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1 ALLMÄN INFORMATION
1.1 Kontaktuppgifter

Support

Om du inte hittar den information du behöver i denna handbok, eller om du har frågor eller
problem, kan du kontakta Brainlabs support:

Region Telefon och fax E-post

USA, Kanada, Central- och
Sydamerika

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

us.support@brainlab.com

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

Storbritannien Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tel: +34 900 649 115

Frankrike och fransktalande re-
gioner Tel: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Euro-
pa

Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japan
Tel: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Förväntad livslängd

Brainlab tillhandahåller service i fem år för programvara. Under denna tidsperiod erbjuds
programvaruuppdateringar samt support på plats.

Feedback

Trots noggrann granskning kan denna användarhandbok innehålla fel. Kontakta oss på
user.guides@brainlab.com om du har förslag på förbättringar.

Tillverkare

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

ALLMÄN INFORMATION
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1.2 Juridisk information

Upphovsrätt

Denna handbok innehåller information om äganderätt som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av
denna handbok får reproduceras eller översättas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Brainlab.

Brainlabs varumärken

• Brainlab® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG i Tyskland och/eller USA.
• SmartBrush® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG i Tyskland och/eller USA.

Varumärken som inte tillhör Brainlab

Microsoft® och Windows® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och
andra länder.

Patentinformation

Denna produkt kan omfattas av ett eller flera patent eller pågående patentansökningar. För
detaljer se: www.brainlab.com/patent.

Integrerad tredjepartsprogramvara

SmartBrush är äganderättsskyddad programvara. Programvaran SmartBrush är skyddad av
upphovsrätten. Utöver programvaran SmartBrush kan även andra programvaror installeras på
SmartBrush-arbetsstationen, som är licensierade under GNU:s allmänna offentliga licens. Den
äganderättsskyddade programvaran och gratisprogramvaran används i enlighet med paragrafen
om ”enbart aggregering” som definieras i GNU GPL. De fullständiga villkoren och
bestämmelserna för GNU:s allmänna offentliga licens finns här: http://www.gnu.org/licenses/
gpl-2.0.html.
Denna programvara baseras delvis på iTextSharp av Bruno Lowagie och Paulo Soares.
Denna programvara är delvis baserad på följande arbete. Hela licensen och information om
upphovsrätt finns under länkarna nedan:
• 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++, utvecklat av Apache Software Foundation (http://www.apache.org/licenses/

LICENSE-2.0)

CE-märkning

• CE-märket betyder att Brainlabs produkt uppfyller de väsentliga kraven i Euro-
parådets direktiv 93/42/EEG, det medicintekniska direktivet (”MDD”).

• Brainlab Elements SmartBrush 3.0 är en produkt av klass IIb enligt reglerna
som fastställts av MDD.

Försäljning i USA

Enligt federal lag i USA får denna produkt endast köpas av eller på order av läkare.

Juridisk information
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Rapportera incidenter relaterade till denna produkt

Du måste rapportera alla allvarliga incidenter som kan ha inträffat i samband med den här
produkten till Brainlab, och om du befinner dig inom Europa, till din motsvarande nationella
behöriga myndighet för medicinsk utrustning.

ALLMÄN INFORMATION
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1.3 Symboler

Varningar

Varning
Varningar anges med triangulära varningssymboler. De innehåller säkerhetskritisk
information om möjliga skador, dödsfall eller andra allvarliga konsekvenser som är
förknippade med användning eller felaktig användning av utrustningen.

Försiktighetsuppmaningar

Försiktighetsuppmaningar anges med runda försiktighetssymboler. De innehåller viktig
information om potentiella funktionsfel på utrustningen, fel på utrustningen, skador på
utrustningen eller skador på egendom.

Anmärkningar

OBS: Anmärkningar är formaterade i kursiv stil och påvisar ytterligare praktiska råd. 

Symboler
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1.4 Använda systemet

Avsedd användning

Brainlab Elements SmartBrush tillhandahåller ett enkelt gränssnitt med verktyg och vyer för att
konturera anatomiska strukturer i patientbilddata. Resultatet sparas som 3D DICOM-
segmenteringsobjekt och kan användas för ytterligare behandling.

Indikationer för användning

Brainlab Elements SmartBrush kan användas i alla kliniska arbetsflöden där det krävs
konturering av anatomiska strukturer i patientbilddata. Denna produkt i sig har inga specifika
kliniska indikationer.

Avsedd användningsmiljö

Elements SmartBrush ska användas i:
• På mottagning på sjukhus eller något annat ställe där det finns en dator
• Utrymmen som lämpar sig för kirurgiska ingrepp

En mer specifik avsedd användningsmiljö (t.ex. en särskild planeringsstation eller
navigeringsplattform) kan förekomma när enheten används i kombination med andra enheter.

Avsedd användarprofil

Programmet är avsett att användas av medicinsk personal och deras assistenter som behöver
konturera strukturer i patientbilddata.
Dessutom är typiska användare:
• Neurokirurger och öron-näsa-hals (ÖNH)-kirurger.
• Sjukvårdspersonal utbildade för planering och genomförande av neurokirurgiska förfaranden.

Segmentering är ett valfritt steg i dessa användningsfall.
• Neuro/orto/ryggrad/trauma-kirurger.
• Läkare som är utbildade för behandling med strålterapi. Mer specifikt, strålningsonkologer eller

dosimetrister för konturering av organ som är drabbade.

Avsett patientunderlag

Det finns inga demografiska, regionala eller kulturella gränser vad gäller patienterna.
Dessutom är typiska patientpopulationer:
• Alla patienter/alla åldrar, där en referens till en stel anatomisk struktur kan upprättas
• Patienter med angivna indikationer och relevant skanningsdata för modalitet

Avsedd kroppsdel eller typ av vävnad som tillämpats eller interagerats med

Eftersom denna produkt består av enbart programvara interagerar den inte med några
kroppsdelar eller vävnad.
Konturering, granskning och förfining av anatomiska strukturer är inte begränsade till någon
kroppsdel, dvs. att bilduppsättningar av kroppsdelar kan importeras och användas på det sätt som
nämns ovan.
Ytterligare funktioner tillhandahålls för Spine SRS-behandling för att ytterligare underlätta
arbetsflödet vid behandlingsplanering.

ALLMÄN INFORMATION
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Rimlighetsgranskning

Varning
Innan en patient behandlas ska rimligheten för allt in- och utflöde av information till och
från systemet granskas.

