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1 GENERELLE
OPLYSNINGER

1.1 Kontaktoplysninger

Support

Kontakt Brainlab-support, hvis du ikke kan finde de oplysninger, du har brug for, i denne
vejledning, eller hvis du har yderligere spørgsmål eller problemer:

Region Telefon og fax E-mail

USA, Canada, Mellem- og Syd-
amerika

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

us.support@brainlab.com

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

Storbritannien Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tlf.: +34 900 649 115

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

Afrika, Asien, Australien, Euro-
pa

Tlf.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 5811

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

Forventet brugslevetid

Der tilbydes softwareopdateringer og support på brugsstedet med fem års service for dette
produkt.

Feedback

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

Producent

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

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.2 Juridiske oplysninger

Ophavsret

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

Brainlab-varemærker

• Brainlab® er et varemærke tilhørende Brainlab AG.
• iHelp® er et varemærke tilhørende Brainlab AG.

Varemærker, der ikke tilhører Brainlab

• Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc., som er registreret i USA og andre lande.
• MacOS®, Safari® og iPad® er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og

andre lande.
• Magic Leap™, Magic Leap 1™, Lumin SDK™ og Magic Leap ikonet er varemærker tilhørende

Magic Leap, Inc.
• Microsoft®, Windows®, ActiveX®, Edge og Internet Explorer® er varemærker tilhørende

Microsoft Corporation, som er registreret i USA og andre lande.
• Mozilla Firefox® er et varemærke tilhørende Mozilla Foundation, som er registreret i USA og

andre lande.

Patentoplysninger

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

Integreret tredjepartssoftware

Denne software er delvist baseret på følgende arbejde. Den fulde meddelelse om licens og
ophavsret kan findes på linkene nedenfor:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE).
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE).
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md).
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html).
• Xerces-C++, udviklet af Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
• QR Code Generator, ophavsret © 2018 Project Nayuki (https://github.com/nayuki/QR-Code-

generator/tree/v1.4.0).
• Dette produkt anvender jquery.nicescroll. For en fuldstændig beskrivelse af ophavsrettigheder,

ansvarsfraskrivelser og licens se https://github.com/inuyaksa/jquery.nicescroll/blob/master/
MIT.LICENSE.

• Dette produkt anvender Durandal. For en fuldstændig beskrivelse af ophavsrettigheder,
ansvarsfraskrivelser og licens se https://raw.githubusercontent.com/BlueSpire/Durandal/
master/License.txt.

Yderligere anerkendelser

Stepanov og McJones, licens til ”Elements of Programming”:
- Ophavsret© 2009 Alexander Stepanov og Paul McJones.
- Tilladelse til at bruge, kopiere, modificere, distribuere og sælge denne software og dens

dokumentation til ethvert formål ydes hermed uden gebyr, forudsat at ovenstående

Juridiske oplysninger
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oplysning om ophavsret fremgår af alle kopier, og at både denne ophavsretlige meddelelse
og tilladelsesmeddelelsen fremgår af dokumentationen. Forfatterne giver ingen garanti for
egnetheden af denne software til ethvert formål. Den leveres ”som den er” uden udtrykkelig
eller underforstået garanti.

- Algoritmer fra Elements of Programming af Alexander Stepanov og Paul McJones Addison-
Wesley Professional, 2009.

SGI C++ Standard biblioteksskabelon licens:
- Ophavsret© 1994 Hewlett-Packard Company.
- Tilladelse til at bruge, kopiere, modificere, distribuere og sælge denne software og dens

dokumentation til ethvert formål ydes hermed uden gebyr, forudsat at ovenstående
oplysning om ophavsret fremgår af alle kopier, og at både denne ophavsretlige meddelelse
og tilladelsesmeddelelsen fremgår af dokumentationen. Hewlett-Packard giver ingen garanti
for egnetheden af denne software til ethvert formål. Den leveres ”som den er” uden
udtrykkelig eller underforstået garanti.

• Ophavsret© 1996 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.
- Tilladelse til at bruge, kopiere, modificere, distribuere og sælge denne software og dens

dokumentation til ethvert formål ydes hermed uden gebyr, forudsat at ovenstående
oplysning om ophavsret fremgår af alle kopier, og at både denne ophavsretlige meddelelse
og tilladelsesmeddelelsen fremgår af dokumentationen. Silicon Graphics giver ingen garanti
for egnetheden af denne software til ethvert formål. Den leveres ”som den er” uden
udtrykkelig eller underforstået garanti.

CE-mærkning

CE-mærkningen angiver, at Brainlab-produktet opfylder de væsentlige krav i
Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr (”MDD”).
Viewer er et produkt i klasse Im iht. bestemmelserne i MDD.

