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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.

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

Denne software er delvist baseret på følgende arbejder. Den fulde meddelelse om licens og
ophavsret kan findes på linkene nedenfor:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• Xerxes-C++ 3.1.1 software, udviklet af Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)

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 Image Fusion Angio er et produkt i klasse IIb i henhold til
reglerne fastsat af MDD.

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.

Salg i USA

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

Juridiske 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 i denne software

Symbol Forklaring

Der henvises til brugervejledningen/manualen

Elektronisk brugsanvisning

Artikelnummer

Fremstillingsdato
BEMÆRK: Datoen angives iht. ISO 8691 som ÅÅÅÅ-MM-DD. 

Producent

I henhold til amerikansk lovgivning må dette udstyr kun sælges af en læge eller efter
en læges ordination

Unik enhedsidentifikator

Medicinsk udstyr

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.4 Brug af systemet

Indikationer for anvendelse/tilsigtet brug

Brainlab Elements Image Fusion Angio er et softwareprogram, der er beregnet til at blive brugt til
co-registrering af cerebrovaskulære billeddata.
Programmet kan bruges i kliniske arbejdsgange, der drager fordel af co-registrering af vaskulære
billeddata som et planlægnings- eller forudplanlægningstrin til behandling af cerebrovaskulære
misdannelser.

Tiltænkt patientpopulation

Der er ingen demografiske, regionale eller kulturelle begrænsninger for patienter. Det er op til
brugeren at afgøre, om systemet skal anvendes som støtte til en bestemt procedure.

Tilsigtet brugerprofil

Programmet er beregnet til at blive anvendt af læger og deres assistenter inden for områderne
neurokirurgi, neuroradiologi og planlægning af strålebehandling.

Tilsigtet brugsmiljø

Systemet skal anvendes i et hospitalskontormiljø eller i rum, der er egnede til kirurgiske indgreb.
Systemet kan installeres på en standard Windows-computer med de definerede minimumskrav.
Et mere specifikt tiltænkt brugsmiljø (f.eks. en specifik planlægningsstation eller
navigationsplatform) kan være til stede, når enheden bruges i kombination med andre enheder.
Det tilsigtede brugsmiljø er derefter angivet i den tekniske fil til det tilsvarende system.

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.

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

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.

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.6 Undervisning og dokumentation

Brainlab-undervisning

Af hensyn til sikker og passende brug skal alle brugere deltage i et obligatorisk
uddannelsesprogram hos en Brainlab-repræsentant for de bruger systemet.

Overvåget support

Før systemet anvendes til kirurgiske procedurer, hvor computerstøttet navigation betragtes som
værende kritisk, skal der udføres et tilstrækkeligt antal procedurer under tilstedeværelse af en
Brainlab-repræsentant.

Målgruppe

Denne brugervejledning er beregnet til læger og deres assistenter, der arbejder med neurokirurgi,
neuroradiologi eller planlægning af strålebehandling, mens der bruges et Brainlab-
navigationssystem.

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.

Tilgængelige brugervejledninger

BEMÆRK: Tilgængelige brugervejledninger varierer afhængigt af Brainlab-produktet. Hvis du har
spørgsmål vedrørende de brugervejledninger, du har modtaget, bedes du kontakte Brainlab-
support. 

Brugervejledning Indholdsfortegnelse

Softwarebrugervejledninger
• Oversigt over behandlingsplanlægning og billedstyret navigation
• Beskrivelse af systemets opsætning på operationsstuen
• Detaljerede softwareanvisninger

Hardwarebrugervejlednin-
ger

Detaljerede oplysninger om strålebehandling og kirurgisk hard-
ware, generelt defineret som store, komplekse instrumenter

Instrumentbrugervejlednin-
ger Detaljerede anvisninger for instrumenthåndtering

Vejledning til rengøring,
desinficering og sterilisering

Detaljer vedrørende rengøring, desinficering og sterilisering af in-
strumenter

Systembrugervejledning Detaljerede oplysninger om systemopsætning

Teknisk brugervejledning Detaljerede tekniske oplysninger om systemet, inklusive data og
overensstemmelser

System- og teknisk bruger-
vejledning

Kombinerer indholdet i Systembrugervejledningen og den Tekni-
ske brugervejledning

Undervisning og dokumentation
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2 SOFTWAREOVERSIGT
2.1 Om Image Fusion Angio

Baggrund

Image Fusion Angio er software, der giver dig mulighed for at registrere digital
subtraktionsangiografi til vaskulære billeder for at kombinere flow- og placeringsoplysninger. Du
kan fusionere 2D DSA (digital subtraktions-angiografi) sekvenser til MRA-, CTA- og 3D DSA-
sekvenser.
Image Fusion Angio foreslår et fusionsnetværk, som er baseret på foruddefinerede
parringsregler. For yderligere oplysninger bedes du kontakte Brainlab.