Använda systemet
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1.5 Kompatibilitet med medicinteknisk utrustning
och programvara

Kompatibel medicinsk programvara från Brainlab

Endast medicinsk programvara från Brainlab som specificerats av Brainlab får installeras och
användas med systemet. Kontakta Brainlabs support för upplysningar kring kompatibiliteten med
Brainlab-programvara.

Programvara som inte kommer från Brainlab

Endast behöriga anställda vid Brainlab får installera programvara i Brainlab-systemet. Inga
programvaror får installeras eller avinstalleras.

Uppdateringar

Varning
Uppdateringar av operativsystemet (snabbkorrigeringar) eller tredjepartsprogram ska
göras utanför klinisk arbetstid och i en testmiljö för att verifiera korrekt drift av Brainlab-
systemet. Brainlab övervakar utgivna Windows Hotfixes (Windows snabbkorrigeringar) och
kommer att känna till, för vissa uppdateringar, om problem kan förväntas. Kontakta
Brainlabs support vid problem med snabbkorrigeringar av operativsystemet.

Virusscanning och illasinnad programvara

Brainlab rekommenderar att systemet skyddas med den senaste antivirusprogramvaran.
Tänk på att vissa inställningar för skyddsprogram mot illasinnad programvara (t.ex. virusscannrar)
kan påverka systemets prestanda negativt. Om realtidsscanningar utförs och varje filtillgång
övervakas kommer till exempel inläsning och sparande av patientdata att gå trögt. Brainlab
rekommenderar att realtidsscanningar inaktiveras och att virusscanningar utförs under icke-klinisk
tid.

Varning
Se till att ditt antivirusprogram inte modifierar några Brainlab-kataloger, specifikt:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Varning
Ladda inte ned eller installera uppdateringar under behandlingsplanering.
Kontakta Brainlab support för mer information om dessa frågor.

Microsoft säkerhetsuppdateringar för Windows och uppdateringar av drivrutiner

Brainlab medger endast installation av säkerhetspatchar. Installera inte några servicepaket eller
frivilliga uppdateringar. Verifiera dina inställningar för att se till att uppdateringar laddas ned och
installeras korrekt och vid en lämplig tidpunkt. Uppdatera inte drivrutinerna på Brainlab-
plattformar.
Se Brainlabs webbplats för mer information om inställningar och en lista över
säkerhetsuppdateringar från Microsoft som blockerats av Brainlabs support.
Adress: www.brainlab.com/updates
Lösenord: WindowsUpdates!89

ALLMÄN INFORMATION
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1.6 Utbildning och dokumentation

Utbildning från Brainlab

Innan systemet används rekommenderar Brainlab att alla användare ska delta i ett
utbildningsprogram som hålls av en Brainlab-representant för att garantera säker och lämplig
användning.

Ansvar

Varning
Detta system ger endast assistans till kirurgen, och ersätter inte kirurgens erfarenhet och/
eller ansvar under användningen av det. Det måste alltid vara möjligt för användaren att
fortsätta utan hjälp av systemet.
Endast utbildad medicinsk personal får använda systemets komponenter och tillhörande
instrument.

Förlängd operationstid

Brainlabs navigeringssystem utgör känslig teknisk utrustning. Beroende på installationen i
operationssalen, patientpositioneringen, beräkningarnas varaktighet och komplexitet kan
operationens varaktighet när navigering används variera. Användaren ska avgöra om en potentiell
förlängning är acceptabel för respektive patient och behandling.

Att läsa användarhandböcker

I denna handbok beskrivs komplex medicinsk programvara eller medicinsk utrustning som måste
användas med försiktighet.
Det är därför viktigt att alla användare av systemet, instrumentet eller programvaran:
• Läser denna handbok noggrant innan de hanterar utrustningen
• Alltid har tillgång till denna handbok

Utbildning och dokumentation
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2 PROGRAMÖVERSIKT
2.1 Komma igång

Bakgrund

SmartBrush tillhandahåller kontureringsverktyg för att underlätta arbetet med att visualisera
anatomiska strukturer eller tumörer.
Med hjälp av SmartBrush kan du:
• Interaktivt avskilja mål
• Strömlinjeforma flerplansdefinition av 3D-volymer
• Utöka konturer med ett musklick eller fingerpekning
• Tänk samtidigt på flera modaliteter när du konturerar

Välja data

Innan du startar SmartBrush, ska du välja patient och erforderliga data i Patient Selection. Se
användarhandboken för programvaran Patient Data Manager för mer information.

Anomalidetektion

SmartBrush använder anomalidetektion om det förekommer i systemet. Detta innebär att
SmartBrush, i ett allmänt arbetsflöde, fokuserar och zoomar in sina vyer på en detekterad
avvikelse.

PROGRAMÖVERSIKT
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2.2 Starta och stänga SmartBrush

Att starta programvaran

Figur 1  

För att starta programvaran, välj först en patient och välj sedan SmartBrush inom det önskade
arbetsflödet på huvuddisplayen i Patient Data Manager (t.ex., Cranial > Planning >
SmartBrush).

Typiska arbetsflödesalternativ

Beroende på ditt förfarande följer du arbetsflödesstegen för ett av följande:
• Arbetsflöde för allmänna förfaranden
• Arbetsflöde för Angio Planning
• Arbetsflöde för Spine SRS

SmartBrush-arbetsflöde för allmänna förfaranden

Steg

1. Välj en bilduppsättning.

2. Skapa ett objekt genom att konturera strukturen med hjälp av:
• Semi-automatisk segmentering via Smart Brush
• Manuell segmentering via Brush 2D eller Brush 3D
• Segmentering baserat på trösklar med hjälp av Threshold

3. Slutför objektet.

SmartBrush-arbetsflöde för Angio planeringsprocedurer

SmartBrush kan användas för att avgränsa strukturer baserade på tvådimensionella DSA-bilder
som finns i angiobuntar som skapades med Brainlab Elements Image Fusion Angio. En
angiobunt innehåller tvådimensionella DSA-bilder, 3D-bilduppsättningar och samregistrering
mellan 2D- och 3D-bilduppsättningarna.