Indberetning af hændelser i forbindelse med dette produkt

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

Salg i USA

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

Advarsler

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

Forsigtighedsregler

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

Bemærkninger

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

Symboler
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1.4 Anvendelse af systemet

Tilsigtet brug

Viewer er en softwareenhed til visning af medicinske billeder og andre sundhedsdata. Den
indeholder funktioner til billedgennemgang, billedmanipulation, grundlæggende målinger og 3D-
visualisering (multiplanare rekonstruktioner og 3D volumengengivelse). Den er ikke beregnet til
primær billeddiagnose eller gennemgang af mammografibilleder.

Tilsigtet bruger

Enheden anvendes almindeligvis af medicinske fagfolk som læger, deres assistenter eller
plejepersonale, der har brug for at vise medicinske billeder (DICOM) og andre sundhedsdata til
ikke-diagnostiske formål.
Brugerprofilen til Viewer er ikke afhængig af specifikke kliniske anvendelsestilfælde.

Anvendelsessted

Det tilsigtede anvendelsessted er indendørs, normalt på et hospital eller i kliniske omgivelser.

Patientpopulation

Denne enhed er en software, der gør det muligt at vise DICOM-data. Derfor er der ikke nogen
specifik patientpopulation.

Gennemgang af plausibilitet

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

Ansvar

Advarsel
Dette system er kun en hjælp til lægen og erstatter eller overflødiggør ikke lægens erfaring
og/eller ansvar under anvendelsen. Det skal altid være muligt for brugeren at fortsætte
uden hjælp fra systemet.
Kun uddannet medicinsk personale må betjene systemkomponenter og tilbehørsinstrumenter.

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.5 Kompatibilitet med medicinsk udstyr og software

Kompatibelt udstyr, der ikke er fra Brainlab

Viewer er kompatibel med følgende udstyr:

Udstyr Producent

Magic Leap 1

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

Magic Leap 1 er certificeret som IT-udstyr iht. ANSI/UL60950 (E492841). Det opfylder ikke
kravene til elektromedicinsk udstyr som fastsat af IEC 60601-1:2012 og må ikke anvendes i et
patientmiljø under kirurgiske procedurer.

Enheder, som ikke tilhører Brainlab

Advarsel
Brug af kombinationer af medicinsk udstyr, som ikke er godkendt af Brainlab, kan have en
negativ indvirkning på udstyrets sikkerhed og/eller effektivitet og udgøre en
sikkerhedsrisiko for patienten, brugeren og/eller miljøet.

Kompatibel medicinsk Brainlab-software

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

Software, som ikke tilhører Brainlab

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

DICOM-overensstemmelse

DICOM-overensstemmelseserklæringerne findes på Brainlabs hjemmeside på:
www.brainlab.com/dicom.

Opdateringer

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

Virusscanning og malware

Brainlab anbefaler at beskytte systemet med avanceret antivirussoftware.
Vær opmærksom på, at nogle indstillinger for malware-beskyttelsessoftware (f.eks. virusscanner)
kan påvirke systemydelsen negativt. Hvis realtidsscanninger udføres, og enhver filadgang

Kompatibilitet med medicinsk udstyr og software
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monitoreres, kan det for eksempel tage lang tid at indlæse og gemme patientdata. Brainlab
anbefaler at deaktivere realtidsscanninger samt at udføre virusscanninger uden for klinikkens
åbningstider.

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

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

Microsoft-sikkerhedsopdateringer til Windows og driveropdateringer

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

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.6 Undervisning og dokumentation

Brainlab-undervisning

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

Ansvar

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

Udvidet operationsstuetid

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

Læs brugervejledninger

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

Undervisning og dokumentation
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1.7 Viewer stiller følgende tekniske krav til
computeren

Hardwarekrav for Viewer

• Grafik: DirectX 11, kompatibel med 512 MB grafikhukommelse
• Skærmopløsning 1.280 x 1.024 eller højere
• Processor: 4 fysiske kerner
• RAM: 4 GB

Yderligere krav til 3D-stereovisning

• RAM: 8 GB
• Understøtter stereoskopiske skærme
• Skærmopløsning: 1.280 x 1.024 eller højere (brug den oprindelige opløsning)
• Understøtter line-interleave tilstand
• Passivt 3D-stereodisplay
• Polariserede briller

BEMÆRK: Der er ingen særlige krav til pixeltæthed, størrelse eller lysstyrke. 

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.8 Viewer stiller følgende tekniske krav til brug via
en webbrowser

Generelt

• Computer med netværksforbindelse, tilstrækkelig skærmopløsning (se hardware herunder) og
en mus.

• Tablet med netværksadgang og tilstrækkelig skærmopløsning (se hardware herunder).

