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1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
1.1 Kontaktní údaje

Technická podpora

Pokud v této příručce nebudete moci najít požadované informace nebo pokud máte nějaké dotazy
či problémy, obraťte se na technickou podporu společnosti Brainlab:

Oblast Telefon a fax E-mail

Spojené státy, Kanada, Střední
a Jižní Amerika

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

us.support@brainlab.com

Brazílie Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Velká Británie Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španělsko Tel.: +34 900 649 115

Francie a francouzsky mluvící
oblasti Tel.: +33 800 676 030

Afrika, Asie, Austrálie, Evropa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japonsko
Tel.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Očekávaná servisní životnost

Společnost Brainlab poskytuje pro softwarové aplikace servis po dobu pěti let. Během této doby
budou nabízeny programové aktualizace i terénní podpora.

Připomínky uživatelů

Navzdory pečlivé kontrole může tato příručka obsahovat chyby. Máte-li nějaké návrhy na zlepšení,
prosíme obraťte se na user.guides@brainlab.com.

Výrobce

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

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.2 Právní informace

Autorská práva

Tato příručka obsahuje patentované informace chráněné autorským právem. Je zakázáno
jakoukoli část této příručky reprodukovat nebo překládat bez výslovného písemného souhlasu
společnosti Brainlab.

Ochranné známky společnosti Brainlab

• Brainlab® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu nebo ve
Spojených státech.

• SmartBrush® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu nebo ve
Spojených státech.

Ochranné známky jiných společností

Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve
Spojených státech a jiných zemích.

Informace o patentech

Tento produkt může být chráněn jedním nebo několika patenty nebo podanými patentovými
přihláškami. Podrobnosti viz: www.brainlab.com/patent.

Integrovaný software třetí strany

SmartBrush je program chráněný autorským právem. Na program SmartBrush se vztahuje
zákon o ochraně autorských práv. Na pracovní stanici s programem SmartBrush mohou být
nainstalovány další softwarové aplikace, ke kterým se udílí licence typu GNU General Public
License. Software chráněný autorským zákonem a volně šiřitelný software se používají v souladu
s doložkou GNU GPL o pouhém spojení jiného díla. Úplné znění GNU General Public License
najdete zde: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
Tento program je zčásti založen na portu iTextSharp od Bruna Lowagieho a Paula Soarese.
Tento program je částečně založen na následujícím díle. Plnou licenci a oznámení o autorských
právech lze na níže uvedených odkazech:
• 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++, vyvinutý společností Apache Software Foundation (http://www.apache.org/

licenses/LICENSE-2.0)

Označení CE

• Označení CE znamená, že produkt společnosti Brainlab splňuje základní po-
žadavky směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EEC (Medical Device
Directive, MDD).

• Brainlab Elements SmartBrush 3.0 je podle pravidel stanovených ve směrnici
MDD produkt třídy IIb.

Prodej v USA

Americké federální zákony omezují prodej tohoto zařízení lékařům nebo na objednávku lékaře.

Právní informace
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Hlášení incidentů souvisejících s produktem

Jste povinni hlásit všechny závažné incidenty, které se mohly vyskytnout v souvislosti s tímto
produktem, společnosti Brainlab a v rámci Evropy příslušnému vnitrostátnímu příslušnému orgánu
pro zdravotnické prostředky.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 SmartBrush Ver. 3.0 7



1.3 Symboly

Varování

Varování
Varování jsou označena symbolem výstražného trojúhelníku. Obsahují velmi důležité
bezpečnostní informace o možnosti zranění, úmrtí nebo jiných vážných následcích
spojených s použitím nebo nesprávným použitím zařízení.

Výstraha

Výstrahy jsou označeny kruhovým varovným symbolem. Obsahují důležité informace
týkající se případných poruch zařízení, selhání zařízení, poškození zařízení nebo poškození
majetku.

Poznámky

POZNÁMKA: poznámky jsou formátovány kurzívou a uvádějí další užitečné rady. 

Symboly
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1.4 Používání systému

Zamýšlený účel

Brainlab Elements SmartBrush poskytuje jednoduché rozhraní s nástroji a možnostmi zobrazení,
které umožňují zvýrazňování struktur na lékařských snímcích pacienta. Výstupem je
segmentovaný 3D objekt DICOM, který je možné uložit a použít pro další zpracování.

Indikace pro použití

Brainlab Elements SmartBrush se může použít v rámci všech klinických pracovních postupů,
které vyžadují zvýraznění anatomických struktur na lékařských snímcích pacienta. Produkt jako
takový nemá žádnou konkrétní klinickou indikaci.

Prostředí zamýšleného použití

Aplikace Elements SmartBrush se používá:
• v prostředí nemocniční kanceláře nebo na jakémkoliv místě s počítačem,
• v místnostech vhodných pro chirurgický zákrok.

Když se zařízení používá v kombinaci s jinými zařízeními, může existovat konkrétnější prostředí
zamýšleného použití (například konkrétní plánovací stanice nebo navigační platforma).

Zamýšlený profil uživatele

Aplikace je určena k použití lékařskými profesionály a jejich asistenty, kteří potřebují zvýrazňovat
struktury na snímcích pacienta.
Kromě toho jsou typickými uživateli:
• neurochirurgové a chirurgové ORL,
• zdravotničtí pracovníci se vzděláním pro plánování a vykonávání neurochirurgických procedur.

Segmentace je v těchto případech volitelným krokem,
• chirurgové v oblasti neurochirurgie, ortopedie, páteře a traumatologie,
• zdravotničtí pracovníci vyškolení k provádění radiační terapie. Specificky pak radiační

onkologové nebo dozimetristé pro zvýrazňování ohrožených orgánů.

Zamýšlená skupina pacientů

Pro pacienty neexistují žádná demografická, regionální ani kulturní omezení.
Kromě toho jsou typickými populacemi pacientů:
• všichni pacienti všech věkových kategorií, u nichž lze identifikovat vztah k rigidní anatomické

struktuře,
• pacienti se specifikovanými indikacemi a odpovídajícími nasnímanými daty modality.

Zamýšlená část těla nebo typ tkáně k aplikaci nebo interakci

Protože zařízení je pouze softwarové, nedochází k žádné jeho interakci s tkání či částmi těla.
Zvýrazňování, kontrola a vyhlazování anatomických struktur není omezeno na žádnou část těla,
takže lze výše uvedeným způsobem používat libovolné sady snímků libovolné části těla.
K léčbě Spine SRS je poskytována další funkčnost, která dále zjednodušuje pracovní postup
plánování léčby.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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Kontrola hodnověrnosti

Varování
Před léčbou pacienta zkontrolujte věrohodnost veškerých vstupních i výstupních informací
systému.