Arbejdsprincip

Image Fusion Angio leverer en algoritme til at fusionere de valgte billedsæt. Algoritmen matcher
to billedsæt med almindelige anatomiske strukturer for at opnå optimale fusionsresultater.
Manuelle justeringer eller helt manuelle fusioner understøttes også. Fusionsresultater kan altid
gennemgås, accepteres eller kasseres.
BEMÆRK: De følgende kapitler indeholder anbefalinger vedrørende scanningsprotokoller. Disse
kan også kan findes i Brainlab-scanningsprotokollerne. 

Scanningsanbefalinger for de bedste resultater

For at sikre de bedste resultater skal billeddata for Image Fusion Angio følge disse anbefalinger
for scanning: 
• Komplet DICOM-information (dvs. komplet DICOM-overskrift, som angiver

optagelsesparametre)
• God råbilledkvalitet (f.eks. høj opløsning, høj kontrast, minimale artefakter)

3D-scanningsanbefalinger

Følgende sekvenstyper anbefales til Image Fusion Angio:
• 3D DSA-scanninger.
• Kontrastforbedrede vaskulære MR-scanningsprotokoller såsom TOF eller T1 med kontrast.

Billeddannelse af fedtsuppression anbefales.
• Kontrast-forbedrede vaskulære CT-scanningsprotokoller.
• Mindst 50 skiver.
• Maksimal pixelstørrelse: 0,7 mm x 0,7 mm.
• Maksimum skiveafstand: 1,5 mm.

2D-scanningsanbefalinger

Følgende anbefales til 2D DSA-scanninger:
• Følg instruktionerne i DSA-scanningsprotokollen
• Mindst seks billeder pr. sekvens

SOFTWAREOVERSIGT
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• Scanningstype: STATISK
• Gem biplanære scanninger separat

Gennemgang af billedsæt

Advarsel
Gennemgå altid fusionsresultatet mellem de 2D-angiografiske projektioner og karrene i 3D-
scanningen, før du fortsætter.

Billedændring

Ændring af billedsæt uden for Image Fusion Angio, når programmet allerede er i brug, kan føre
til fejl og unøjagtigheder.
BEMÆRK: Fusionen er baseret på almindelige anatomiske strukturer, som påvirkes af variationer
i lysstyrken i billedskiverne. 

Typisk arbejdsgang

Trin

1. Vælg patient.

2. Vælg din arbejdsgang (f.eks. Cranial > Angio Planning).

3. Vælg patientdata i Data Selection.

4. Start Image Fusion Angio.
a. Ved brug af data fra en bi-planær scanner parres billederne automatisk.
b. Ved brug af data fra en mono-planær scanner eller behandlede data vil softwaren fore-

slå frontale-laterale billedpar, der skal gennemses og godkendes.

5. Brug Adjust og ROI til at tilpasse billederne groft.

6. Vælg Fusion for at fusionere hvert billedsæt.
Algoritmen vil fusionere 3D-scanningen til 2D-projektionerne.

7. Juster billedsættene manuelt efter behov.

8. Accepter eller kasser hvert fusioneret billedsæt.

9. Vælg Done.
Image Fusion Angio lukker.
BEMÆRK: Afhængigt af din licens kan der oprettes CIP-billeder, når der lukkes ned. 

Relaterede links

Farveintensitets-projektionsbilleder (CIP-billeder (Color Intensity Projection)) på side 31

Sådan startes Image Fusion Angio

Trin

1. Vælg patientdata.

Om Image Fusion Angio
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Trin

2.

Åbn Image Fusion Angio fra Content Manager-hovedskærmen.
Softwaren starter.

SOFTWAREOVERSIGT
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2.2 Skærmbilledlayout

Grundlæggende skærmbilledlayout

①

② ③

④

⑤⑥
Figur 1  

Nr. Forklaring

① Visningsområde

② Fusionsheader

③ Værktøjslinje

④ Adjust

⑤ Adjust -redskaber til manuel tilpasning (f.eks. rotation, forstørrelse) vises på den stip-
lede hvide ramme i visningsområdet

⑥ Filmafspillerkontrol-skyder

Relaterede links

Tilpasning af interesseområdet på side 22
Gennemgang og verificering af justeringsnøjagtighed på side 27
Manuel tilpasning af fusionsresultater på side 25

Skærmbilledlayout
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2.3 Navigationsknapper

Grundlæggende navigeringsknapper

Knap Funktion

Alerts: Viser tilgængelige advarsler med relation til dataene.

