for
hvert billedsæt.

Slice Review

②

①

③

Figur 5  

Slice Review for generelle arbejdsgange viser:
• En 3D-visning ②.
• En hovedvisning, der viser 3 x 3 rekonstruerede på hinanden følgende skiver i enten aksial,

sagittal eller koronal retning ③. Brug pilene til at skifte retningen af hovedvisningen.
• To yderligere mindre, rekonstruktionsvisninger viser andre ACS-retninger ①.

Skærmbilledelayouts
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Skivevisning Angio

②

①

③

Figur 6  

Slice Review for Angio Planning-arbejdsgange viser:
• De valgte frontale og laterale DSA-billeder ①.
• En 3D-visning ②.
• En hovedvisning, der viser 3 x 3 rekonstruerede på hinanden følgende skiver i enten aksial,

sagittal eller koronal retning ③. Brug pilene til at skifte retningen af hovedvisningen.

SOFTWAREOVERSIGT
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Angio-visning

②

①

③
Figur 7  

Angio-visningen viser:
• En 3D-visning ①
• De valgte frontale og laterale DSA-billeder ②
• ACS-visninger af det valgte billede ③

Skærmbilledelayouts
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Rygsøjlevisning

③ ④ ②

②

①

Figur 8  

Spine-visningen viser:
• En 3D-rekonstruktion af rygsøjlens hvirvler ③
• En 3D-rekonstruktion af hvirvelsektorerne ④
• ACS-visninger af det valgte billedsæt ②
• Et andet billedsæt i aksial, koronal eller sagittal retning ①

Brug pilene til at skifte retningen af ACS-visningerne og det andet billedsæt.

Objektopløsning og skiveantal

Hvis objektets opløsning svarer til billedsættets opløsning, vises de originale billedskiver. I dette
tilfælde vises skiveantallet i den visning, der viser den originale billedretning (f.eks. til en aksial
scanning vises skiveantallet i den aksiale visning).

SOFTWAREOVERSIGT
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2.5 Menuen Data

Baggrund

SmartBrush vælger automatisk det mest relevante datasæt og en standardvisning.
For at justere standardlayoutet, billedsættet og/eller objektlisten, der vises, skal du vælge Data for
at åbne datamenuen.

Anvendelse af datamenuen

① ②

③

Figur 9  

Nr. Beskrivelse

① Vælg MORE for at indlæse supplerende patientdata

②
Liste over tilgængelige billedsæt
BEMÆRK: En liste over 2D DSA-billedsæt, som kun er tilgængelig ved brug af Angio-
arbejdsgange. 

③ Andet tilgængeligt indhold (f.eks. Objects, Auto-segmented Objects, Points eller Fiber
Bundles)

Visning af billedegenskaber

① ②

Figur 10  

Under Images vises alle billedsæt som miniaturebilleder og viser følgende egenskaber:

Menuen Data
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Nr. Komponenter

①
• Billedmodalitet (f.eks. MRI)
• Antal skiver
• Skiveafstand

②
• Navn på billedsæt
• Dato og tidspunkt for optagelse

Visning af 2D DSA-billedegenskaber

① ②

Figur 11  

Under 2D DSA Images vises alle billedsæt som miniaturebilleder og viser følgende egenskaber:

Nr. Komponenter

①
• Billedmodalitet (f.eks. røntgen)
• Antal billeder
• Den vinkel, billedet blev taget i

②
• Billedets navn
• Retning (f.eks. frontal)
• Dato og tidspunkt for optagelse

SOFTWAREOVERSIGT

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 SmartBrush Ver. 3.0 25



Visning af objektegenskaber

③

①

②

Figur 12  

Vælg pilen ① for at åbne andre indholdsmenuer, som f.eks. Objects, Auto-segmented Objects,
Trajectories, Points eller Fiber Bundles.
Du kan vise objektegenskaber ② eller redigere objektegenskaber når som helst ③ via menuen
Data.

Knap Funktion

Tildel en farve til et objekt.

Opret volumetrisk rapport.

Fjern et objekt fra det aktuelle valg.

Aktivér oprettelse af objekt med flere modaliteter.
BEMÆRK: Når funktionen er aktiveret, tages gråværdierne fra op til tre forskellige
billedsæt i betragtning af softwarens halvautomatiske konturudvidelse. 

Menuen Data
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Knap Funktion

Opret nyt objekt.