Používání systému
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1.5 Kompatibilita se zdravotnickými prostředky a
softwarem

Kompatibilní lékařský software společnosti Brainlab

Do systému se smí instalovat a se systémem se smí používat pouze lékařský software Brainlab
specifikovaný společností Brainlab. Kontaktujte pracovníky technické podpory společnosti
Brainlab, kteří vám objasní podrobnosti ohledně kompatibility s lékařským softwarem společnosti
Brainlab.

Software jiný než Brainlab

Programy mohou na systém Brainlab instalovat pouze oprávnění zaměstnanci společnosti
Brainlab. Neinstalujte ani neodstraňujte žádné softwarové aplikace.

Aktualizace

Varování
Aktualizace operačního systému (opravy hotfix) nebo softwaru jiných výrobců by se měly
provádět mimo klinické hodiny a ve zkušebním prostředí, aby se ověřila správná činnost
systému Brainlab. Společnost Brainlab monitoruje uvolněné opravy hotfix pro systém
Windows a u některých aktualizací bude vědět, zda se mohou očekávat problémy. V
případě potíží s opravami operačního systému hotfix kontaktujte technickou podporu
společnosti Brainlab.

Antivirové kontroly a malware

Společnost Brainlab doporučuje chránit systém pomocí nejmodernějšího antivirového softwaru.
Uvědomte si však, že některá nastavení ochrany proti škodlivému softwaru (např. Antivirový
program) mohou negativně ovlivnit výkon systému. Pokud se například provádí antivirová kontrola
v reálném čase a monitoruje každý přístup k souborům, může být načítání a ukládání dat pacientů
zpomaleno. Společnost Brainlab doporučuje kontrolu v reálném čase vypnout a provádět
antivirové kontroly během neklinických hodin.

Varování
Ujistěte se, že váš antivirový software neupravuje žádné adresáře Brainlab, konkrétně:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, atd.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, atd.

Varování
Během plánování léčby nestahujte ani neinstalujte aktualizace.
Další informace týkající se této problematiky získáte od společnosti Brainlab.

Aktualizace zabezpečení společnosti Microsoft pro systém Windows a aktualizace ovladačů

Společnost Brainlab umožňuje pouze instalaci bezpečnostních záplat. Neinstalujte aktualizace
Service Pack a volitelné aktualizace. Zkontrolujte své nastavení, abyste zajistili, že aktualizace
budou staženy a nainstalovány správně a ve vhodnou dobu. Neaktualizujte ovladače na
platformách Brainlab.
Další informace o nastavení a seznam Microsoft Security Updates (Aktualizace zabezpečení
společnosti Microsoft) blokovaných podporou Brainlab naleznete na webové stránce společnosti
Brainlab.
Adresa: www.brainlab.com/updates
Heslo: WindowsUpdates!89

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.6 Školení a dokumentace

Zaškolení Brainlab

Společnost Brainlab doporučuje, aby se před použitím systému všichni uživatelé zúčastnili
školicího programu pořádaného zástupcem společnosti Brainlab, aby se zajistilo bezpečné
a vhodné používání.

Odpovědnost

Varování
Tento systém slouží chirurgovi nebo uživateli výhradně jako doplňující pomůcka a žádným
způsobem nezastupuje ani nenahrazuje poznatky a/nebo zodpovědnost chirurga nebo
uživatele během použití. Uživatel musí vždy mít možnost pokračovat bez pomoci systému.
Pouze vyškolený zdravotnický personál smí provozovat součásti systému a příslušenství.

Prodloužená doba na operačním sále

Navigační systémy Brainlab jsou citlivá technická zařízení. Doba trvání chirurgického zákroku
využívajícího navigaci může lišit podle uspořádání operačního sálu, polohy pacienta a délky a
složitosti výpočtů. Uživatel musí rozhodnout, zda je potenciální prodloužení pro příslušného
pacienta a zákrok přijatelné.

Prostudování uživatelských příruček

Tato příručka popisuje komplexní lékařský program nebo lékařské přístroje, které je třeba používat
s opatrností.
Je proto důležité, aby všichni uživatelé systému, nástroje nebo softwaru:
• pečlivě prostudovali tuto příručku před tím, než začnou zařízení používat
• měli k této příručce neustálý přístup

Školení a dokumentace
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2 PŘEHLED PROGRAMU
2.1 Začínáme

Pozadí

SmartBrush obsahuje nástroje konturování, které pomáhají lépe vizualizovat anatomické
struktury a nádory.
S aplikací SmartBrush můžete:
• interaktivně vytyčovat cíle,
• zpřehledňovat vícerovinné definice 3D objemů,
• roztahovat kontury kliknutím myši nebo dotykem prstu,
• při zvýrazňování současně brát v úvahu více modalit.

Výběr dat

Před spuštěním programu SmartBrush vyberte pacienta a požadovaná data v nástroji Patient
Selection. Další informace naleznete v Uživatelské příručce k programu Patient Data
Manager.

Detekce anomálií

Program SmartBrush detekuje možné anomálie, pokud na nějaké v systému narazí. To
znamená, že v obecném pracovním postupu se program SmartBrush zaměří na detekované
abnormality a zvětší jejich zobrazení.

PŘEHLED PROGRAMU
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2.2 Spuštění a ukončení programu SmartBrush

Spouštění softwaru

Obrázek 1  

Ke spuštění softwaru nejprve vyberte pacienta a poté software SmartBrush z požadovaného
pracovního postupu na hlavní obrazovce nástroje Patient Data Manager (například Cranial >
Planning > SmartBrush).

Typické možnosti pracovního postupu

V závislosti na postupu postupujte podle následujících pracovního postupu a proveďte jednu
z následujících možností:
• pracovní postup všeobecných procedur,
• pracovní postup Angio Planning,
• pracovní postup Spine SRS.

Pracovní postup pro obecné procedury v programu SmartBrush

Krok

1. Vyberte sadu snímků.

2. Vytvořte objekt zvýrazněním struktury přes:
• poloautomatickou segmentaci pomocí softwaru Smart Brush,
• ruční segmentaci pomocí nástroje Brush 2D nebo Brush 3D,
• segmentaci na základě hranice hodnot prostřednictvím funkce Threshold.

3. Dokončete objekt.

Pracovní postup SmartBrush pro postupy angiografického plánování

SmartBrush lze použít k vymezení struktur na základě 2D snímků DSA obsažených v
angiografických svazcích, které byly vytvořeny pomocí aplikace Brainlab Elements Image Fusion
Angio. Angiografický svazek obsahuje 2D snímky DSA, 3D sady snímků a společné registrace
mezi 2D a 3D sadami snímků.

Krok

1. Vyberte angiografický svazek.

2. Vytvořte objekt zvýrazněním oblasti zájmu (ROI) ve snímcích DSA.

3. Dále zpřesněte vytvořený objekt pomocí libovolných nástrojů konturování SmartBrush.

Spuštění a ukončení programu SmartBrush
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Pracovní postup pro běžné procedury pro páteř Spine SRS s využitím SmartBrush

V rámci pracovního postupu Spine SRS software SmartBrush automaticky generuje klinický
cílový objem (CTV, Clinical Target Volume) a rizikový orgán (OAR, Organ at Risk) na základě
ručně kresleného objektu GTV (Gross Tumor Volume). Tento cílový objem lze použít pro další
plánování.