Data: Åbner menuen Data og viser listen over fusionspar og siden med da-
tavalg.

Home: Viser startsiden i Content Manager.

Back: Går tilbage til forrige trin.
Systemet beder dig om at gemme eller kassere de aktuelle fusionsresulta-
ter.

Done: Bekræfter fusionens status og forsætter til næste trin.
Resultaterne bliver gemt til videre bearbejdelse.

Visningsfunktioner

Knap Beskrivelse

Pan: Panorerer hele visningen.

Scroll: Rul inde i 2D DSA.

Zoom: Zoom ind eller ud.
• Træk ned/højre for at zoome ind
• Træk op/venstre for at zoome ud

SOFTWAREOVERSIGT
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Knap Beskrivelse

Windowing: Juster lysstyrke og kontrast.
• Træk ned/op for at øge/sænke lysstyrken
• Træk til højre/venstre for at øge/sænke kontrastniveauet

Skift mellem piletasterne for at løbe gennem alle fusionspar.

Fusionsmuligheder

Knap Beskrivelse

Fusion: Starter en algoritme til at fusionere de valgte billedsæt. Du kan be-
regne en fusion når som helst.

Undo: Fortryder den sidste handling. Vælg gentagne gange for at fortryde
flere handlinger.

ROI: Åbner en rullemenu med tilgængelige interesseområder. Vælg en for
at anvende det på det aktuelle billedsæt.

Adjust: Aktiverer værktøjerne til rotation, flytning og ændring af størrelse i
visningsområdet. Tilpas billederne manuelt ved hjælp af værktøjerne før fu-
sion for et godt startpunkt eller efter fusion for manuel korrektion.

Blending: Vælg for gradvist at udtone 3D-billedet (f.eks. under manuel ju-
stering).

Navigationsknapper
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2.4 Menuen Data

Datamenuens layout

①

④

⑤

③

②
⑥

Figur 2  

Nr. Komponent Beskrivelse

① Other Objects Åbn for at vælge og få vist vilkårlige indlæste objekter.

② Vessels Åbn for at vælge vilkårlige indlæste kar.

③ MORE Forlad Image Fusion Angio for at gå tilbage til Data Se-
lection og vælge flere data.

④ SELECTED DATA
Se indlæste billedsæt som fusionspar.
Skift mellem fusionspar.

⑤ Aktive fusionspar Vælg pileknapperne for at løbe gennem alle fusionspar.

⑥ Åbent/Lukket øje Viser/Skjuler alle objekter eller kar. Som standard er alle
objekter og kar skjult.

SOFTWAREOVERSIGT
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2.5 Genveje

Liste over tastaturgenveje

Følgende genveje er tilgængelige i softwaren.

Funktion Beskrivelse Tastaturgenvej

Panorér Panorer hele visningen
Ctrl + venstre museknap. Positionen,
hvor der klikkes, bestemmer centrum
for visning.

Rul Rul inde i 2D DSA Musehjul.

Zoom Zoom ind og ud Ctrl + musehjul.

Berøringsskærmsgenveje

Funktion Beskrivelse Berøringsskærmsgenvej

Panorér Panorer hele visningen
Stryg med to fingre: Positionen, hvor
der trykkes, bestemmer centrum for
visning.

Rul Rul inde i 2D DSA Tryk med en finger på 2D DSA-bille-
det og træk op eller ned.

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

Genveje
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3 ANVENDELSE AF IMAGE
FUSION ANGIO

3.1 Accept af billedpar

Baggrund

Image Fusion Angio analyserer de patientdata, du har valgt, og foreslår par af 2D-billeder. Dette
gælder for alle data fra mono-planære scannere, eller når billeder er blevet yderligere bearbejdet.
Hvis der anvendes biplanære billeder, læser programmet parringsoplysningerne fra billederne, og
denne del springes over.
Foreslåede par kan blive vist som:
• Fusioneret (f.eks. et par, der blev godkendt i en tidligere session)
• Foreslået (f.eks., softwaren antager, at disse billeder hører sammen)
• Parret, efter godkendelse
• Uparret (f.eks. efter kassering, eller når der ikke kan fremsættes forslag)

Du skal godkende hvert par manuelt, før du starter fusion med 3D-billedet.
Hvis et automatisk foreslået par ikke er egnet, kan du ændre parringen manuelt.