Synlighedsmuligheder

②①

Figur 13  

Vælg knappen med det åbne/lukkede øje i objektet ① for at vise/skjule et bestemt objekt.
Vælg knapperne med det åbne/lukkede øje ② i rullemenuen for at slå alle objekters synlighed til/
fra.

Sådan ændres objektegenskaber

Trin

1. Vælg pilen for at åbne menuen Objects.

2. Vælg det relevante objekt fra listen.

3. Rediger egenskaberne efter behov.
Følgende egenskaber kan redigeres:
• Name: Indtast objektnavnet.
• Type: Vælg en objekttype fra rullemenuen.
• Role: Vælg en rolleattribut fra rullemenuen.
• Comment: Tilføj relevante kommentarer.

Sådan tilføjes et nyt objekt ved at tegne

Trin

1. Vælg et opridsningsværktøj (f.eks. Smart Brush eller Brush 2D).

2. Begynd at tegne i dit nuværende visningslayout.

3. Et nyt objekt føjes til listen med objekter, og standardegenskaberne anvendes.
• Name: Tumor
• Type: Tumor
• Role: Udefineret

4. Fortsæt med at opridse dit objekt ved hjælp af opridsningsværktøjerne.

Sådan tilføjes et nyt objekt via menuen Data

Trin

1. Vælg Data for at åbne menuen.

SOFTWAREOVERSIGT

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 SmartBrush Ver. 3.0 27



Trin

2. Vælg pilen for at åbne menuen Objects, og vælg derefter New Object.
Et nyt objekt føjes til listen med objekter, og standardegenskaberne anvendes.
• Name: Objekt
• Type: Ukendt
• Role: Udefineret

3. Fortsæt med at opridse objektet ved hjælp af opridsningsværktøjerne (f.eks.
Smart Brush eller Brush 2D).

Menuen Data
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2.6 Billedvisningsfunktioner

Visningsmuligheder

Brug de forskellige billedvisningsfunktioner på værktøjslinjen for at interagere med visningerne
under objektgennemgang og -ændring.

Knap Funktion Beskrivelse

Flyt en skive inden for en
visning

• Flyt billeddetaljen til det ønskede sted.
• Træk med musen for at flytte billeddetaljen til et

ønskede sted.
• Vælg et sted, hvor billedet centreres omkring dette

sted.

Rul gennem alle skiver i en
visning

• Træk op/venstre eller ned/højre for at se alle ski-
ver.

• Brug musehjulet.

Zoom ind eller ud

• Træk op/venstre (zoom ud) eller ned/højre (zoom
ind).

• Når du bruger en berøringsskærm, skal du trykke
to fingre på billedet og klemme indad (zoom ud) el-
ler udad (zoom ind).

Juster en skives lysstyrke
og kontrast

• Træk ned/op for at øge/sænke lysstyrken.
• Træk til højre/venstre for at øge/sænke kontrastni-

veauet.
• Brug funktionen avanceret Windowing.

Avanceret windowing

Avanceret Windowing er tilgængelig for alle 3D-billedsæt. Windowing åbner et histogram over
det valgte 3D-billedsæt i et sidepanel.

②

③

④

①

Figur 14  
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Nr. Forklaring

① Juster grænserne for at begrænse windowing til et specifikt interval.

② Forudbestemte windowing-indstillinger er tilgængelige for CT-billedsæt, som er optimeret
til at vise bestemte strukturer såsom knogle, lunge eller bløddele.

③ Vælg Radiology Defined for at vende tilbage til den oprindelige tilstand.

④ Vælg pilene for at udvide eller skjule histogrammet for et bestemt billedsæt, når der vi-
ses mere end ét billedsæt.

Centrering af objekter

Du kan centrere det objekt, du arbejder med i øjeblikket, ved at vælge objektnavnet på
værktøjslinjen.

Billedvisningsfunktioner
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2.7 Konturværktøjer

Adgang til værktøjer

③

④

②

①

Figur 15  

Vælg rullemenuen ① fra værktøjslinjen for at se alle konturværktøjer. Vælg det konturværktøj, du
har brug for.
BEMÆRK: Hvis du vælger en anden penselmulighed under en session (f.eks. Brush 2D), ændres
menunavnet for at afspejle det navn. Standardvalget er Smart Brush. 

I penselmenuerne kan du:
• Vælge Brush eller Erase ② efter behov.
• Flytte skyderen for at ændre Brush Size ③.
• Vælge Undo ④ for at fortryde den sidste ændring. Bliv ved med at vælge dette for at fortryde

flere ændringer.