Krok

1. Vyberte sadu snímků.

2. Vyberte oblast zájmu.

3. Vytvořte objekt GTV zvýrazněním struktury pomocí nástroje:
• Smart Brush pro poloautomatickou segmentace,
• Brush 2D nebo Brush 3D pro ruční segmentaci,
• segmentaci na základě hranice hodnot prostřednictvím funkce Threshold.

4. Zkontrolujte automaticky generovaný klinický cílový objem (CTV) a rizikový orgán (OAR).

5. Dokončete objekty.

Jak ukončit program SmartBrush

Před ukončením programu vždy dokončete aktuální úkol.
Před vypnutím systému vždy ukončete program. Vypnete-li systém bez řádného ukončení
programu, data nebudou automaticky uložena.

Krok

Před ukončením programu dokončete aktuální úkol výběrem Done.

PŘEHLED PROGRAMU
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2.3 Zkratky

Klávesové zkratky

Funkce Popis Klávesová zkratka

Zvětšení/zmenše-
ní Přiblížení a oddálení Ctrl + kolečko myši

Přesouvání Posunutí snímku v rámci okna Ctrl + levé tlačítko myši a přetažení

Procházení Procházení řezy Kolečko myši

Velikost štětce Změna velikost štětce, když je aktivní
štětec Alt + kolečko myši

Vymazat Mazání bez výběru tlačítka Erase,
když je aktivní štětec Pravé tlačítko myši

Přechod na ná-
sledující rozvrže-
ní

Přepnutí na další rozvržení zobrazení Ctrl + Tab

Přechod na před-
chozí rozvržení

Přepnutí na předchozí rozvržení zo-
brazení Ctrl + Shift + Tab

Zkratky dotykové obrazovky

Funkce Popis Zkratka dotykové obrazovky

Zvětšení/zmenše-
ní Přiblížení a oddálení Přitlačte dva prsty na snímek řezu

a prsty sepněte nebo roztáhněte

Přesouvání Posunutí snímku v rámci zobrazení
Přitlačte dva prsty na snímek řezu
a přetáhněte ho na požadovanou po-
zici

Zkratky
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2.4 Rozvržení obrazovky

Přehled rozvržení obrazovky

② ③ ④

①

⑤

Obrázek 2  

Č. Vysvětlení

① Oblast zobrazení.

② Aktuálně vybraný objekt: Výběrem této možnosti změňte vlastnosti objektu.

③ Upozornění: Obsahuje informace o procesu a možná varování.

④ Data: Obsahuje sady snímků a rozvržení zobrazení.

⑤ Panel nástrojů.

Dostupná rozvržení

Dostupná rozvržení při použití nástroje SmartBrush jsou závislá na vybraném pracovním
postupu:

Rozvržení Obecné postupy Postupy Angio Plan-
ning

Postupy Spine SRS

PŘEHLED PROGRAMU
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Rozvržení Obecné postupy Postupy Angio Plan-
ning

Postupy Spine SRS

POZNÁMKA: chcete-li přepnout mezi rozvrženími, vyberte možnost Data, pak vyberte rozvržení. 

POZNÁMKA: při prohlížení sady snímků můžete používat funkce Pan, Zoom a Scroll. Při výběru
objektu se zobrazení zarovnají s vybraným objektem. 

Rozvržení obrazovky
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Zobrazení ACS

Obrázek 3  

Zobrazení ACS obsahuje řezy vybraných sad snímků v axiálním, koronálním a sagitálním (ACS)
zobrazení. Poskytuje základní 3D vizualizaci.

Zobrazení Side By Side

①

①

Obrázek 4  

PŘEHLED PROGRAMU
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Zobrazení Side By Side obsahuje dvě sady snímků vedle sebe uspořádané v ACS konfiguraci.
Vyberte možnost Data, pak vyberte pravou nebo levou stranu rozvržení a přiřaďte nebo přepněte
sadu snímků.
Pomocí šipek ① přepněte orientaci hlavního zobrazení na axiální, sagitální nebo koronální pro
každou sadu snímků.

Přezkoumání řezu

②

①

③

Obrázek 5  

Slice Review pro obecné pracovní postupy zobrazuje:
• 3D zobrazení ②,
• hlavní zobrazení znázorňující rekonstruované konsekutivní řezy 3 x 3 s axiální, sagitální nebo

koronální orientací ③. Pomocí šipek přepněte orientaci hlavního zobrazení,
• dvě další menší, rekonstruovaná zobrazení znázorňující další orientace ACS ①.

Rozvržení obrazovky
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Angiografické přezkoumání řezu

②

①

③

Obrázek 6  

Slice Review pro pracovní postupy Angio Planning zobrazuje:
• vybrané snímky DSA ve frontální poloze a v poloze na boku ①,
• 3D zobrazení ②,
• hlavní zobrazení znázorňující rekonstruované konsekutivní řezy 3 x 3 s axiální, sagitální nebo

koronální orientací ③. Pomocí šipek přepněte orientaci hlavního zobrazení.

PŘEHLED PROGRAMU
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Angiografické zobrazení

②

①

③
Obrázek 7  

Zobrazení Angio zobrazuje:
• 3D zobrazení ①,
• vybrané snímky DSA ve frontální poloze a v poloze na boku ②,
• zobrazení ACS vybraného snímku ③.

Rozvržení obrazovky
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Zobrazení Spine

③ ④ ②

②

①

Obrázek 8  

Zobrazení Spine zobrazuje:
• 3D rekonstrukci páteřních obratlů ③,
• 3D rekonstrukci sektorů obratlů ④,
• zobrazení ACS vybrané sady snímků ②,
• druhou sadu snímků s axiální, koronální nebo sagitální orientaci ①.

Pomocí šipek přepněte orientaci zobrazení ACS a druhé sady snímků.

Rozlišení objektu a číslo řezu

Pokud rozlišení objektu odpovídá rozlišení sady snímků, zobrazí se řezy původního snímku.
V tomto případě je číslo řezu zobrazeno v orientaci původního snímku (např. u axiálního skenu je
číslo řezu zobrazeno v axiálním zobrazení).

PŘEHLED PROGRAMU
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2.5 Nabídka Data

Pozadí

Program SmartBrush automaticky vybere nejrelevantnější datovou sadu a výchozí zobrazení.
Chcete-li upravit výchozí zobrazované rozvržení, sadu snímků nebo seznam objektů, vyberte
možnost Data a otevřete nabídku Data.

Otevření nabídky Data

① ②

③

Obrázek 9  

Č. Popis

① Vyberte možnost MORE a načtěte další data pacienta

②
Seznam dostupných sad snímků
POZNÁMKA: seznam sad 2D snímků DSA je dostupný pouze při použití pracovních po-
stupů Angio. 