Grundlag for opbygning af par

① ② ③ ④

Figur 3  

Image Fusion Angio foreslår angiografiske billedpar baseret på deres optagelsestid og vinkel.

Nr. Beskrivelse

①

Egenskaber:
• Billedmodalitet (f.eks. røntgen)
• Billedantal (f.eks. samlet antal rammer/billeder)
• Den vinkel, billedet blev taget i

②

Egenskaber:
• Billednavn
• Retning (f.eks. frontal)
• Dato og optagelsestidspunkt

③ Miniaturebillede

④ Vælg pilen for at åbne menuen Retning

ANVENDELSE AF IMAGE FUSION ANGIO
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BEMÆRK: Som standard vises alle frontale billeder i venstre kolonne, og alle laterale billeder
vises i højre kolonne. 

Sådan accepteres eller afvises automatisk genererede par

Figur 4  

Du skal gennemgå hvert par, før du fortsætter med fusionsprocessen. Kun parrede billeder kan
fusioneres.
Det aktive par, der vises med en orange kant, svarer til det viste billedsæt.

Trin

1. Gennemgå parringen med orange kant, og bekræft, at den er acceptabel. Hvis den ikke
er acceptabel, skal du vælge X for at afvise parret.

2.

Når du accepterer parret, ændres status til PAIRED.
BEMÆRK: Hvis du indlæser billedsæt, der allerede er blevet fusioneret, vises de som
FUSED.
Billeder fra biplanære optagelser vises som AUTO-PAIRED. Ingen af billederne kan æn-
dres. 

3. Fortsæt med de resterende par.
For at skifte til et andet par skal du vælge det par, du foretrækker.
Accepter kun de par, du vil bruge. Når mindst ét par accepteres, kan du fortsætte til næ-
ste trin.

4. Vælg Next. Fusionsskærmen åbnes.

Accept af billedpar
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Sådan oprettes nye par manuelt

Figur 5  

Hvis softwaren ikke automatisk foreslår et match mellem to passende billeder, kan du oprette par
manuelt.

Trin

1. Vælg et uparret Frontal-billede.
Der vises en orange kant omkring billedet.

2. Vælg et tilsvarende uparret Lateral-billede.
Der vises en orange kant rundt om billedet, og en stiplet hvid linje forbinder de to billeder.

3. Hvis parret er tilfredsstillende, så markér fluebenet.
Billederne flyttes op under det forrige parrede billedsæt, og status ændres til PAIRED.

Sådan ændres standardbilledretningen

① ②

Figur 6  

Softwaren tildeler billederne til frontal eller lateral baseret på de oplysninger, der leveres sammen
med dataene. Som standard vises alle frontale billeder i venstre kolonne, og alle laterale billeder
vises i højre kolonne. Du kan ændre retningen manuelt, hvis et billede blev forkert tildelt.

Trin

1. Vælg piletasten ① for det billede, du vil ændre.
Retningsmenuen åbner ②.

2. Vælg det relevante ikon (f.eks. den laterale repræsentation).
Billedet flyttes til den anden kolonne og viser den korrekte retning.

3. Fortsæt med parringsprocessen.

ANVENDELSE AF IMAGE FUSION ANGIO
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3.2 Tilpasning af interesseområdet

Baggrund

Udførelse af fusion på et manuelt defineret interesseområde begrænser fusionsalgoritmen til
interesseområdet. Dette giver højere fusionsnøjagtighed på et rumligt begrænset område.
Følgende interesseområder er tilgængelige: 
• All Vessels (standard)
• Carotid Artery Left
• Carotid Artery Right
• Carotid Artery Left + Right
• Basilar Artery

Hvis der ikke er tilstrækkelig information til rådighed i billedsættet, vises en mere generel liste over
interesseområder:
• All Vessels (standard)
• Hemisphere Right
• Hemisphere Left

BEMÆRK: Hvis softwaren ikke modtager tilstrækkelige oplysninger, deaktiveres interesseområde-
funktionen. 

Sådan tilpasses interesseområdet

Før du vælger Fusion, skal du anvende forudvalgte interesseområde-indstillinger til at forbedre
justeringsnøjagtigheden inden for et rumligt begrænset område.