Steg

1. Välj en angiobunt.

2. Skapa ett objekt genom att ange regionen av intresse (ROI) i DSA-bilderna.

3. Förfina det skapade objektet ytterligare med något av SmartBrush-kontureringsverkty-
gen.

Starta och stänga SmartBrush
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SmartBrush-arbetsflöde för Spine SRS-förfaranden

Inom ett Spine SRS-arbetsflöde skapar SmartBrush automatiskt en klinisk målvolym (CTV) och
ett riskutsatt organ (OAR) baserat på ett manuellt ritat objekt (bruttotumörvolym, GTV). Denna
målvolym kan användas för ytterligare planeringssteg.

Steg

1. Välj en bilduppsättning.

2. Välj din intresseposition.

3. Skapa ett GTV-objekt genom att konturera strukturen med hjälp av:
• Smart Brush för halvautomatisk segmentering
• Brush 2D eller Brush 3D för manuell segmentering
• Segmentering baserat på trösklar med hjälp av Threshold

4. Granska automatiskt genererade CTV och OAR.

5. Slutför objekten.

Hur man stänger SmartBrush

Avsluta alltid din aktuella uppgift innan du stänger programvaran.
Stäng alltid programvaran innan du stänger ner systemet. Data sparas inte automatiskt om
systemet stängs ner utan att man stängt programvaran ordentligt.

Steg

Innan du stänger ska du slutföra din aktuella uppgift genom att välja Done.

PROGRAMÖVERSIKT
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2.3 Genvägar

Snabbkommandon för tangentbord

Funktion Beskrivning Snabbkommando för tangentbord

Zooma Zooma in och ut Ctrl + mushjul

Panorera Flytta en bild inom ett fönster Ctrl + vänster musknapp och dra

Rulla Rulla genom snitt Mushjul

Penselstorlek Ändra penselstorleken när en pensel
är aktiverad Alt + mushjul

Radera Radera utan att välja Erase knappen
medan en pensel är aktiverad Höger musknapp

Ändra till nästa
layout Byt till nästa vylayout Ctrl + Tab

Ändra till före-
gående layout Växla till föregående vylayout Ctrl + Shift + Tab

Snabbkommandon på pekskärmen

Funktion Beskrivning Snabbkommando på pekskärm

Zooma Zooma in och ut Tryck med två fingrar på snittbilden
och kläm inåt eller utåt

Panorera Flytta en bild i en vy Tryck med två fingrar på snittbilden
och dra till önskad plats

Genvägar
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2.4 Skärmlayouter

Översikt av skärmlayout

② ③ ④

①

⑤

Figur 2  

Nr Förklaring

① Vyområde.

② Aktuellt valt objekt: Välj för att ändra objektegenskaper.

③ Alerts: Innehåller processinformation och eventuella varningar.

④ Data: Innehåller bilduppsättningar och vylayouter.

⑤ Verktygsfält.

Tillgängliga layouter

De layouter som finns tillgängliga när du använder SmartBrush beror på det valda arbetsflödet:

Layout Allmänna procedurer Angio Planning-pro-
cedurer

Spine SRS-procedu-
rer

PROGRAMÖVERSIKT
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Layout Allmänna procedurer Angio Planning-pro-
cedurer

Spine SRS-procedu-
rer

OBS: För att växla mellan layouter väljer du Data, välj sedan en layout. 

OBS: Använd Pan, Zoom och Scroll därefter för att granska din bilduppsättning. När ett objekt
väljs, justeras vyerna till det valda objektet. 

Skärmlayouter
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ACS-vy

Figur 3  

ACS-vyn visar snitt av den valda bilduppsättningen i vyerna Axiell, Koronal och Sagittal (ACS). En
grundläggande 3D-visualisering tillhandahålls.

Side by Side-vy

①

①

Figur 4  

PROGRAMÖVERSIKT
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Side by Side -vyn visar två bilduppsättningar bredvid varandra i en ACS-konfiguration. Välj Data,
välj sedan höger eller vänster sida av layouten för att tilldela eller byta bilduppsättningar.
Använd pilarna ① för att växla huvudvyns orientering till axiell, sagittal eller koronal för varje
bilduppsättning.

Slice Review

②

①

③

Figur 5  

Slice Review för allmänna arbetsflöden visas:
• En 3D-vy ②.
• En huvudvy som visar 3 x 3 rekonstruerade, på varandra följande snitt i antingen axiell, sagittal

eller koronal riktning ③. Använd pilarna för att ändra riktningen i huvudvyn.
• Två ytterligare mindre, rekonstruerade vyer som visar andra ACS-riktningar ①.

Skärmlayouter
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Slice Review Angio

②

①

③

Figur 6  

Slice Review för Angio Planning-arbetsflöden visar:
• De valda frontala och laterala DSA-bilderna ①.
• En 3D-vy ②.
• En huvudvy som visar 3 x 3 rekonstruerade, på varandra följande snitt i antingen axiell, sagittal

eller koronal riktning ③. Använd pilarna för att ändra riktningen i huvudvyn.

PROGRAMÖVERSIKT
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Angio-vy

②

①

③
Figur 7  

Angio-vy visar:
• En 3D-vy ①
• De valda frontala och laterala DSA-bilderna ②
• ACS-vyer av den valda bilden ③

Skärmlayouter

22 Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 SmartBrush Ver. 3.0



Spine-vy

③ ④ ②

②

①

Figur 8  

Spine-vy visar:
• En 3D-rekonstruktion av ryggkotorna ③
• En 3D-rekonstruktion av ryggkotssektorerna ④
• ACS-vyer av den valda bilduppsättningen ②
• En andra bilduppsättning inställd i axiell, koronal eller sagittal riktning ①

Använd pilarna för att ändra riktningen i ACS-vyerna och den andra bilduppsättningen.

Objektupplösning och snittnummer

Om objektets upplösning motsvarar bilduppsättningens upplösning visas de ursprungliga bildsnitt.
I det här fallet visas snittnumret i vyn som visar originalbildens orientering (t.ex. för en axiell
skanning visas snittnumret i den axiella vyn).

PROGRAMÖVERSIKT
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2.5 Datamenyn

Bakgrund

SmartBrush väljer automatiskt den mest relevanta datauppsättningen och en standarddisplay.
För att justera standardlayouten, bilduppsättningen och/eller objektlistan som visas, väljer du Data
för att öppna datamenyn.