③ Další dostupný obsah (například Objects, Auto-segmented Objects, Points nebo Fiber
Bundles)

Zobrazení vlastností obrazu

① ②

Obrázek 10  

V části Images jsou všechny sady snímků zobrazeny jako náhledy a mají následující vlastnosti:

Nabídka Data
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Č. Součásti

①
• Modalita snímků (například MRI)
• Počet řezů
• Vzdálenost řezů

②
• Název sady snímků
• Datum a čas získání

Zobrazení vlastností snímku 2D DSA

① ②

Obrázek 11  

V části 2D DSA Images jsou všechny sady snímků zobrazeny jako náhledy a mají následující
vlastnosti:

Č. Součásti

①
• Modalita snímků (například rentgen)
• Počet rámců
• Úhel, pod kterým byl snímek zhotoven

②
• Název snímku
• Orientace (například frontální)
• Datum a čas získání

PŘEHLED PROGRAMU
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Zobrazení vlastností objektu

③

①

②

Obrázek 12  

Pomocí šipky ① otevřete další kontextové nabídky, například Objects, Auto-segmented
Objects, Trajectories, Points nebo Fiber Bundles.
Pomocí nabídky Data můžete kdykoliv zobrazovat vlastnosti objektu ② nebo upravovat
charakteristiky objektu ③.

Tlačítko Funkce

Přiřazení barvy k objektu.

Vytvoření volumetrické zprávy.

Odstranění objektu z aktuálního výběru.

Povolení vytvoření objektů více modalit.
POZNÁMKA: po aktivaci vezme poloautomatické rozšíření kontur softwaru v úva-
hu šedé hodnoty až ze tří různých sad snímků. 

Nabídka Data
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Tlačítko Funkce

Vytvoření nového objektu.

Možnosti viditelnosti

②①

Obrázek 13  

Pokud chcete zobrazit/skrýt konkrétní objekt, vyberte tlačítko se symbolem otevřeného/zavřeného
oka v objektu ①.
Vyberte tlačítka se symbolem otevřeného/zavřeného oka ② v rozevírací nabídce a zobrazte /
skryjte všechny objekty.

Jak upravit vlastnosti objektů

Krok

1. Výběrem šipky otevřete nabídku Objects.

2. Zvolte odpovídající objekt ze seznamu.

3. Podle potřeby upravte vlastnosti.
Je možné upravit následující vlastnosti:
• Name: Slouží pro zadání názvu objektu.
• Type: Nabízí možnost výběru typu objektu z rozevírací nabídky.
• Role: Nabízí možnost výběru atributu role z rozevírací nabídky.
• Comment: Slouží pro přidání relevantního komentáře.

Jak přidat nový objekt nakreslením

Krok

1. Vyberte nástroj zvýrazňování (například Smart Brush nebo Brush 2D).

2. Začněte kreslit do stávajícího rozvržení zobrazení.

3. Do seznamu objektů je přidán nový objekt a použijí se na něj výchozí vlastnosti.
• Name: Tumor
• Type: Tumor
• Role: Nedefinováno

4. Pokračujte ve zvýrazňování objektu pomocí nástrojů pro zvýraznění.

Jak přidat nový objekt prostřednictvím nabídky dat

Krok

1. Výběrem možnosti Data otevřete nabídku.

PŘEHLED PROGRAMU
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Krok

2. Vyberte šipku pro otevření nabídky Objects, pak vyberte možnost New Object.
Do seznamu objektů je přidán nový objekt a použijí se na něj výchozí vlastnosti.
• Name: Objekt
• Type: Neznámý
• Role: Nedefinováno

3. Pokračujte ve zvýrazňování objektu pomocí nástrojů pro zvýraznění, například Smart
Brush nebo Brush 2D.

Nabídka Data
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2.6 Funkce zobrazení snímků

Možnosti zobrazení

K úpravě zobrazení během prohlížení nebo úprav objektů použijte různé funkce zobrazení snímků
dostupné na panelu nástrojů.

Tlačítko Funkce Popis

Posunutí řezu v rámci zo-
brazení

• Přesuňte detail snímku do požadovaného umístě-
ní.

• Přetáhněte myš a přesuňte detail snímku na poža-
dované místo.

• Vyberte požadované místo a vystřeďte snímek
okolo něj.

Procházení všemi řezy
v zobrazení

• Přetažením nahoru/doleva či dolů/doprava zobrazí-
te všechny řezy.

• Použijte kolečko myši.

Přiblížení nebo oddálení

• Přetáhněte nahoru/doleva (zvětšete) nebo dolů/
doprava (zmenšete).

• Používáte-li dotykovou obrazovku, přitlačte dva
prsty na obrázek a prsty sepněte (zmenšení) nebo
roztáhněte (zvětšení).

Nastavení jasu a kontrastu
řezu

• Táhněte směrem dolů (nahoru) pro zvýšení (sníže-
ní) jasu.

• Táhněte směrem doprava (doleva) pro zvýšení
(snížení) úrovně kontrastu.

• Použijte pokročilou funkci Windowing.

Pokročilý windowing

Pokročilá funkce Windowing je dostupná pro libovolnou sadu snímků ve 3D. Windowing otevře
histogram vybrané sady snímků ve 3D v bočním panelu.
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②

③

④

①

Obrázek 14  

Č. Vysvětlení

① Nastavte hranice tak, abyste omezili windowing na specifický rozsah.

②
Předvolená nastavení windowingu jsou dostupná pro sady snímků z CT, které jsou opti-
malizovány tak, aby zobrazovaly specifické struktury, jako jsou kosti, plíce nebo měkká
tkáň.

③ Vyberte možnost Radiology Defined a vraťte se zpět do původního stavu.

④ Vyberte šipky a rozbalte nebo sbalte histogram pro specifickou sadu snímků, je-li zobra-
zena více než jedna sada snímků.

Centrování objektů

Objekt, na kterém právě pracujete, můžete vycentrovat tak, že vyberete název objektu na panelu
nástrojů.

Funkce zobrazení snímků

30 Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 SmartBrush Ver. 3.0



2.7 Nástroje konturování

Přístup k nástrojům

③

④

②

①

Obrázek 15  

Pokud chcete zobrazit všechny nástroje konturování, vyberte z panelu nástrojů rozevírací nabídku
①. Vyberte nástroj konturování, který potřebujete.
POZNÁMKA: pokud během relace vyberete jiný typ štětce (například Brush 2D), název nabídky
se změní, aby této změně odpovídal. Výchozí výběr je Smart Brush. 

V nabídce štětce můžete provádět tyto akce:
• Podle potřeby vybrat možnost Brush nebo Erase ②.
• Přesunout posuvník, a změnit tak parametr Brush Size ③.
• Zvolit možnost Undo ④, a zrušit tak poslední provedenou změnu. Pokud chcete vrátit více

změn, možnost vyberte opakovaně.