Penselfunktioner

Funktion Smart Brush Brush 3D Brush 2D

Opridser et område eller en struktur, mens der
tages højde for oplysninger om gråværdierne
for det underliggende billedsæt.

Anvender interpolation til at konvertere manu-
elt segmenterede områder til et 3D-objekt.

Opridser strukturer i et enkelt plan voxel for
voxel.

BEMÆRK: Værktøjernes følsomhed afhænger af zoom-niveauet. 
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Valgmuligheder for Smart Brush

Valgmuligheder

Brush

• Segmenterer pixel med tilsvarende gråværdier i det definerede område.
• Anvender 3D-interpolation.

BEMÆRK: Værktøjet fremhæver det område, du har markeret, og tilføjer/fjerner
segmenterede voxels i et lille område omkring det markerede område, så der op-
rettes jævne objektkonturer. 

Smart fjernelse af 3D-område omkring brugerinput.

Valgmuligheder for Brush 3D

Valgmuligheder

Skitserer interesseområde med geometrisk 3D-interpolation.
BEMÆRK: Brugerinput ændres ikke af interpolationen. 

Fjerner et begrænset 3D-område på baggrund af brugerinput.

Valgmuligheder for Brush 2D

Valgmuligheder

Skitserer interesseområde pixel for pixel.
Lader dig korrigere strukturer uden nogen interpolation.

Fjerner kun de markerede pixels fra objektet uden interpolation.

Muligheder for tærskelsegmentering

Threshold er et konturværktøj, der giver dig mulighed for at segmentere baseret på et fast
interval af intensitetsværdier.
Værktøjet kan bruges på MR-, CT- og PET-billeder samt billeder genereret på Brainlab Elements
Contrast Clearance Analysis for at udtrække kontrastforbedrede strukturer såsom:
• Knoglestrukturer
• Blodkar
• Burned-in-objekter (f.eks. BOLD fMRI, TMS)
• Aktiverings-hotspot

Konturværktøjer
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④

③

②

① ⑤

Figur 16  

Valgmuligheder

①

ROI
Interesseområde for Threshold, der skal anvendes. Kan indstilles til:
• Sphere: Bruger alle voxels inde i en brugerdefineret kugle.
• Full Volume: Bruger hele billedsættet.
• Ethvert segmenteret objekt, der er tilgængeligt.

② Threshold-intensitetsskyder: Juster det intensitetsinterval, der skal bruges til segmen-
tering.

③

Components:
• Kan bruges til at indstille antallet af uafhængige komponenter eller voxel-øer, som

segmenteringen resulterer i.
• Indstil til 1 for at bruge den største voxel-ø.
• Indstil til All for at bruge alle voxel-øer.

④ Vælg Apply for at segmentere objektet på baggrund af værdierne i kontrollerne.

⑤ Eksempel på tærskelbaseret segmentering af 3D DSA-kontrastforbedrede billeddata:
Separation af vaskulær struktur med interesseområdet Sphere.

BEMÆRK: I multimodale visningslayouts (f.eks. Side by Side, Spine) er Threshold altid baseret
på det første billede. 
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2.8 Målinger

Måleværktøj

Figur 17  

Værktøjet Measure giver dig mulighed for at måle intensitetsværdier, DICOM-koordinater og
afstande i et givet 3D-billedsæt. Intensitetsværdier vises med deres tilhørende enhed (f.eks. HU,
SUV) eller som grå eller RGB-intensitetsværdi.

Sådan beregnes punktmålinger

Trin

1. Vælg det punkt, du vil måle.
Intensitetsværdien og DICOM-koordinaterne vises.

2. Træk i punktet for at ændre placeringen af målingen.

3. Vælg punktet igen for at fjerne målingen.

Sådan beregnes afstandsmålinger

Trin

1. Vælg et første punkt.

2. Vælg et andet punkt.
Intensitetsværdien og DICOM-koordinaterne for det andet punkt vil blive vist sammen
med afstanden.

3. Vælg og træk i et af punkterne for at justere målingen.

4. Vælg et punkt for at fjerne det.

Afstandsmålinger behøver ikke at blive udført i det samme plan. Hvis en del af målestregen er
over skiven, vises stregen i to forskellige toner af gul. Den klare gule repræsenterer den del, der
ligger over skiven.