Använda datamenyn

① ②

③

Figur 9  

Nr Beskrivning

① Välj MORE för att ladda ytterligare patientdata

②
Lista över tillgängliga bilduppsättningar
OBS: En lista med tvådimensionella DSA-bilduppsättningar är endast tillgänglig när du
använder Angio-arbetsflöden. 

③ Annat tillgängligt innehåll (t.ex., Objects, Auto-segmented Objects, Points eller Fiber
Bundles)

Granska bildegenskaper

① ②

Figur 10  

Under Images visas alla bilduppsättningar som miniatyrbilder och de visar följande egenskaper:

Datamenyn
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Nr Komponenter

①
• Bildmodalitet (t.ex. MRT)
• Antal snitt
• Snittavstånd

②
• Namn på bilduppsättning
• Datum och klockslag för bildtagning

Granska bildegenskaper av tvådimensionella DSA-bilder

① ②

Figur 11  

Under 2D DSA Images visas alla bilduppsättningar som miniatyrbilder och de visar följande
egenskaper:

Nr Komponenter

①
• Bildmodalitet (t.ex. röntgen)
• Antal bildramar
• Vinkel vid vilken bilden togs

②
• Namn på bilden
• Riktning (t.ex. frontal)
• Datum och klockslag för bildtagning

PROGRAMÖVERSIKT
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Granska objektegenskaper

③

①

②

Figur 12  

Välj pilen ① för att öppna andra innehållsmenyer som exempelvis Objects, Auto-segmented
Objects, Trajectories, Points eller Fiber Bundles.
Du kan visa objektegenskaper ② eller redigera objektegenskaper när som helst ③ via menyn
Data.

Knapp Funktion

Tilldela en färg till ett objekt.

Skapa en volymetrisk rapport.

Ta bort ett objekt från det aktuella valet.

Aktivera multimodalt objektskapande.
OBS: När den aktiveras övervägs gråskalevärdena från upp till tre olika bildupp-
sättningar av programvarans halvautomatiska konturutvidgning. 

Datamenyn
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Knapp Funktion

Skapa ett nytt objekt.

Synlighetsalternativ

②①

Figur 13  

För att visa/dölja ett visst objekt, väljer du den öppna/slutna ögonknappen inom objektet ①.
Välj de öppna/slutna ögonknapparna ② i rullgardinsmenyn för att visa/dölja alla objekt.

Hur man ändrar objektegenskaper

Steg

1. Välj pilen för att öppna menyn Objects.

2. Välj relevant objekt i listan.

3. Redigera egenskaperna efter behov.
Följande egenskaper kan redigeras:
• Name: Ange ett namn på objektet.
• Type: Välj en objekttyp från rullgardinsmenyn.
• Role: Välj ett rollattribut från rullgardinsmenyn.
• Comment: Lägg till tillämpliga kommentarer.

Så här lägger du till ett nytt objekt genom Ritning

Steg

1. Välj ett kontureringsverktyg (t.ex. Smart Brush eller Brush 2D).

2. Börja rita i din aktuella vylayout.

3. Ett nytt objekt läggs till i listan med objekt och standardegenskaperna tillämpas.
• Name: Tumör
• Type: Tumör
• Role: Odefinierat

4. Fortsätt konturera ditt objekt med kontureringsverktygen.

Så här lägger du till ett nytt objekt via Datamenyn

Steg

1. Välj Data för att öppna menyn.

PROGRAMÖVERSIKT
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Steg

2. Välj pilen för att öppna menyn Objects och välj sedan New Object.
Ett nytt objekt läggs till i listan med objekt och standardegenskaperna tillämpas.
• Name: Objekt
• Type: Okänd
• Role: Odefinierat

3. Fortsätt konturera ditt objekt med kontureringsverktygen (t.ex. Smart Brush eller Brush
2D).

Datamenyn
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2.6 Bildgranskningsfunktioner

Visningsalternativ

Använd de olika bildvisningsfunktionerna som finns tillgängliga i verktygsfältet för att interagera
med vyerna under objektgranskning och modifiering.

Knapp Funktion Beskrivning

Flytta ett snitt i en vy

• Flytta bilddetaljen till önskad plats.
• Dra musen för att flytta bilddetaljen till önskad

plats.
• Välj önskad plats för att centrera bilden runt den

platsen.

Bläddra igenom alla snitt i
en vy

• Dra uppåt/vänster eller nedåt/höger för att visa alla
snitt.

• Använd mushjulet.

Zooma in eller ut

• Dra uppåt/vänster (zooma ut) eller nedåt/höger
(zooma in).

• När du använder en pekskärm trycker du på två
fingrar på bilden och klämmer inåt (zooma ut) eller
utåt (zooma in).

Justera ljusstyrka och kon-
trast för ett snitt

• Dra neråt/uppåt för att öka/minska ljusstyrkan.
• Dra vänster/höger för att öka/minska kontrastnivån.
• Använd funktionen advanced Windowing.

Avancerad fönsterinställning

Advanced Windowing är tillgängligt för alla 3D-bilduppsättningar. Windowing öppnar ett
histogram för den valda 3D-bilduppsättningen.

②

③

④

①

Figur 14  

PROGRAMÖVERSIKT
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Nr Förklaring

① Justera gränserna för att begränsa fönsterinställningen till ett visst intervall.

② Förinställda inställningar för fönsterinställning är tillgängliga för CT-bilduppsättningar som
är optimerade för att visa särskilda strukturer som ben, lunga eller mjuk vävnad.

③ Välj Radiology Defined för att återgå till det ursprungliga tillståndet.

④ Välj pilarna för att expandera eller kollapsa histogrammet för en viss bilduppsättning när
fler än en bilduppsättning visas.

Centrera objekt

Du kan centrera objektet som du för närvarande arbetar med mitt i alla vyerna genom att välja
objektnamnet från verktygsfältet.

Bildgranskningsfunktioner
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2.7 Kontureringsverktyg

Åtkomst till verktygen

③

④

②

①

Figur 15  

För att visa alla kontureringsverktyg väljer du rullgardinsmenyn ① i verktygsfältet. Välj det
kontureringsverktyg du behöver.
OBS: Om du väljer ett annat penselalternativ under en session (t.ex. Brush 2D), ändras menyns
namn för att återspegla det namnet. Det förinställda valet är Smart Brush. 

I penselmenyerna kan du göra följande:
• Välj Brush eller Erase ② vid behov.
• Flytta reglaget för att ändra penselstorleken med Brush Size ③.
• Välj Undo ④ för att ångra den senast gjorda ändringen. Fortsätt välja för att ångra flera

ändringar.