Funkce štětce

Funkce Smart Brush Brush 3D Brush 2D

Zvýrazňuje libovolnou oblast nebo strukturu
a bere při tom ohled na šedé hodnoty podkla-
dové sady snímků.

Využívá interpolaci k převodu ručně segmen-
tovaných oblastí do 3D objektů.

Zvýrazňuje struktury v jedné rovině po jedno-
tlivých voxelech.

POZNÁMKA: citlivost nástrojů je závislá na úrovni přiblížení. 
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Možnosti Smart Brush

Možnosti

Brush

• Segmentuje pixely s podobnou sytostí šedé v definované oblasti.
• Využívá 3D interpolaci.

POZNÁMKA: nástroj zvýrazní oblast na základě vašeho označení a přidá/odstra-
ní segmentované voxely v malé oblasti okolo označené oblasti, a tím vytvoří hlad-
kou konturu objektu. 

Inteligentní odebírání 3D plochy okolo zadání uživatele.

Možnosti Brush 3D

Možnosti

Zvýrazňuje zájmovou oblast pomocí geometrické 3D interpolace.
POZNÁMKA: zadání uživatele zůstává interpolací nezměněno. 

Odebírá omezenou 3D plochu s uvážením zadání uživatele.

Možnosti Brush 2D

Možnosti

Zvýrazňuje zájmovou oblast po jednotlivých pixelech.
Umožňuje uživateli opravovat struktury bez interpolace.

Odstraňuje pouze označené pixely z objektu bez interpolace.

Možnosti segmentace hranice hodnoty

Threshold je nástroj pro konturování, který umožňuje segmentovat objekty na základě pevného
rozsahu hodnot intenzity.
Nástroj je možné používat pro snímky MR, CT, PET a snímky generované pomocí aplikace
Brainlab Elements Contrast Clearance Analysis s cílem extrahovat struktury se zvýšeným
kontrastem, například:
• kostní struktury,
• cévy,
• připálené objekty (například BOLD fMRI, TMS),

Nástroje konturování
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• aktivace hotspotu.

④

③

②

① ⑤

Obrázek 16  

Možnosti

①

Oblast zájmu (ROI)
ROI pro použitou Threshold. Lze nastavit takto:
• Sphere: Používá všechny voxely uvnitř uživatelem definované koule.
• Full Volume: Používá celou sadu snímků.
• Jakýkoliv segmentovaný objekt, který je dostupný.

② Posuvník intenzity Threshold: Nastavení rozsahu intenzity, která se používá pro se-
gmentaci.

③

Components:
• Lze použít pro nastavení počtu nezávislých součástí nebo voxelových ostrůvků, kte-

ré jsou výsledkem segmentace.
• Nastavení na 1 se používá pouze pro největší voxelové ostrůvky.
• Nastavení na All se používá pro všechny voxelové ostrůvky.

④ Vyberte možnost Apply, chcete-li segmentovat objekt na základě hodnot v ovládacích
prvcích.

⑤ Příklad hranice hodnoty založený na segmentaci obrazových dat 3D DSA se zlepše-
ným kontrastem. Oddělení vaskulární struktury pomocí oblasti zájmu Sphere.

POZNÁMKA: v multimodálním rozvržení zobrazení (například Side by Side, Spine) je Threshold
vždy založeno na prvním obrazu. 
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2.8 Měření

Nástroj pro měření

Obrázek 17  

Nástroj Measure umožňuje změřit hodnoty intenzity, souřadnice DICOM a vzdálenosti v jakékoliv
dané sadě snímků ve 3D. Hodnoty intenzity jsou zobrazeny s odpovídající jednotkou (například
HU, SUB) nebo jako hodnota intenzity šedé nebo RGB.

Jak vypočítat měření bodu

Krok

1. Vyberte bod, který chcete měřit.
Jsou zobrazeny hodnota intenzity a souřadnice DICOM.

2. Přetáhněte bod a změňte polohu měření.

3. Vyberte bod znovu a odstraňte měření.

Jak vypočítat měření vzdálenosti

Krok

1. Vyberte první bod.

2. Vyberte druhý bod.
Hodnota intenzity a souřadnice DICOM pro druhý bod budou zobrazena společně se
vzdáleností.

3. Vyberte a přetáhněte libovolný bod a upravte měření.

4. Vyberte bod a odstraňte jej.

Měření vzdálenosti nemusí být provedeno ve stejné rovině. Pokud je část čáry měření nad řezem,
je tato čára zobrazena ve dvou různých odstínech žluté. Jasně žlutá představuje část nad řezem.

Měření
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3 POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU
SMARTBRUSH

3.1 Zvýraznění 3D objektů

Začínáme

Nástroj SmartBrush poskytuje nástroje pro konturování ke zvýraznění anatomických struktur na
lékařských snímcích. Zvýrazňování může být provedeno s interpolací nebo bez ní, a s uvážením
šedých hodnot v datech snímku nebo bez něj.
Pokud software při svém spouštění identifikuje anomálii, zobrazení se na tuto anomálii
automaticky vycentruje.

Obrázek 18  

Úspěšné zvýrazňování objektů

Obecný postup zvýrazňování objektů libovolným typem štětce:
• Pomocí požadovaného štětce zvýrazněte oblast určenou k segmentování.
• Proces opakujte v síťovém řezu nebo pracujte v rovnoběžném/kolmém řezu, až vytvoříte

požadovaný objekt.
Provádění oprav:
• Nebudou-li okraje segmentované oblasti řádně odlišeny od okolní oblasti, použijte

k přesnějšímu definování okrajů nástroj Erase.
• Pracujete-li s myší, použijte pravé tlačítko myši pro mazání, pokud je funkce Brush aktivní.

POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SMARTBRUSH
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Jak zvýraznit objekty pomocí programu Smart Brush

① ② ③

Obrázek 19  

Protože nástroj Smart Brush rozpoznává rozdíly v kontrastu, můžete objekty zvýrazňovat
efektivněji, když začnete ve středu léze a pomocí nástroje Brush budete postupovat směrem
k okraji.

Krok

1. Vycentrujte a přibližte oblast zájmu (ROI) pomocí funkcí Zoom, Scroll a Pan.

2.

Brush
Vyberte možnost Brush z nabídky Smart Brush.

3. Zvýrazněte v jedné rekonstrukci tvar struktury ① (například v koronálním zobrazení).
Zvýraznění sleduje kontury objektu.
Zvýrazněná oblast bude rozlišena sytostí šedé a kontrastem snímku.

4. Zvýrazněte tvar struktury ② v jiné rekonstrukci (například v sagitálním zobrazení).

5. Pomocí interpolace je automaticky vytvořen 3D objekt ③.
Software segmentuje všechny odpovídající pixely s podobnou sytostí šedé v definované
oblasti. Pokud zvýrazníte větší oblast, potenciální škála sytosti šedé se zvýší.