Software

OS/browser Internet Explorer Edge* Firefox* Chrome* Safari*

Windows 7 11 Ikke rele-
vant OK OK Ikke relevant

Windows 8 11 Ikke rele-
vant OK OK Ikke relevant

Windows 10 11 OK OK OK Ikke relevant

Mac OS Ikke relevant Ikke rele-
vant Ikke relevant Ikke relevant OK

iOS Ikke relevant Ikke rele-
vant Ikke relevant Ikke relevant OK

Android Ikke relevant Ikke rele-
vant Ikke relevant OK Ikke relevant

* Kontrollér, at du bruger den seneste browserversion.

Hardware

• 2 GB RAM anbefales
• Skærmopløsning: 1.024 x 768 eller højere
• Mus med rullehjul anbefales ved brug af en computer

Netværk

• Netværksforbindelsens hastighed:
- Mindst 10 Mbps. Netværksforbindelsen skal være stabil. Det kan blive nødvendigt at

genstarte softwareprogrammet, hvis netværksforbindelsen er ustabil.
- Maks. ventetid: 200 ms.

• Adgang påkrævet til serveren via port 80 og 443 (http og https).

Viewer stiller følgende tekniske krav til brug via en webbrowser
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1.9 Tekniske krav til Viewer med Magic Leap-
opsætning

Hardwarekrav for Viewer

• Grafik: DirectX 11, kompatibel med 512 MB grafikhukommelse
• Skærmopløsning 1.280 x 1.024
• Processor: 4 fysiske kerner
• RAM: 4 GB

Yderligere krav

Magic Leap 1

Advarsel
Magic Leap kan bruges på operationsstuen til ikke-diagnostisk, ikke-terapeutisk
gennemgang af medicinske data.
Magic Leap må ikke bruges nær patienten på operationsstuen eller under behandling.
Magic Leap er ikke et elektromedicinsk udstyr i henhold til IEC 60601-1, og der skal tages
hensyn til begrænsningerne for, hvilke omgivelser Medical Leap må anvendes i.

Netværkskrav

Både Magic Leap 1 og pc’en skal være tilsluttet det samme netværk. Magic Leap kræver WiFi,
men ikke internet. Pc’en kan tilsluttes enten via WiFi eller netværkskabel.
Viewer og Magic Leap kræver en krypteret forbindelse for SSL-kommunikation. Selvom en
standard https-port kan anvendes, anbefaler Brainlab, at man anvender den forbedrede
sikkerheds-https-port 44388. Kontakt hospitalets IT-afdeling, og/eller find ud af, hvilken port der
skal anvendes i stedet for, hvis denne port er blevet blokeret.
BEMÆRK: De Viewer-funktioner, der er tilgængelige med en Magic Leap-opsætning, er
licensbetingede. Både Magic Leap-udstyret og -licensen er påkrævet for at få adgang til Viewer-
funktionerne med blandet virkelighed. 

Anbefalede lysforhold

Som med alle ikke-kalibrerede skærme fremstår gråniveauer ikke ideelt på Magic Leap
sammenlignet med diagnostiske skærme. En god resultat med blandet virkelighed opnås ved at
bruge normale lysforhold i et rum med få vinduer og få blanke overflader. Bemærk, at skarpt sollys
kan påvirke ydelsen. Det er bedst at gennemgå medicinske data i blandet virkelighed, når virtuelt
indhold placeres foran en mørkere ensartet baggrund.
Andre anbefalinger til, hvordan Magic Leap-ydelsen kan forbedres:
• Hold belysningen på de anbefalede niveauer (f.eks. maksimalt 500 lux i kontormiljøer)
• Find arbejdsområder, så vinduerne er parallelle med betragtningslinjen
• Flyt skinnende genstande uden for synsfeltet
• Sørg for, at Magic Leaps ”Auto Brightness”-funktion er slået til

GENERELLE OPLYSNINGER
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2 SOFTWAREOVERSIGT
2.1 Startvejledning

Indledning

Viewer har mange anvendelsesformål. Eksempel:
• Visning af medicinske billeder og Brainlab-behandlingsplaner
• Sammenligning af billedsæt fra flere forskellige undersøgelser
• Udførelse af windowing- og målingsfunktioner

Sådan åbnes Viewer

Lokal installation: Åbn Viewer via Content Manager i Origin Data Management. Dette giver
adgang til patientfiler og brug af Brainlab-software.
Webbrowser: Åbn Viewer via Origin Data Management, hvilket giver adgang til patientfiler og
brug af Brainlab-software.
Se Softwarebrugervejledningen til Origin Data Management for yderligere information.

Skærmbilledlayout

①

②
Figur 1  

Skærmbilledlayoutet viser data side om side, hvilket lader brugeren sammenligne data.

SOFTWAREOVERSIGT
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Nr. Område Forklaring

① Hovedmenu
Menu med tilgængelige funktioner.
BEMÆRK: De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af din
licens. 