Brush-funktioner

Funktion Smart Brush Brush 3D Brush 2D

Konturerar vilken region eller struktur som
helst, med hänsyn till informationen om grås-
kalevärden för den underliggande bilduppsätt-
ningen.

Använder interpolering för att konvertera ma-
nuellt segmenterade områden till ett 3D-ob-
jekt.

Konturerar strukturer i en enda plan, voxel för
voxel.

OBS: Verktygens känslighet är beroende av zoomnivån. 

PROGRAMÖVERSIKT
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Smart Brush-alternativ

Alternativ

Brush

• Segmenterar pixlar med liknande gråskalevärden i det definierade området.
• Använder 3D-interpolering.

OBS: Verktyget markerar området du markerade, och lägger till/tar bort segmen-
terade voxlar i ett litet område runt det markerade området så att jämna objekt-
konturer skapas. 

Smart borttagning av 3D-område runt användarens inmatning.

Brush 3D-alternativ

Alternativ

Konturerar intresseområde med geometrisk 3D-interpolering.
OBS: Användarens inmatning förblir oförändrad genom interpoleringen. 

Tar bort ett begränsat 3D-område med hänsyn till användarens inmatning.

Brush 2D-alternativ

Alternativ

Konturerar området av intresse pixel för pixel.
Gör det möjligt för dig att korrigera strukturer utan någon interpolering.

Tar bort bara de markerade pixlarna från objektet utan interpolering.

Alternativ för tröskelsegmentering

Threshold är ett konturverktyg som låter dig segmentera objekt utifrån ett fast intervall av
intensitetsvärden.
Verktyget kan användas på MR, CT, PET-bilder och bilder genererade med Brainlab Elements
Contrast Clearance Analysis för att extrahera kontrastförstärkta strukturer som exempelvis:
• Benstrukturer
• Blodkärl
• Inbrända objekt (t.ex. BOLD fMRI, TMS)
• Aktivering hot-spot

Kontureringsverktyg
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④

③

②

① ⑤

Figur 16  

Alternativ

①

ROI
ROI för Threshold som ska tillämpas. Kan ställas in på:
• Sphere: Använder alla voxlar i en användardefinierad sfär.
• Full Volume: Använder hela bilduppsättningen.
• Alla segmenterade objekt som är tillgängliga.

② Threshold intensitetsreglage: Justera intensitetsområdet som ska användas för seg-
mentering.

③

Komponenter:
• Kan användas för att ställa in antalet oberoende komponenter eller voxelöar som

segmenteringen resulterar i.
• Ställ in på 1 för att bara använda den största voxelön.
• Ställ in på All för att använda alla voxelöar.

④ Välj Apply för att segmentera objektet baserat på värdena i kontrollerna.

⑤ Exempel på tröskelbaserad segmentering av 3D DSA-kontrastförstärkta bilddata: Se-
paration av vaskulär struktur med Sphere ROI.

OBS: I multimodala visningslayouter (t.ex. Side by Side, Spine) är Threshold alltid baserad på
den första bilden. 
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2.8 Mätningar

Mätinstrument

Figur 17  

Verktyget Measure låter dig mäta intensitetsvärden, DICOM-koordinater och avstånd i en given
3D-bilduppsättning. Intensitetsvärden visas med motsvarande enhet (t.ex. HU, SUV) eller som
gråskalevärde eller RGB-intensitetsvärde.

Så här beräknar du punktmätningar

Steg

1. Välj den punkt som du vill mäta.
Intensitetsvärdet och DICOM-koordinaterna visas.

2. Dra punkten för att ändra mätningens position.

3. Välj punkten igen för att ta bort mätningen.

Så här beräknar du avståndsmätningar

Steg

1. Välj en första punkt.

2. Välj en andra punkt.
Intensitetsvärdet och DICOM-koordinaterna för den andra punkten visas tillsammans med
avståndet.

3. Välj och dra endera punkten för att justera mätningen.

4. Välj en punkt för att ta bort den.

Avståndsmätningar behöver inte utföras i samma plan. Om en del av mätlinjen är ovanför snittet
visas linjen i två olika gula toner. Den ljusgula linjen representerar delen ovanför snittet.

Mätningar
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3 ANVÄNDA SMARTBRUSH
3.1 Konturera 3D-objekt

Komma igång

SmartBrush tillhandahåller kontureringsverktyg för att beskriva anatomiska strukturer i
medicinska bilddata. Konturering kan göras med eller utan interpolering och med eller utan
hänsyn till gråskalevärdena i bilddata.
Om programmet identifierar en avvikelse när du startar programmet centreras vyn automatiskt på
denna avvikelse.

Figur 18  

Konturera objekt på rätt sätt

Att generellt konturera ett objekt med vilken penseltyp som helst:
• Markera området som ska segmenteras med önskad pensel.
• Upprepa processen i nästa snitt eller arbeta i ett parallellt/vinkelrätt snitt tills du har skapat det

önskade objektet.
För att göra korrigeringar:
• Om kanterna på det segmenterade området inte är ordentligt åtskilda från det kringliggande

området, använder du Erase för att definiera dessa gränser mer korrekt.
• Om du använder mus, använd då höger musknapp för att radera när Brush är aktivt.

ANVÄNDA SMARTBRUSH
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Hur man konturerar objekt med Smart Brush

① ② ③

Figur 19  

Eftersom Smart Brush känner igen kontrastskillnader, kan du konturera objekt mer effektivt
genom att börja vid mitten på lesionen och flytta Brush mot gränsen.

Steg

1. Centrera och zooma ROI med hjälp av funktionerna Zoom, Scroll och Pan.

2.

Brush
Välj Brush från menyn Smart Brush.

3. Konturera strukturens form ① i en rekonstruktion (t.ex. den koronala vyn).
Konturen följer objektets konturer.
Vilken region som kontureras bestäms av gråvärdena och bildens kontrast.

4. Konturera strukturens form ② i en annan rekonstruktion, t.ex. den sagittala vyn.

5. Interpolering används för att automatiskt skapa ett 3D-objekt ③.
Programmet segmenterar alla sammankopplade pixlar med liknande gråskalevärden i det
definierade området. Om du konturerar ett större område ökar den potentiella gråvärdes-
skalan.