Zvýraznění 3D objektů
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Používání funkce Brush 3D

A

B

① ② ③

④⑤⑥
Obrázek 20  

Funkce Smart Brush využívá pro zvýrazňování údaje z více modalit a nástroj Brush 3D využívá
geometrickou 3D interpolaci k vytvoření 3D objektu. Tato 3D interpolace je vidět na obrázku a je
popsána dále:

(A) Když… (B) software…

provedete zvýraznění v paralelních ře-
zech ①, vytvoří 3D interpolované objekt ⑥.

provedete zvýraznění v kolmých ře-
zech ②, vytvoří 3D interpolovaný objekt ⑤.

použijete místně omezenou 3D interpola-
ci ③, plynule přidá označenou oblast do 3D objektu ④.

Jak zvýraznit objekty pomocí nástroje Brush 3D

Krok

1. Vycentrujte a přibližte oblast zájmu (ROI) pomocí funkcí Zoom, Scroll a Pan.

2.

Vyberte možnost Brush z nabídky Brush 3D.

3. Zvýrazněte v jedné rekonstrukci tvar struktury (například v koronálním zobrazení).

4. Zvýrazněte tvar struktury v jiné rekonstrukci (například v sagitálním zobrazení).
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Krok

5. Pomocí interpolace je automaticky vytvořen 3D objekt.
POZNÁMKA: pomocí funkce Scroll přecházejte z jednoho řezu na další. Objekt můžete
zvýraznit také takto:
• Zvýrazňovat v rovnoběžných rekonstrukcích a přeskakovat některé řezy. Informace

mezi vynechanými řezy se interpoluje.
• Zvýrazňovat v kolmé rekonstrukci. 

Jak zvýraznit objekty pomocí nástroje Brush 2D

Brush 2D vám umožňuje zvýrazňovat zájmové oblasti ručně a doporučuje se při korekci struktur.
Brush 2D nevyužívá interpolaci, takže máte naprostou kontrolu na každým voxelem a strukturu
můžete opravovat po jednotlivých řezech.

Krok

1. Vycentrujte a přibližte oblast zájmu (ROI) pomocí funkcí Zoom, Scroll a Pan.

2.

Vyberte možnost Brush z nabídky Brush 2D.

3. Zvýrazněte v jedné rekonstrukci tvar struktury (například v koronálním zobrazení).

4. Zvýrazněte tvar struktury v jiné rekonstrukci (například v sagitálním zobrazení).

5. Pomocí funkce Scroll přecházejte z jednoho řezu na další.

Jak zvýraznit objekty pomocí řezu stejné rekonstrukce

①

②

③

Obrázek 21  

Krok

1. Vytvořte segmentovanou oblast v jednom řezu ① pomocí nástroje Smart Brush (nebo
Brush 3D nebo Brush 2D u sousedních řezů).

2. Procházejte obrazové řezy až dojdete na další zřetelnou rovinu.

3. Vytvořte další segmentovanou oblast na odlišném řezu ②.

Zvýraznění 3D objektů
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Krok

4. Oblast mezi dvěma řezy bude interpolována ③ a vznikne 3D objekt.

Vytváření objektů v rekonstruovaných zobrazeních

Vytváření objektů v rekonstruovaných zobrazeních (obsahujících snímky, které byly
rekonstruovány z původních řezů) se liší od způsobu vytváření objektů v původních řezech.
Protože se v rekonstruovaných zobrazeních používají interpolované snímky, nemusí se zobrazit
všechny očekávané podrobnosti (např. okraje mohou být rozostřené).
Funkce Smart Brush a Brush 3D dokáže interpolovat prostor mezi dvěma nesousedícími řezy,
které jsou ve stejné orientaci, a vytvořit odpovídající 3D objekt.
Vybrané objekty jsou zobrazeny pomocí orientace, která byla použita, když byl objekt vytvořen.
Změna vyrovnání sady snímků po vytvoření nemá žádný vliv na vzhled objektu a odpovídající
snímek, když je objekt vybrán nebo použit pro zvýrazňování.

Ověřte v 2D zobrazení, zda je tvar nového nebo modifikovaného objektu správný, a až poté
aplikaci opusťte.
POZNÁMKA: při používání funkce Brush 2D na sousedních řezech je interpolovaná také mezera
mezi nimi. Pokud jste některé řezy přeskočeny, není provedena žádná interpolace. 

Rozlišení objektů

K objektu je vždy přiřazeno rozlišení (voxelová velikost nebo vzdálenost řezů) jedné
z následujících možností:
• První sada snímků, která je použita při segmentaci struktury, když začnete kreslit bez vytvoření

nového objektu.
• Sada snímků, která je vybrána, když vyberete možnost New Object.

Doporučuje se používat sady snímků s dostatečně vysokým rozlišením, které bude reprezentovat
strukturu určenou k segmentování.
POZNÁMKA: to může být nakonfigurováno odlišně, v závislosti na vybraném pracovním postupu.
Další informace získáte u technické podpory společnosti Brainlab. 

POZNÁMKA: kontaktujte podporu společnosti Brainlab, pokud chcete u všech objektů nastavit
pevné rozlišení nezávislé na sadě snímků použité ke kreslení. 
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3.2 Možnosti více modalit

O možnostech více modalit

Používáte-li sady snímků spoluregistrované pomocí funkce Image Fusion, můžete u všech
sloučených sad snímků zobrazit a upravovat objekty snímků.
Multimodální objekt je vytvořen automaticky, když používáte různé sady pro segmentaci, avšak
sady snímků jsou považovány za závislé na rozvržení, ve kterém bylo kreslení provedeno:

Rozvržení Uvažované sady snímků

Multimodální rozvržení (například Side by Side
nebo Spine)

Algoritmus bere do úvahy obě sady snímků
v zobrazeních.

Jednomodální rozvržení zobrazení

Algoritmus bere do úvahy první dvě sady sním-
ků, ve kterých je objekt nakreslen.
POZNÁMKA: pokud vyberete třetí sadu sním-
ků, výběr první sady se zruší a tato sada se již
nebude zobrazovat. 

POZNÁMKA: režim více modalit funguje pouze s funkcí Smart Brush. 

Příklad obsahující sadu snímků více modalit

Obrázek 22  

Možnost Data využitá pro zvýraznění

Zvýraznění nádoru v sadě MR-T1. Sada MR-T1

Přepněte zobrazení na propojenou sadu MR-T2
a pokračujte ve zvýraznění. MR-T1 a MR-T2

POZNÁMKA: jsou použity pouze informace o sytosti šedé ze dvou sad snímků. Pokud vyberete
třetí sadu snímků, výběr první sady se zruší a tato sada se již nebude zobrazovat. 

Možnosti více modalit
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3.3 Zvýrazňování objektů v postupech
angiografického plánování

Pozadí

Nástroj SmartBrush poskytuje další funkce pro plánování cerebrovaskulárních postupů, když
jsou po spuštění aplikace dostupné angiografické svazky generované v aplikaci Brainlab
Elements Image Fusion Angio.
POZNÁMKA: k tomu se vyžaduje odpovídající licence aplikace SmartBrush Angio. 