Målinger
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3 BRUG AF SMARTBRUSH
3.1 Opridsning af 3D-objekter

Startvejledning

SmartBrush giver konturværktøjer til opridsning af anatomiske strukturer i medicinske billeddata.
Opridsning kan udføres med eller uden interpolation og med eller uden hensyntagen til
gråtoneværdierne i billeddataene.
Hvis softwaren identificerer en anomali, når du starter softwaren, centreres visningen automatisk
på denne anomali.

Figur 18  

Korrekt opridsning af objekter

Til at opridse et objekt med en hvilken som helst penseltype i almindelighed:
• Fremhæv det område, der skal segmenteres, med den ønskede pensel.
• Gentag processen på den næste skive, eller arbejd i en parallel/vinkelret skive, til du har

oprettet det ønskede objekt.
Sådan foretages korrektioner:
• Hvis kanterne på det segmenterede område ikke er korrekt separeret fra det omgivende

område, kan grænserne defineres mere præcist med værktøjet Erase.
• Brug den højre museknap til at slette, når Brush er aktiv.

BRUG AF SMARTBRUSH
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Sådan opridses objekter med Smart Brush

① ② ③

Figur 19  

Da Smart Brush genkender kontrastforskelle, kan du opridse objekter mere effektivt ved at starte
ved læsionens centrum og flytte Brush mod kanten.

Trin

1. Centrér og zoom ind på interesseområdet ved hjælp af funktionerne Zoom, Scroll og
Pan.

2.

Brush
Vælg Brush fra menuen Smart Brush.

3. Oprids strukturens form ① i en rekonstruktion (f.eks. den koronale visning).
Opridsningen følger objektets konturer.
Området, som fremhæves, er bestemt af gråtoneværdierne og billedkontrasten.

4. Oprids strukturens form ② i en anden rekonstruktion (f.eks. den sagittale visning).

5. Interpolation anvendes til at oprette et 3D-objekt ③ automatisk.
Softwaren segmenterer alle forbundne pixel med samme gråtoneværdi i det definerede
område. Hvis du opridser et større område, øges den potentielle gråværdiskala.

Opridsning af 3D-objekter
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Anvendelse af Brush 3D

A

B

① ② ③

④⑤⑥
Figur 20  

Smart Brush anvender multi-modale oplysninger til opridsning, mens Brush 3D anvender
geometrisk 3D-interpolation til at oprette et 3D-objekt. Denne 3D-interpolation kan ses i grafikken
og beskrives nedenfor:

(A) Hvis du ... (B) Softwaren ...

Opridsning på parallelle skiver ① opretter et 3D-interpoleret objekt ⑥

Opridsning på vinkelrette skiver ② opretter et 3D-interpoleret objekt ⑤

Brug lokalt begrænset 3D-interpolation ③ tilføjer det markerede område jævnt til et 3D-objekt
④

Sådan opridses objekter med Brush 3D

Trin

1. Centrér og zoom ind på interesseområdet ved hjælp af funktionerne Zoom, Scroll og
Pan.

2.

Vælg Brush fra menuen Brush 3D.

3. Oprids strukturens form i en rekonstruktion (f.eks. den koronale visning).

4. Oprids strukturens form i en anden rekonstruktion (f.eks. den sagittale visning).

BRUG AF SMARTBRUSH
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Trin

5. Interpolation anvendes til at oprette et 3D-objekt automatisk.
BEMÆRK: Brug Scroll til at flytte fra én skive til den næste. Du kan også opridse et ob-
jekt ved at:
• Opridse i parallelle rekonstruktioner og springe over nogle skiver. Oplysningerne mel-

lem skiverne interpoleres.
• Opridse i en vinkelret rekonstruktion. 

Sådan opridses objekter med Brush 2D

Brush 2D giver dig mulighed for at opridse interesseområder manuelt og anbefales til korrigering
af strukturer. Brush 2D anvender ikke interpolation, så du har komplet kontrol over hver voxel, og
du kan korrigere strukturen skive for skive.

Trin

1. Centrér og zoom ind på interesseområdet ved hjælp af funktionerne Zoom, Scroll og
Pan.

2.

Vælg Brush fra menuen Brush 2D.

3. Oprids strukturens form i en rekonstruktion (f.eks. den koronale visning).

4. Oprids strukturens form i en anden rekonstruktion (f.eks. den sagittale visning).

5. Brug Scroll til at flytte fra én skive til den næste.

Sådan opridses objekter på skiver fra den samme rekonstruktion

①

②

③

Figur 21  

Trin

1. Opret et segmenteret område på én billedskive ① ved hjælp af Smart Brush (eller Brush
3D eller Brush 2D til tilstødende skiver).