Konturera 3D-objekt
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Använda Brush 3D

A

B

① ② ③

④⑤⑥
Figur 20  

Smart Brush använder multimodal information för konturering, medan Brush 3D använder
geometrisk 3D-interpolering för att skapa ett 3D-objekt. Denna 3D-interpolering kan ses i bilden
och beskrivs nedan:

(A) Om du... (B) Gör programmet följande...

Konturerar parallella snitt ① skapar ett 3D-interpolerat objekt ⑥

Konturerar i vinkelräta snitt ② skapar ett 3D-interpolerat objekt ⑤

Använder 3D-interpolering ③ lägger smidigt det markerade området till ett 3D-ob-
jekt ④

Hur man konturerar objekt med hjälp av Brush 3D

Steg

1. Centrera och zooma ROI med hjälp av funktionerna Zoom, Scroll och Pan.

2.

Välj Brush från menyn Brush 3D.

3. Konturera strukturens form i en rekonstruktion (t.ex. den koronala vyn).

4. Konturera strukturens form i en annan rekonstruktion (t.ex. den sagittala vyn).

ANVÄNDA SMARTBRUSH
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Steg

5. Interpolering används för att automatiskt skapa ett 3D-objekt.
OBS: Använd Scroll för att flytta från ett snitt till nästa. Du kan också konturera ett objekt
genom att:
• Konturera i parallella rekonstruktioner och hoppar över några snitt. Informationen mel-

lan snitten interpoleras.
• Konturera i en vinkelrätt rekonstruktion. 

Hur man konturerar objekt med Brush 2D

Brush 2D ger dig möjlighet att beskriva områden av intresse manuellt och rekommenderas för att
korrigera strukturer. Brush 2D använder inte interpolering, så du har fullständig kontroll över varje
voxel och du kan korrigera strukturen snitt efter snitt.

Steg

1. Centrera och zooma ROI med hjälp av funktionerna Zoom, Scroll och Pan.

2.

Välj Brush från menyn Brush 2D.

3. Konturera strukturens form i en rekonstruktion (t.ex. den koronala vyn).

4. Konturera strukturens form i en annan rekonstruktion (t.ex. den sagittala vyn).

5. Använd Scroll för att flytta från ett snitt till nästa.

Så här konturerar du objekt i snitt av samma rekonstruktion

①

②

③

Figur 21  

Steg

1. Skapa en segmenterad region på ett bildsnitt ① med hjälp av Smart Brush (eller Brush
3D eller Brush 2D för angränsande snitt).

2. Rulla genom bildsnitten till nästa särskilda plan.

3. Skapa en annan segmenterad region på ett annat snitt ②.

Konturera 3D-objekt
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Steg

4. Området mellan de två snitten interpoleras ③, vilket skapar ett 3D-objekt.

Skapa objekt i rekonstruerade vyer

Att skapa objekt i rekonstruerade vyer (d.v.s. som innehåller bilder som rekonstruerats från
originalbildsnitt) skiljer sig från att skapa objekt i originalsnitt. Eftersom interpolerade bilder
används i rekonstruerade vyer kanske inte alla förväntade detaljer visas (t.ex. så kan gränserna
vara suddiga).
Med hjälp av Smart Brush och Brush 3D med två ej angränsande snitt i samma riktning,
interpoleras utrymmet mellan snitten för att skapa 3D-objektet.
Valda objekt visas med den riktning som användes när objektet skapades. Att ändra justeringen
av en bilduppsättning efter skapandet påverkar inte objektets utseende och motsvarande bild när
objektet är valt eller används för konturering.

Kontrollera i 2D-vyer att formen på ett nytt eller modifierat objekt är korrekt innan du
lämnar applikationen.
OBS: När man använder Brush 2D i angränsande snitt interpoleras även utrymmet mellan de
angränsande snitten. Om du hoppar över några snitt utförs ingen interpolering. 

Objektupplösning

Ett objekt tilldelas alltid upplösningen (voxelstorlek och snittavstånd) av antingen:
• Den första bilduppsättningen som används för att segmentera en struktur när du börjar rita utan

att skapa ett nytt objekt.
• Bilduppsättningen som markeras när du väljer New Object.

Det rekommenderas att man använder bilduppsättningar med en upplösning som är tillräckligt hög
för att representera strukturen som ska segmenteras.
OBS: Detta kan konfigureras på olika sätt beroende på det valda arbetsflödet. Kontakta Brainlabs
support för mer information. 

OBS: Kontakta Brainlab support för att ställa in en fast upplösning för alla objekt, oberoende av
vilka bilduppsättningar som används för ritning. 

ANVÄNDA SMARTBRUSH

Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 SmartBrush Ver. 3.0 39



3.2 Multimodala alternativ

Om multimodala alternativ

Om du använder snittuppsättningar som samregistrerats av Image Fusion, kan du visa och ändra
objekt i alla sammanslagna bilduppsättningar.
Ett multimodalt objekt skapas automatiskt när man använder olika uppsättningar för
segmentering, men de bilduppsättningar som beaktas är beroende av layouten i vilken ritningen
utfördes:

Layout Bilduppsättningar som beaktas

Multimodal layout (t.ex. Side by Side eller Spi-
ne)

Algoritmen tar hänsyn till de båda bilduppsätt-
ningarna som visas i vyerna.

Mono-modal vylayout

Algoritmen tar hänsyn till de första två bildupp-
sättningarna där objektet ritas.
OBS: Om du väljer en tredje bilduppsättning
avmarkeras den första bilduppsättningen och
visas inte längre. 

OBS: Multi-modal fungerar bara med Smart Brush. 

Exempel med multimodala bilduppsättningar

Figur 22  

Alternativ Data som används för konturering

Konturera tumören i en MR-T1-uppsättning. MR-T1-uppsättning

Växla vy till en sammanslagen MR-T2-uppsätt-
ning och fortsätt konturera. MR-T1 och MR-T2

OBS: Endast gråvärdena för två bilduppsättningar används. Om du väljer en tredje
bilduppsättning avmarkeras den första bilduppsättningen och visas inte längre. 

Multimodala alternativ
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3.3 Konturera objekt i Angio-planeringsprocedurer

Bakgrund

SmartBrush tillhandahåller ytterligare funktionalitet för cerebrovaskulära planeringsprocedurer
när angio-buntar som genereras i Brainlab Elements Image Fusion Angio är tillgängliga när
applikationen startar.
OBS: En motsvarande SmartBrush Angio-licens krävs. 