Ukládání objektu ložiska

Po zvolení Done se objekt 3D ložiska uloží do pracovního postupu.
Výchozí konvencí pojmenování 3D objektu ložiska je Nidus.

Možnosti zobrazení

Obrázek 23  

Možnosti Vysvětlení

Zobrazení DSA Digitální subtrakční angiografie: Zobrazuje angiografické zobrazování ve stup-
nici šedi.

Zobrazení CIP

Projekce s barevnou intenzitou: Dynamický angiografický průtok s barevně
kódovanými časovými informacemi vycházejícími z DSA snímků.
POZNÁMKA: další informace k interpretování snímků CIP najdete v uživatel-
ské příručce k programu Image Fusion Angio. 
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Kontrola výsledků

Chcete-li ověřit výsledky, musíte vzít v potaz tyto skutečnosti:
• kontrola/srovnání s projektivními snímky,
• přezkoumání snímků CIP.

ROI (oblast zájmu)

Při spouštění aplikace s angiografickými svazky vytvořenými v aplikaci Elements Image Fusion
Angio se automaticky zobrazí dialogové okno definování oblasti zájmu. Dialogové okno může být
použito k definování oblasti zájmu (například ložisko) na dvojici angiogramů.

②

①

③

⑤
④

Obrázek 24  

Č. Vysvětlení

① Oblast zobrazení: Zobrazení dvojice snímků DSA a CIP.

② Ovládací prvek DSA/CIP: Přepíná mezi zobrazením DSA a CIP a pomáhá tak snáze
identifikovat oblasti zájmu.

③ Panel nástrojů.

④ Vyberte možnost Skip, vynechte definování oblasti zájmu a pokračujte k dalšímu kroku.

⑤ Vyberte možnost OK, ponechte oblast zájmu a pokračujte k dalšímu kroku.

Jak používat dialogové okno definování ROI

①

②

③

Obrázek 25  

Zvýrazňování objektů v postupech angiografického plánování
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Krok

1. Procházejte snímky pomocí posuvníků ①, dokud nevyhledáte oblast zájmu. 
POZNÁMKA: toto je možné rovněž provést pomocí kolečka myši nebo funkce posouvání. 

2. Vyberte nástroj Brush.

3. Zvýrazněte v jednom zobrazení oblast zájmu (ROI) nakreslením kontury ②.
Oblast bude vyznačena modře a vytvoří v druhém zobrazení ③ paprsek.

4. Zvýrazněte oblast zájmu v dalším zobrazení.
POZNÁMKA: pokud se paprsky na obou zobrazeních neprotnou, funkce OK bude deakti-
vována. 

5. Zkontrolujte ROI posouváním se mezi snímky.

6. Vyberte OK.

Jak postupovat

Krok

1.

Jakmile je vybrána možnost OK, aplikace používá vstup ze zvýrazňování ROI jako výcho-
zí bod k vytvoření 3D objektu s následujícími vlastnostmi:
• Name: Ložisko
• Type: Malformace
• Role: Nedefinováno
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Krok

2.

Nový objekt je vytvořen na základě oblasti zájmu (ROI) a šedých hodnot v sadě snímků
ve 3D, které jsou spoluregistrovány ve 2D snímcích DSA.
Pokud nelze nalézt žádnou vhodnou segmentaci, výsledný objekt bude průsečíkem defi-
novaných oblastí zájmu.
Můžete pokračovat ve zvýrazňování nebo dalším zpřesňování objektů pomocí dostup-
ných nástrojů zvýrazňování:
• Smart Brush: Pro zpřesnění oblastí se zlepšeným kontrastem.
• Brush 3D: Pro konturování v oblastech bez zlepšeného kontrastu.
• Brush 2D: Pro malé lokální změny.
• Threshold: Slouží k extrahování vaskulárních detailů se zlepšeným kontrastem uvnitř

zvýrazněného objektu ložiska, který lze také použít jako oblast zájmu (ROI) pro tento
nástroj.

3.

Opakováním procesu ručně zvýrazníte jednu větev cévy, abyste mohli oddělit artérie a ží-
ly.

Jak mazat ve snímcích 2D DSA

Pomocí nástroje Erase v zobrazení 2D DSA můžete odebrat části segmentovaného objektu.

Krok

1.

Vyberte možnost Erase nebo po výběru možnosti Brush klikněte pravým tlačítkem myši.

2. Označte oblast, která má být odstraněna v zobrazení 2D DSA.
Voxely pod označenou oblastí jsou odstraněny z 3D segmentace.

Zvýrazňování objektů v postupech angiografického plánování
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Jak znovu otevřít dialogové okno definování ROI

③

①

②

Obrázek 26  

Krok

1. Vyberte položku Data.

2. Vyberte odpovídající dvojici snímků 2D DSA ①.

3. Nabídku Objects otevřete výběrem šipky ②.

4. Vyberte možnost New Object ③.
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3.4 Zvýrazňování objemů klinických cílů v postupech
spinálního plánování

Vodítka pro generování klinických cílových objektů

Automatické generování klinických cílových objektů (CTV) je v souladu s pokyny publikovanými
Brettem W. Coxem, et al., v roce 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.

Program SmartBrush generuje oříznutý rizikový orgán (OAR), který se vypočítá na základě
pozice klinického cíle (například oříznutý OAR pokrývá páteř v oblasti umístění CTV v délce ±5
mm od horního a dolního okraje). Je to viditelné jak ve 2D, tak ve 3D zobrazení.

O klinických cílových objektech

①

②
③

Jakmile začnete kreslit GTV ①, program SmartBrush generuje:
• CTV ②
• OAR (například míšní kanál, „cropped“) ③

Jak zvýraznit objekty pomocí nástroje SmartBrush v pracovním postupu Spine SRS

① ②

③

Obrázek 27  

Zvýrazňování objemů klinických cílů v postupech spinálního plánování
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Krok

1. Vyberte odpovídající obratel ①.

2. Vycentrujte a přibližte oblast zájmu (ROI) pomocí funkcí Zoom, Scroll a Pan.

3. Vyberte v nabídce nástroj ke zvýrazňování.

4. Zvýrazněte oblast určenou k segmentování.
Odpovídající cílový objem (CTV) a rizikový orgán (OAR) se generují ihned poté, co za-
čnete zvýrazňovat objekt. Hodnoty CTV a OAR se aktualizují automaticky.

5. Přejděte na další řez nebo pokračujte ve zvýraznění v kolmé rekonstrukci.

6. Kroky opakujte, dokud nebude objekt vytvořen ve všech příslušných řezech.

7. Ověřte nakreslené a automaticky generované objekty ② tak, že je vyberete v seznamu v
panelu nástrojů ③ a zkontrolujete.