2. Rul gennem billedskiverne til næste, markante plan.

Opridsning af 3D-objekter
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Trin

3. Opret et andet segmenteret område på en anden skive ②.

4. Området mellem de to skiver interpoleres ③, og der oprettes et 3D-objekt.

Oprettelse af objekter i rekonstruerede visninger

Oprettelse af objekter i rekonstruerede visninger (dvs. som indeholder billeder, der er
rekonstrueret ud fra originale billedskiver) er anderledes end oprettelse af objekter i originale
skiver. Da interpolerede billeder anvendes i rekonstruerede visninger, er det muligt, at ikke alle
forventede oplysninger bliver vist (f.eks. kan kanter være slørede).
Når Smart Brush og Brush 3D anvendes på to ikke-tilstødende skiver i samme retning, så
interpoleres afstanden mellem skiverne for at oprette 3D-objektet.
Udvalgte objekter vises ved hjælp af den retning, der blev brugt, da objektet blev oprettet. Hvis et
billedsæts justering ændres efter oprettelse, påvirker det ikke udseendet af objektet og det
tilhørende billede, når objektet vælges eller bruges til opridsning.

I 2D-visninger skal det bekræftes, at formen på et nyt eller modificeret objekt er korrekt, før
programmet forlades.
BEMÆRK: Når Brush 2D anvendes på tilstødende skiver, interpoleres afstanden mellem de
tilstødende skiver også. Hvis nogle skiver springes over, udføres der ikke nogen interpolation. 

Objektopløsning

Et objekt tildeles altid opløsningen (voxel-størrelse og skiveafstand) fra enten:
• Det første billedsæt, der anvendes til at segmentere en struktur, når du starter med at opridse

uden at oprette et nyt objekt.
• Det billedsæt, der vælges, når du vælger New Object.

Det tilrådes at bruge billedsæt med en opløsning, som er tilstrækkelig høj til at repræsentere en
struktur, der skal segmenteres.
BEMÆRK: Dette er muligvis konfigureret forskelligt afhængigt af den valgte arbejdsgang. Kontakt
Brainlab-support for nærmere oplysninger. 

BEMÆRK: Kontakt Brainlab-support for at indstille en fast opløsning for alle objekter, uafhængigt
af billedsættene, som anvendes til opridsning. 

BRUG AF SMARTBRUSH
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3.2 Multi-modalmuligheder

Om Multi-modalmuligheder

Hvis der anvendes billedsæt, som også er registreret med Image Fusion, er det muligt at vise og
ændre objekter i alle fusionerede billedsæt.
Et objekt med mulighed for flere modaliteter oprettes automatisk, når der benyttes forskellige sæt
til segmentering, men de billedsæt, der tages i betragtning, afhænger af det layout, hvori
opridsningen blev udført:

Layout Billedsæt, der tages i betragtning

Multi-modallayout (f.eks. Side by Side eller
Spine)

Begge billedsæt, der vises i visningerne, med-
tages af algoritmen.

Layout med mono-modalvisning

De første to billedsæt, hvor objektet opridses,
medtages af algoritmen.
BEMÆRK: Hvis man vælger et tredje billed-
sæt, fravælges det første billedsæt og vises ik-
ke længere. 

BEMÆRK: Multi-modal fungerer kun med Smart Brush. 

Eksempel med billedsæt med flere modaliteter

Figur 22  

Valgmulighed Data anvendt til opridsning

Opridsning af tumor i et MR-T1-sæt. MR-T1-sæt

Skift til visning af et fusioneret MR-T2-sæt, og
fortsæt opridsningen. MR-T1 og MR-T2

BEMÆRK: Der anvendes kun gråtoneværdier for de to billedsæt. Hvis man vælger et tredje
billedsæt, fravælges det første billedsæt og vises ikke længere. 

Multi-modalmuligheder
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3.3 Opridsning af objekter i Angio-
planlægningsprocedurer

Baggrund

SmartBrush giver yderligere funktioner til cerebrovaskulære planlægningsprocedurer, når angio-
pakker genereret i Brainlab Elements Image Fusion Angio er tilgængelige ved opstart af
programmet.
BEMÆRK: En tilhørende SmartBrush Angio-licens er påkrævet. 

Sådan gemmes fokusobjektet

3D-fokusobjektet gemmes i arbejdsgangen, når du har valgt Done.
Standard-navngivningsmetoden for 3D-fokusobjektet er Nidus.