Spara nidusobjektet

3D-nidusobjektet sparas i arbetsflödet när man väljer Done.
Standardnamnkonventionen för 3D-nidusobjektet är Nidus.

Visningsalternativ

Figur 23  

Alternativ Förklaring

DSA-vy Digital subtraktionsangiografi: Visar angiografibildtagningen i gråskala

CIP-vy

Färgintensitetsprojektion: Dynamiskt angioflöde med färgkodad tidsinforma-
tion baserad på DSA-bilder
OBS: För ytterligare information om tolkning av CIP-bilder hänvisas till använ-
darhandbok för programvara för Image Fusion Angio. 

ANVÄNDA SMARTBRUSH
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Granska resultat

För att verifiera dina resultat ska du ta hänsyn till följande:
• Granska/jämföra med projektiva bilder.
• Granska CIP-bilder.

ROI (intresseområde)

När du startar applikationen med angio-buntar som skapats i Elements Image Fusion Angio,
visas en ROI-definitionsdialogruta automatiskt. Dialogrutan kan användas för att definiera en ROI
(t.ex. en nidus) på ett par angiogram.

②

①

③

⑤
④

Figur 24  

Nr Förklaring

① Vyområde: Visar ett par DSA- eller CIP-bilder.

② DSA/CIP-kontroll: Växla mellan DSA och CIP-vyerna för att lättare kunna identifiera
ROI:en.

③ Verktygsfält.

④ Välj Skip för att hoppa över ROI-definitionen och fortsätta till nästa steg.

⑤ Välj OK för att behålla ROI och gå vidare till nästa steg.

Så här använder du dialogrutan för ROI-definitioner

①

②

③

Figur 25  

Konturera objekt i Angio-planeringsprocedurer
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Steg

1. Rulla genom bilderna med hjälp av skjutreglagen ① för att hitta intresseområden. 
OBS: Detta kan också göras med hjälp av mushjulet eller rullningsfunktionen. 

2. Välj Brush.

3. Markera ett ROI i en vy genom att rita en kontur ②.
Området är markerat i blått och skapar en stråle ③ i den andra vyn.

4. Markera ROI i den andra vyn.
OBS: Om strålarna i båda vyerna inte korsar varandra, blir OK inaktiverat. 

5. Verifiera ROI genom att bläddra igenom bilderna.

6. Välj OK.

Så här gör du

Steg

1.

När OK är vald, använder applikationen ingången från ROI-konturen som utgångspunkt
för att skapa ett 3D-objekt med följande egenskaper:
• Name: Nidus
• Type: Missbildning
• Role: Odefinierat

ANVÄNDA SMARTBRUSH
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Steg

2.

Det nya objektet skapas baserat på ROI och gråskalevärden i 3D-bilduppsättningen som
samregistreras till de tvådimensionella DSA-bilderna.
Om ingen lämplig segmentering kan hittas kommer det resulterande objektet att vara en
skärningspunkt mellan de definierade områdena av intresse.
Du kan fortsätta konturera eller förfina objektet ytterligare med de tillgängliga konturering-
sverktygen:
• Smart Brush: För förfining av kontrastförstärkta områden.
• Brush 3D: För konturering i områden utan kontrastförstärkning.
• Brush 2D: För små lokala förändringar.
• Threshold: För att extrahera de kontrastförstärkta vaskulära detaljerna i det konturera-

de nidus-objektet, som också kan användas som ROI för det här verktyget.

3.

Upprepa processen för att manuellt ange enskilda kärlgrenar för att separera artärer och
vener.

Så här raderar du i tvådimensionella DSA-bilder

Du kan ta bort delar av det segmenterade objektet med Erase i tvådimensionella DSA-vyerna.

Steg

1.

Välj Erase eller högerklicka med musen när Brush är vald.

2. Markera det område som ska raderas i den tvådimensionella DSA-vyn.
Voxlar under det markerade området tas bort från 3D-segmenteringen.

Konturera objekt i Angio-planeringsprocedurer
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Så här återöppnar du dialogrutan för ROI-definitioner

③

①

②

Figur 26  

Steg

1. Välj Data.

2. Välj relevant par av tvådimensionella DSA-bilder ①.

3. Öppna menyn Objects genom att välja pilen ②.

4. Välj New Object ③.

ANVÄNDA SMARTBRUSH
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3.4 Konturering av kliniska målvolymer i Spine
Planning-procedurer

Riktlinjer för att generera kliniska målobjekt

Det automatiska skapandet av kliniska målobjekt följer de riktlinjer som publicerats av Brett W.
Cox et al., 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 skapar ett beskuret OAR som beräknas utifrån positionen för det kliniska målet
(d.v.s. det beskurna OAR:et täcker längden på ryggraden där CTV finns ±5 mm från topp/botten).
Detta är synligt i både 2D- och 3D-vyer.

Om kliniska målobjekt

①

②
③

Så fort du startar en GTV, skapar ①, SmartBrush:
• CTV ②
• OAR (t.ex., ryggmärgskanal, ”cropped”) ③

SÅ här konturerar du objekt med hjälp av SmartBrush i ett Spine SRS-arbetsflöde

① ②

③

Figur 27  

Konturering av kliniska målvolymer i Spine Planning-procedurer
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Steg

1. Välj den aktuella ryggkotan ①.

2. Centrera och zooma ROI med hjälp av funktionerna Zoom, Scroll och Pan.

3. Välj ett kontureringsverktyg i menyn.

4. Konturera området som ska segmenteras.
Så fort du börjar konturera ett objekt, skapas motsvarande CTV och OAR. CTV och OAR
uppdateras automatiskt.

5. Rulla till nästa snitt eller fortsätt konturera i en vinkelrät rekonstruktion.

6. Upprepa stegen tills objektet har skapats i alla relevanta snitt.

7. Verifiera de ritade och automatiskt skapade objekten ② genom att markera dem i verk-
tygsfältet ③ och granska dem.

Objektkoppling

Figur 28  

Alla tre objekt är länkade. Ändringar på ett objekt påverkar nästa objekt (t.ex. om man ändrar GTV
kommer även CTV och beskuret OAR att ändras).
Flödet är enkelriktat.
Dessutom kan applikationen upptäcka förändringar i ryggkotan som CTV baseras på. När en
ryggkota ändras utanför applikationen under körning uppdateras CTV i enlighet därmed.
OBS: Ryggkotan ska segmenteras innan du använder SmartBrush (t.ex. i Brainlab Elements
Anatomical Mapping). 