Propojení objektů

Obrázek 28  

Všechny tři objekty jsou propojeny. Změny v jednom objektu ovlivňují následující objekt (například
změna GTV rovněž změní CTV a oříznuté OAR).
Jedná se o jednosměrný proces.
Kromě toho může aplikace detekovat změny obratle, na kterém je založeno CTV. Když je obratel
změněn mimo aplikaci během spuštění, CTV se aktualizuje odpovídajícím způsobem.
POZNÁMKA: obratel by měl být segmentován před použitím nástroje SmartBrush (například v
aplikaci Brainlab Elements Anatomical Mapping). 

POZNÁMKA: nejlepším postupem je modifikování objektů GTV, CTV a oříznutých objektů OAR
bez opuštění nástroje SmartBrush. 

Pravidla pro automatické zvýrazňování CTV

① ② ③ ④

Obrázek 29  

Nástroj SmartBrush automaticky vytvoří CTV na základě umístění GTV podle následujících
pravidel:

Č. Umístění GTV Anatomické oblasti obsažené v CTV

①
• Tělo obratle
• Alespoň jeden pedikl

• Celé tělo obratle
• Pedikly
• Příčné výběžky / lamina
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Č. Umístění GTV Anatomické oblasti obsažené v CTV

② • Alespoň jeden pedikl
• Pedikly
• Příčné výběžky / lamina

③ • Trnový výběžek
• Celý trnový obratlový výběžek
• Bilaterální příčný výběžek / lamina

④
• Tělo obratle
• Bilaterální příčný výběžek / lamina

• Celé tělo obratle
• Bilaterální pedikly
• Příčné výběžky / lamina
• Celý trnový obratlový výběžek

Pravidla pro automatické zvýrazňování CTV v postupech spinálního plánování

Automatické generování klinického cílového objektu se řídí následujícími pravidly:

Když je součástí
GTV

unilaterální pedikl,

pak

je pedikl a ipsilaterální příčný
výběžek/lamina

součástí CTV.

trnový výběžek, celý trnový výběžek a bilate-
rální laminy jsou

tělo obratle a bilate-
rální pedikl / příčný
výběžek,

celé tělo obratle a bilaterální
pedikly, příčný výběžek / la-
miny a trnový výběžek jsou

tělo obratle a jeden
unilaterální pedikl,

je celé tělo obratle, pedikl
a ipsilaterální příčný výbě-
žek/lamina

zahrnuje jednostran-
nou laminu,

laminu / příčný výběžek, ipsi-
laterální pedikl a trnový obra-
tlový výběžek

Další pravidla pro generování klinického cíle:
• Pokud průnik mezi GTV a nějakým sektorem není prázdný, zahrne se tento sektor do CTV.
• Když dojde ke změně GTV, výběr sektoru se automaticky upraví.
• Každý změna GTV spustí úpravu CTV, kromě změn jména, barvy a komentářů.

POZNÁMKA: pokud necháte software bez kontroly automaticky vygenerovaných objektů, zobrazí
se dialogové okno. 

Objekty s odpojenými objemy

Každý vytvořený objekt musí být spojitý, jinak bude považován za odpojený objem.
Objekt s odpojeným objemem je takový objekt, jehož celkový objem objektu je po odečtení
objemu největší komponenty větší než 0,1 cm³.
Pokud necháte software po generování a úpravě objektů s odpojenými objemy bez jejich
přezkoumání, zobrazí se dialogové okno.
POZNÁMKA: Spine SRS nepodporuje při plánování dávky odpojené objekty. 

Zvýrazňování objemů klinických cílů v postupech spinálního plánování
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4 DALŠÍ FUNKCE
4.1 Volumetrická zpráva

O volumetrických zprávách

Volumetrická zpráva obsahuje informace o objemu objektu, Macdonaldova kritéria a kritéria
vyhodnocení reakce u solidních tumorů (RECIST). Macdonaldovo kritérium je 2D kritérium tumoru
pro T1-vážené léze se zlepšením gadolinia. Algoritmus poskytuje největší průměr objektu s
původními řezy vynásobenými největším kolmým průměrem ve stejném řezu. RECIST je
vyhodnocovací kritérium pro T1-vážené léze se zlepšením gadolinia. Algoritmus poskytuje
největší průměr objektu v původních řezech.

Zacházení s volumetrickými informacemi

Volumetrická zpráva:
• Je vytvořena pro objekt a uložena v objektu v případě, že vyberete možnost Report.
• Zůstává platná tak dlouho, jak dlouho nebude přidružený objekt pozměněn.
• Ukládá se s daty pacienta, pokud nedojde ke změně příslušného objektu.
• Vypočítává objem objektů na dvě desetinná místa, pokud je objem menší než 10 cm3. Větší

objemy uvádí zaokrouhlené na jedno desetinné místo.
Před tvorbou zprávy je nutno v programu SmartBrush ověřit tvar a polohu objektu. Samotná
zpráva poskytuje informace pouze o volumetrických měřeních.
Hodnoty vypočtené ze zvýrazněného objektu závisí na rozlišení odpovídající sady snímků
obsahující objekt. Vezměte to v úvahu, když využíváte vypočtené hodnoty při rozhodování o další
léčbě.
POZNÁMKA: Macdonaldova kritéria vypočtená ve volumetrické zprávě se provádějí pomocí
původních řezů. Z toho důvodu je orientace, na níž se aplikují Macdonaldova kritéria, shodná se
směrem skenování. Přesnost metody závisí na rozlišení série snímků. Proto může mít objekt
zobrazený v programu mírně odlišný výsledek, což je způsobeno interpolací. 

POZNÁMKA: více informací získáte u technické podpory společnosti Brainlab. 

Kontrola a export zpráv

Stávající zprávy si můžete prohlédnout prostřednictvím programu Viewer. Stávající zprávy lze
ukládat / exportovat pomocí funkce Export programu Patient Data Manager.

DALŠÍ FUNKCE
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Jak vytvořit volumetrickou zprávu

Obrázek 30  

Krok

1. Vyberte položku Data.
Otevře se nabídka Data.

2. Z rozevírací nabídky Objects vyberte odpovídající objekt.

3. Z nabídky vyberte možnost Report.
Software vygeneruje volumetrickou zprávu.

Volumetrická zpráva
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4.2 Funkce volumetrické zprávy

Funkce

Tlačítko Funkce

Posouvání po zprávě.

Zvětšení oblasti zprávy.

Uzpůsobí zprávu šířce okna.

Zavře zprávu.

Ukládá zprávu do zadaného umístění.

Odešle zprávu na zadanou tiskárnu.

DALŠÍ FUNKCE
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4.3 Export

Jak exportovat

Informace týkající se exportu ze systému viz Uživatelská příručka k programu Patient Data
Manager.
POZNÁMKA: jsou-li data vytvořená aplikací (například objekty, segmentace) použita v následných
aplikacích, po importu do těchto aplikací je nutné výsledky pečlivě zkontrolovat. 

Export
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