Visningsmuligheder

Figur 23  

Valgmuligheder Forklaring

DSA-visning Digital subtraktionsangiografi: Viser angiografibilleddannelse i gråskala.

CIP-visning

Intensitet af farveprojektion: Dynamisk angio-flow med farvekodede tidsoplys-
ninger baseret på DSA-billeder.
BEMÆRK: Hvis du ønsker mere information om fortolkning af CIP-billeder,
henvises der til Softwarebrugervejledningen til Image Fusion Angio. 

BRUG AF SMARTBRUSH
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Gennemgang af resultater

Følgende skal inddrages i verificeringen af resultaterne:
• Gennemgang af og sammenligning med projektionsbilleder.
• Gennemgang af CIP-billeder.

ROI (interesseområde)

Når du starter programmet med angio-pakker oprettet i Elements Image Fusion Angio, vises der
automatisk en dialogboks for definition af interesseområdet. Dialogboksen kan bruges til at
definere et interesseområde (f.eks. et fokus) på et par angiogrammer.

②

①

③

⑤
④

Figur 24  

Nr. Forklaring

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

② DSA-/CIP-kontrol: Skift mellem DSA- og CIP-visningen for nemmere at identificere inte-
resseområder.

③ Værktøjslinje.

④ Vælg Skip for at springe definition af interesseområde over og fortsætte til det næste
trin.

⑤ Vælg OK for at beholde interesseområdet og fortsætte til det næste trin.

Sådan bruges dialogboksen for interesseområdedefinition

①

②

③

Figur 25  

Opridsning af objekter i Angio-planlægningsprocedurer
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Trin

1. Rul gennem billederne med skyderne ① for at finde interesseområder. 
BEMÆRK: Dette kan også gøres ved at bruge musehjulet eller rullefunktionen. 

2. Vælg Brush.

3. Markér et interesseområde i en af de to visninger ved at tegne et omrids ②.
Området markeres med blåt og vises i en lysere tone ③ i den anden visning.

4. Markér interesseområdet i den anden visning.
BEMÆRK: Hvis strålerne i de to visninger ikke er sammenfaldende, så er OK deaktiveret. 

5. Bekræft ROI ved at rulle igennem billederne.

6. Vælg OK.

Sådan fortsætter man

Trin

1.

Når OK er valgt, bruger programmet input fra opridsningen af interesseområdet som ud-
gangspunkt for at oprette et 3D-objekt med følgende egenskaber:
• Name: Fokus
• Type: Deformitet
• Role: Udefineret

BRUG AF SMARTBRUSH
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Trin

2.

Det nye objekt er oprettet på baggrund af interesseområdet og gråværdier i 3D-billedsæt-
tet, som er medregistreret til 2D DSA-billederne.
Hvis der ikke kan findes en egnet segmentering, vil det resulterende objekt være en
krydsning af de definerede interesseområder.
Du kan fortsætte med at opridse eller yderligere finjustere objektet med de tilgængelige
konturværktøjer:
• Smart Brush: Til finjustering af kontrastforbedringsområder.
• Brush 3D: Til optegning i områder uden kontrastforbedring.
• Brush 2D: Til små lokale ændringer.
• Threshold: Til udtrækning af de kontrastforbedrede vaskulære detaljer i det opridsede

fokusobjekt, som også kan bruges som interesseområdet for dette værktøj.

3.

Gentag processen for manuelt at opridse enkelte kargrene for at adskille arterier og ve-
ner.

Sådan sletter man i 2D DSA-billeder

Du kan fjerne dele af det segmenterede objekt ved at bruge værktøjet Erase i 2D DSA-visninger.

Trin

1.

Vælg Erase, eller klik med højre museknap, når Brush er valgt.

2. Marker det område, der skal slettes, i 2D DSA-visningen.
Voxels under det markerede område fjernes fra 3D-segmenteringen.

Opridsning af objekter i Angio-planlægningsprocedurer
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Sådan genåbnes dialogboksen for interesseområdedefinition

③

①

②

Figur 26  

Trin

1. Vælg Data.

2. Vælg det relevante par 2D DSA-billeder ①.

3. Åbn menuen Objects ved at vælge pilen ②.