OBS: I bästa praxis bör GTV, CTV och beskurna OAR-objekt modifieras utan att lämna
SmartBrush. 

Regler för automatisk konturering av CTV

① ② ③ ④

Figur 29  

SmartBrush skapar automatiskt CTV baserat på platsen för GTV enligt följande regler:

Nr GTV-plats Anatomiska regioner som ingår i CTV

①
• Ryggkotekropp
• Minst en pedikel

• Hela ryggkotekroppen
• Pedikel/pediklar
• Tvärutskott/lamina(e)

② • Minst en pedikel
• Pedikel/pediklar
• Tvärutskott/lamina(e)

ANVÄNDA SMARTBRUSH
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Nr GTV-plats Anatomiska regioner som ingår i CTV

③ • Ryggkoteutskott
• Hela ryggkoteutskott
• Tvärutskott/lamina

④
• Ryggkotekropp
• Tvärutskott/lamina

• Hela ryggkotekroppen
• Bilaterala pediklar
• Tvärutskott/lamina(e)
• Hela ryggkoteutskott

Regler för automatisk konturering av CTV:er i procedurer för Spinal Planning

Det automatiska skapandet av ett kliniskt målobjekt följer dessa regler:

När GTV

involverar den unila-
terala pedikeln,

då

inkluderas pedikeln och det
ipsilaterala tvärutskottet/lami-
na

i CTV.

involverar ryggko-
teutskottet,

hela ryggkoteutskottet och bi-
laterala laminae

involverar ryggkote-
kroppen och bilateral
pedikel/tvärutskott,

hela ryggkotekroppen, bilate-
rala pediklar, tvärutskott/lami-
nae och ryggkoteutskottet

involverar ryggkote-
kroppen och en uni-
lateral pedikel,

hela ryggkotekroppen och ip-
silaterala tvärutskott/laminae

innefattar en ensidig
lamina,

lamina/tvärutskott, den ipsila-
terala pedikeln och ryggko-
teutskottet

Ytterligare regler för skapande av kliniskt mål:
• När skärningspunkten mellan GTV och en sektor inte är tom, inkluderas denna sektor i CTV.
• När förändringar sker i GTV, uppdaterar sektionsvalet dynamiskt.
• Varje ändring till GTV utlöser en CTV-uppdatering förutom ändringar gällande namn, färg eller

kommentarer.
OBS: Om du avslutar programmet utan att granska de automatiskt genererade objekten visas en
dialogruta. 

Objekt med frånkopplade volymer

Se till att varje skapat objekt är ett angränsande objekt annars kommer de att behandlas som en
frånkopplad volym.
Ett objekt behandlas som en frånkopplad volym om den totala objektvolymen minus volymen på
den största komponenten är större än 0,1 cm³.
Om du avslutar programmet efter att du skapat eller redigerat objekt med frånkopplade volymer
utan att granska dem visas en dialogruta.
OBS: Spine SRS stöder inte frånkopplade volymer för dosplanering. 

Konturering av kliniska målvolymer i Spine Planning-procedurer
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4 YTTERLIGARE
FUNKTIONER

4.1 Volymetrisk rapport

Om volymetriska rapporter

En volymetrisk rapport innehåller information om volymen på ett objekt, Macdonald-kriterierna och
kriterier för responsbedömning vid fasta tumörer (RECIST). Macdonald Criteria är ett 2D-tumör-
kriterium för gadoliniumförstärkande T1-viktade lesioner. Algoritmen ger objektets längsta
diameter i originalsnitt multiplicerad med den längsta vinkelräta diametern inom samma snitt.
RECIST är ett utvärderingskriterium för gadoliniumförstärkande T1-viktade lesioner. Algoritmen
ger objektets längsta diameter i originalsnitt.

Hantera volymetrisk information

En volymetrisk rapport:
• Skapas för ett objekt och lagras med objektet om du väljer Report.
• Förblir giltig så länge det associerade objektet inte ändras.
• Lagras med patientuppgifterna så länge objektet inte ändras.
• Beräknar objektvolym till två decimalplatser om det är mindre än 10 cm3. Allt som är större

beräknas till en decimalplats.
Ett objekts form och position måste verifieras i SmartBrush innan en rapport skapas. Själva
rapporten ger bara information om volymetriska mätningar.
Vilka värden som beräknas utifrån ett konturerat objekt beror på upplösningen på den
motsvarande bilduppsättningen, inklusive objektet. Håll detta i åtanke om du använder de
beräknade värdena för att fatta beslut om ytterligare behandling.
OBS: Macdonald-kriterierna beräknade på den volymetriska rapporten utförs med originalsnitten.
Därmed är den riktning som Macdonald-kriterierna tillämpas på samma som skanningsriktningen.
Bildseriens upplösning avgör hur exakt metoden blir. Därför kan objektet som visas i
programvaran få ett något annorlunda resultat p.g.a. interpolering. 

OBS: Kontakta Brainlabs support för vidare information. 

Granska och exportera rapporter

Befintliga rapporter kan granskas med Viewer. Befintliga rapporter kan lagras/exporteras med
funktionen Export i Patient Data Manager.

YTTERLIGARE FUNKTIONER
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Hur man skapar en volymetrisk rapport

Figur 30  

Steg

1. Välj Data.
Menyn Data öppnas.

2. Välj relevant objekt från rullgardinslistan Objects.

3. Välj Report i menyn.
Programmet genererar en volymetrisk rapport.

Volymetrisk rapport
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4.2 Funktioner i volymetrisk rapport

Funktioner

Knapp Funktion

Panorera i rapporten.

Zooma in till ett område i rapporten.

Anpassar rapporten efter skärmens bredd.

Stänger rapporten.

Sparar rapporten till en angiven plats.

Skickar rapporten till en angiven skrivare.

YTTERLIGARE FUNKTIONER
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4.3 Exportera

Hur man exporterar

För information om att exportera från systemet, se Användarhandbok för programvara, Patient
Data Manager.
OBS: Om de data som skapas av programmet (d.v.s. objekt och segmenteringar) används i
uppföljningsprogram, måste resultaten inspekteras noga efter importen i uppföljningsprogrammet. 

Exportera
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