Trin

1.
Vælg ROI.
Der åbnes en menu med interesseområde-muligheder. Menuens indhold
afhænger af de oplysninger, der er tilgængelige i billedsættet.

2.

Vælg det interesseområde, der er mest nyttigt til dit formål (f.eks., normalt den arterie, der
vises i dit DSA-billede). Softwaren viser billedsættet med det valgte interesseområde
overlejret med rødt.
BEMÆRK: Sørg for, at interesseområdet indeholder tilstrækkelig anatomisk information
for at opnå bedre fusionsresultater. 

Relaterede links

Sådan justeres fusionsresultater manuelt på side 25

Tilpasning af interesseområdet
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3.3 Fusionering af billedpar

Introduktion til Fusionering af billedpar

②

①

Figur 7  

Efter du har accepteret par, og den indledende position er blevet beregnet, kan du starte fusion
mellem 2D-billederne og 3D-billedet. 3D-billedet vises som en rød projektion med maksimal
intensitet (MIP) overlejret på 2D-billedet.
Det første skærmbillede viser den foreslåede fusion som beregnet af softwaren.
Skifteknappen ② angiver hvilket billedpar, der vises i visningsområdet ①.
Du kan udføre en af følgende indstillinger:
• Start en fusion
• Indstil et interesseområde
• Juster de overlejrede billeder manuelt

Sådan startes en fusion

Knappen Fusion på værktøjslinjen bliver aktiv, hver gang en inputparameter for fusion ændres,
f.eks.:
• Positionen for filmafspillerkontrol
• Billedets position efter brug af Adjust
• ROI-området

Når knappen er aktiv, kan du starte en fusion af 2D-billedsættet med 3D-billedet.

Trin

1. Vælg Fusion.
Softwaren beregner en fusion af 2D-billedsættet med 3D-billedet.
BEMÆRK: Du skal vælge Fusion for at bruge fusionsalgoritmen på det ny-
definerede interesseområde. 

2. Den foreslåede fusion vises. Du kan nu acceptere fusionen eller kassere den og justere
den manuelt, før du udfører fusion igen.
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Sådan genstartes en fusion

Du kan genstarte en fusion ved at nulstille fusionerede billeder tilbage til den oprindelige position.

Trin

Du kan enten vælge Undo på værktøjslinjen eller vælge X ved siden af Fused på fusionsheade-
ren.
BEMÆRK: Brug af X til at afbryde fusionen giver dig mulighed for at vende tilbage til den oprin-
delige billedsætjustering. Hvis et ROI blev manuelt defineret til at udføre en fusion, fjerner afbry-
delseshandlingen det. 

Fusionering af billedpar
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3.4 Manuel tilpasning af fusionsresultater

Baggrund

Hvis resultaterne af den automatiske fusion er utilfredsstillende, er det muligt at udføre manuelle
tilpasninger.
Manuel justering af billedsættet fastsætter et startpunkt for at hjælpe registreringsalgoritmen og
forbedre fusionsresultaterne.

Sådan justeres fusionsresultater manuelt

 

①

②

③

④

Trin

1.

Vælg Adjust på værktøjslinjen.
Der vises en stiplet hvid ramme midt på begge billeder.

2. Når du arbejder med ét billede ad gangen, skal du placere billedet inden for hjernema-
sken ved at trække korssymbolet i midten ③.

3. Forstør eller formindsk billedstørrelsen ved at trække i pilen ④.
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Trin

4. Roter billedet på dets lodrette eller vandrette akse ved at trække i de kurvede håndtag ②.
Retningsguiden i nederste venstre hjørne af visningen giver retningsvejledning.

5. Roter billedet til venstre eller højre ved at trække i det runde håndtag ①.

6. Brug filmafspillerkontrol til at verificere, at billederne er tilpasset.

Manuel tilpasning af fusionsresultater
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3.5 Gennemgang og verificering af
justeringsnøjagtighed

Verificeringsfunktioner

Image Fusion Angio tilbyder følgende værktøjer til manuel verificering af
positioneringsnøjagtighed, både før og efter fusion:
• Blending
• Windowing
• Filmafspillerkontrol
• Scroll

Sådan bruges Blending

Figur 8  

Blending gør det muligt at sammenligne tilpasningen af 3D-billedsættet med DSA-billedet ved
gradvist at ændre 3D-billedets opacitet. Du kan derefter forbedre tilpasningen manuelt. Softwaren
bruger en rød overlejring for kar.

Trin

1.