4. Vælg New Object ③.

BRUG AF SMARTBRUSH
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3.4 Opridsning af kliniske målvolumener i
rygsøjleplanlægningsprocedurer

Retningslinjer til oprettelse af kliniske målobjekter

Den automatiske oprettelse af kliniske målobjekter følger retningslinjerne udgivet af Brett W. Cox
et al in 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 opretter et beskåret OAR, som beregnes på basis af positionen for det kliniske mål
(dvs. at det beskårne OAR dækker rygsøjlens længde på det punkt ±5 mm fra øvre/nedre kant,
hvor CTV er lokaliseret). Dette er synligt i både 2D- og 3D-visninger.

Om kliniske målobjekter

①

②
③

Så snart du starter med at opridse et GTV ①, opretter SmartBrush:
• CTV ②
• OAR (f.eks. rygmarvskanal, beskåret ”cropped”) ③

Sådan opridses objekter ved hjælp af SmartBrush i en Spine SRS-arbejdsgang

① ②

③

Figur 27  

Opridsning af kliniske målvolumener i rygsøjleplanlægningsprocedurer

46 Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 SmartBrush Ver. 3.0



Trin

1. Vælg den relevante ryghvirvel ①.

2. Centrér og zoom ind på interesseområdet ved hjælp af funktionerne Zoom, Scroll og
Pan.

3. Vælg et opridsningsværktøj i menuen.

4. Oprids det område, som skal segmenteres.
Så snart du begynder at opridse et objekt, oprettes der et tilsvarende CTV og OAR. CTV
og OAR opdateres automatisk.

5. Scroll til næste skive, eller fortsæt opridsningen i en perpendikulær rekonstruktion.

6. Gentag trin, indtil objektet er blevet oprettet på alle relevante skiver.

7. Kontrollér de opridsede og automatisk oprettede objekter ② ved at vælge dem på værk-
tøjslinjen ③ og gennemse dem.

Objekt-forbindelse

Figur 28  

Alle tre objekter er forbundet. Ændringer af ét objekt påvirker det næste objekt (f.eks. vil ændring
af GTV også ændre CTV og beskåret OAR).
Arbejdsgangen er ensrettet.
Derudover kan programmet detektere ændringer af ryghvirvlerne, som CTV er baseret på. Når en
ryghvirvel ændres uden for programmet under kørslen, opdateres CTV derefter.
BEMÆRK: Ryghvirvler bør segmenteres inden ved hjælp af SmartBrush (f.eks. i Brainlab
Elements Anatomical Mapping). 

BEMÆRK: Ifølge den anbefalede fremgangsmåde skal GTV-, CTV- og beskårne OAR-objekter
ændres uden af gå ud af SmartBrush. 

Regler for automatisk opridsning af CTV

① ② ③ ④

Figur 29  

SmartBrush opretter automatisk CTV baseret på placeringen af GTV i henhold til følgende regler:

Nr. GTV-placering Anatomiske regioner inkluderet i CTV

①
• Vertebralt legeme
• Mindst én pedikel

• Hele det vertebrale legeme
• Pedikel/pedikler
• Tværgående proces(ser)/lamina(er)

BRUG AF SMARTBRUSH
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Nr. GTV-placering Anatomiske regioner inkluderet i CTV

② • Mindst én pedikel
• Pedikel/pedikler
• Tværgående proces(ser)/lamina(er)

③ • Rygsøjleproces
• Hel rygsøjleproces
• Bilaterale tværgående processer/lami-

naer

④
• Vertebralt legeme
• Bilaterale tværgående processer/lami-

naer

• Hele det vertebrale legeme
• Bilaterale pedikler
• Tværgående processer/lamina(er)
• Hel rygsøjleproces

Regler for automatisk opridsning af CTV’er i rygsøjleplanlægningsprocedurer

Den automatisk oprettelse af et klinisk målobjekt følger disse regler:

Når GTV

involverer den unila-
terale pedikel,

så

inkluderes pediklen og den
ipsilaterale tværgående pro-
ces/lamina

i CTV.

involverer rygsøjle-
processen,

hele rygsøjleprocessen og bi-
laterale laminaer

involverer det verte-
brale legeme og bila-
terale pedikel/tvær-
gående processer,

hele det vertebrale legeme,
bilaterale pedikler, tværgåen-
de processer/laminaer og
rygsøjleprocessen

involverer det verte-
brale legeme og én
bilateral pedikel,

hele det vertebrale legeme,
pedikel og ipsilateral tværgå-
ende proces/laminaer

involverer en unilate-
ral lamina,

laminaen/den tværgående
proces, den ipsilaterale pedi-
kel og rygsøjleprocessen

Yderligere regler for oprettelse af klinisk mål:
• Når skæringen mellem GTV og én sektor ikke er tom, inkluderes denne sektor i CTV.
• Når ændringer forekommer i GTV, opdateres sektorvalget dynamisk.
• Enhver ændring af GTV udløser en CTV-opdatering, med undtagelse af ændringer af navn,

farve eller kommentarer.
BEMÆRK: Hvis du afslutter softwaren uden at gennemse de automatisk oprettede objekter, vises
en dialog. 

Objekter med afbrudte volumener

Sørg for, at alle oprettede objekter er sammenhængende objekter, ellers bliver de behandlet som
et afbrudt volumen.
Et objekt behandles som et afbrudt volumen, hvis det totale objektvolumen minus volumenet af
den største komponent er større end 0,1 cm³.
Hvis du afslutter softwaren efter oprettelse eller redigering af objekter med afbrudte volumener
uden at gennemse dem, vises en dialog.
BEMÆRK: Spine SRS understøtter ikke afbrudte volumener til dosis-planlægning. 

Opridsning af kliniske målvolumener i rygsøjleplanlægningsprocedurer
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4 YDERLIGERE
FUNKTIONER

4.1 Volumetrisk rapport

Om Volumetriske rapporter

En volumetrisk rapport indeholder oplysninger om et objekts volumen, dets Macdonald-kriterier og
responsevalueringskriterier i faste tumorer (Response Evaluation Criteria in solid tumors,
RECIST). Macdonald-kriterier er et 2D-tumorkriterie for gadolinium-forbedrende T1-vægtede
læsioner. Algoritmen giver den længste diameter af objektet inden for originale skiver ganget med
den længste vinkelrette diameter inden for den samme skive. RECIST er et evalueringskriterie for
gadolinium-forbedrende T1-vægtede læsioner. Algoritmen giver den længste diameter af objektet
inden for originale skiver.

Behandling af volumetrisk information

En volumetrisk rapport:
• Oprettes for et objekt og gemmes med objektet, hvis du vælger Report.
• Forbliver gyldig, så længe det tilknyttede objekt ikke ændres.
• Den gemmes med patientdataene, så længe objektet ikke ændres.
• Beregner objektvolumen med to decimaler, hvis det er mindre end 10 cm3. Alt, hvad der er

større. beregnes med én decimal.
Objektets form og position skal kontrolleres i SmartBrush, før en rapport oprettes. Selve
rapporten giver oplysninger om volumetriske målinger.
Værdierne, som beregnes på baggrund af et opridset objekt, afhænger af det tilhørende
billedsæts og objektets opløsning. Tager højde for dette, hvis du anvender de beregnede værdier
til at tage beslutninger om yderligere behandling.
BEMÆRK: Macdonald-kriterierne beregnet i den volumetriske rapport udføres ved hjælp af de
oprindelige skiver. Derfor er den retning, som Macdonald-kriterierne anvendes på, den samme
som scanningsretningen. Billedseriens opløsning bestemmer metodens nøjagtighed. Derfor kan
objektet, som vises i softwaren, afvige en smule i resultatet på grund af interpolation. 

BEMÆRK: Kontakt Brainlab-support for yderligere oplysninger. 

Gennemgang og eksport af rapporter

Eksisterende rapporter kan gennemses ved hjælp af Viewer. Eksisterende rapporter kan
gemmes/eksporteres ved hjælp af funktionen Export for Patient Data Manager.

YDERLIGERE FUNKTIONER
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Oprettelse af en volumetrisk rapport

Figur 30  

Trin

1. Vælg Data.
Menuen Data åbnes.

2. Vælg det relevante objekt fra rullemenuen Objects.

3. Vælg Report fra menuen.
Softwaren opretter en volumetrisk rapport.

Volumetrisk rapport
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4.2 Volumetriske rapportfunktioner

Funktioner

Knap Funktion

Panorerer i rapporten.

Zoomer ind på et område i rapporten.

Tilpasser rapporten til skærmbredden.

Lukker rapporten.

Gemmer rapporten på et angivet sted.

Sender rapporten til en angiven printer.

YDERLIGERE FUNKTIONER
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4.3 Eksport

Sådan eksporteres

For oplysninger om, hvordan der eksporteres fra systemet, se Patient Data Manager
Softwarebrugervejledning.
BEMÆRK: Hvis dataene, som er oprettet af programmet (dvs. objekter, segmenteringer), benyttes
i opfølgningsprogrammer, skal resultaterne kontrolleres omhyggeligt efter import i
opfølgningsprogrammet. 

Eksport
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