Vælg Blending.

2. Træk musen/fingeren til venstre eller højre inde i billedet for at justere gennemsigtigheden
trinvist.
Alternativt kan du starte filmafspillerkontrol for at få vist Blending.
BEMÆRK: Standarden for Blending er indstillet til ca. en tredjedel af skyderen. For at
opnå de bedste fusionsresultater skal du reducere kontrasten på skyderen efter manuel
tilpasning - men før du vælger - Fusion. 
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Sådan bruges Windowing

Windowing giver mulighed for at justere lysstyrke og kontrast for hvert sæt af dine fusionspar.

Trin

1.

Vælg Windowing.

2. Juster lysstyrke og kontrast i dit billedsæt.
• Lysstyrke: Træk musen/fingeren op eller ned inde i billedet
• Kontrast: Træk musen/fingeren til venstre eller højre inde i billedet

Sådan bruges filmafspillerkontrol

① ②
Figur 9  

Brug filmafspillerkontrol til automatisk at afspille din DSA-billedsekvens og sammenligne med
placeringen af MIP-billedet.

Trin

1. Vælg knappen ① for filmafspillerkontrol under det billede, du vil se.
Blending eller Windowing af billedsekvensen afspilles i en sløjfe.

2. For at pause eller stoppe afspilleren, vælg knappen igen.
Du kan manuelt flytte skyderen ② for at springe til en bestemt position i billedet.

Gennemgang og verificering af justeringsnøjagtighed
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3.6 Afslutning og godkendelse af Image Fusion
Angio

Om afslutning af fusionsresultater

Før du kan lukke softwaren, skal du gennemgå og afslutte alle afventende fusionsresultater. Du
kan:
• Godkende en fusion
• Kassere en fusion

BEMÆRK: Fusioner skal godkendes, før de kan bruges i andre programmer. 

Sådan godkendes et fusionsresultat

Trin

1.

Gennemgå fusionsresultatet. Hvis resultatet er tilfredsstillende, så accepter det på fusi-
onsheaderen.

2.

• Når du accepterer resultatet, vises parret som fusioneret.
• Hvis du ikke accepterer resultatet, så foretag justeringer med Adjust og Fusion, indtil

resultaterne er tilfredsstillende.

3. Fusionsresultatet bliver gemt til videre bearbejdelse. Softwaren indlæser det næste par.

Om gennemgang af et fusionsresultat

Figur 10  

Dialogvinduet Review Pending åbner, hvis du forsøger at gå videre uden først at godkende eller
afvise et resultat.

Valgmuligheder

Review: Giver dig mulighed for at gå tilbage og godkende de afventende re-
sultater.
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Valgmuligheder

Discard: Giver dig mulighed for at forsætte uden at godkende fusionen.

Afslutning og godkendelse af Image Fusion Angio
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3.7 Farveintensitets-projektionsbilleder (CIP-billeder
(Color Intensity Projection))

Baggrund

CIP-billedsekvenser genereres automatisk for hvert fusioneret DSA-billede, når programmet
forlades.
BEMÆRK: Adgang til denne funktion er licensbetinget. 

Sådan fortolkes CIP-billeder

CIP-billeder giver tidsmæssig information om blodstrømmen fra en række sekventielle DSA-
billeder. Kontrastmidlets ankomsttid på et givet sted er farvekodet i et enkelt sammensat billede.
Farven på hver pixel angiver det tidspunkt, hvor kontrasten ankom til det pågældende sted.
Strukturer med stor kontrastdæmpning (f.eks. større kar og vaskulære læsioner) vises lysere.

① ②
Figur 11  

Her er et DSA-billede i begyndelsen af sekvensen ①, og det tilsvarende CIP-billede ②.
• Rød og orange: Områder, der allerede har modtaget kontrastmiddel.
• Gul og grøn: Områder, der aktuelt modtager kontrastmiddel. Dette er områderne med den

højeste koncentration af kontrastmiddel i et givet billede.
• Turkis og blå: Områder, der endnu ikke har modtaget kontrastmiddel.

For yderligere oplysninger, se:
Strother CM, Bender F, Deurerling-Zheng Y, et al. Parametric color coding of digital subtraction
angiography. AJNR Am J Neuroradiol. 2010 May; 31(5):919-24. doi 10.3174/ajnr.A2020. Epub
2010 Feb 18. http://www.ajnr.org/content/31/5/919
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Farveintensitets-projektionsbilleder (CIP-billeder (Color Intensity Projection))
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