② Valgt visning Billedseriernes navne og ikonerne er fremhævet på den valgte vis-
ning.

Overordnede knapper

Tryk på den relevante knap for at aktivere funktionen.

Knap Funktion

Home: Sender dig tilbage til startsiden. Alle ændringer (f.eks.
valgte billedsæt, windowing, baner, målinger, beskårne felter,
3D-tærskler) gøres automatisk tilgængelige for andre software-
programmer.

Data: Åbner menuen til at skjule/vise data.

Patientnavn og -ID: Vælg for at gå tilbage til patientvalg for at
foretage ændringer til den valgte patient eller de valgte data.

Menuen View: Indstillinger for billedvisning.

Menuen Measure: Indstillinger for billedmåling (vinkler, afstande
osv.) og kommentarer.

Menuen 3D Options: Oprettelse af 3D-visualiseringer, beskæ-
ring af billeder og valg af et interesseområde. Der kan også slut-
tes til blandet virkelighed-funktioner.

Menuen Comparison: Viser sammenligning af Brainlab-objek-
ter, når de er til stede i billedsættet.

Done: Fortsæt og gem ændringerne.

Back: Beder dig om at gemme ændringerne, før du går tilbage
til den forrige skærm.

• Vælg Save for at gøre data tilgængelige for andre program-
mer.

• Vælg Discard for at slette data.
• Vælg Cancel for at blive på siden Viewer.

Startvejledning
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2.2 Layouts

Om layouts

③① ②

Figur 2  

Viewer bruger smarte layouts, som automatisk vælger de mest relevante visninger på grundlag af
datasættet. Vælg Data for at justere standardlayoutet, billedsættet og/eller objektlisten, der vises.

Nr. Beskrivelse

① Visningsområde

② Datavalg

③ Valg af layout

Tilgængelige layouts

Layout Detaljer

Custom: Viser hvert enkelt valgt datasæt side om side i vis-
ningsområdet
BEMÆRK: Add View er kun tilgængelig i dette layout. 
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Layout Detaljer

Spine: Viser mellem tre og sytten visninger, der indeholder:
• Sagittal visning af ryghvirvlerne, der viser individuelle skiver.
• Fire individuelle skiver som vist inde i den sagittale visning af

ryghvirvlen.
BEMÆRK: Adgang til dette layout er licensbetinget. 

Cranial: Viser mellem fire og seks visninger, der indeholder:
• En 3D-rekonstruktion af hovedet ved hjælp af hudrekon-

struktion eller knogle/MR.
• En 3D-rekonstruktion af hovedet ved hjælp af visningen

Smart Approach.
• ACS og skivevisninger, der indeholder et til to billedsæt.

BEMÆRK: Adgang til dette layout er licensbetinget. 

Angio: Viser mellem fire og seks visninger, der indeholder:
• 3D-rekonstruktioner af blodkar og knogler/blodkar. 3D-vis-

ningernes tilgængelighed afhænger af de valgte billeddata.
• ACS, visninger af skiver og angiogrammer.

BEMÆRK: Adgang til dette layout er licensbetinget. 

Vascular: Viser fem visninger, der indeholder:
• ACS-visninger.
• 3D-rekonstruktioner af vener, arterier og hud/knogler/blod-

kar. 3D-visningernes tilgængelighed afhænger af de valgte
billeddata.

• En PDF-rapport, hvis tilgængelig.

Layouts
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Layoutet Custom

Figur 3  

Layoutet Custom viser alle tilgængelige data, og giver endvidere mulighed for at vælge en visning
fra listen over tilgængelige valgmuligheder for rekonstruktion ved hjælp af Add View.

Layoutet Spine

②

①

③

5

6

4

Figur 4  

Layoutet Spine indeholder fem standard datavisninger dannet ud fra ét datasæt. Brug More ⑤ og
Fewer ④ i Vertebra Views til at ændre antallet af viste ryghvirvelvisninger. Den venstre
visningsport viser skivens position som vist i andre visninger. Justeringen kan tilpasses ved at
flytte de gule markører ①.
BEMÆRK: Når skiverne er genpositionerede, opdateres den tilsvarende visning. 
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Nr. Beskrivelse

① Skivemarkører.

② Sagittal visning af rygsøjlen og dens hvirvler. Endvidere vises skiverne, som vises i de
andre visninger. Disse skiver kan genpositioneres.

③ Aksiale, koronale, sagittale eller skivevisninger af individuelle skiver.

④ Vælg Fewer til at vise færre ryghvirvelvisninger.

⑤ Vælg More til at vise flere ryghvirvelvisninger.

⑥ Aksiale, koronale, sagittale eller skivevisninger af individuelle skiver.

Layoutet Cranial

③

①

④ ⑤

②

Figur 5  

Layoutet Cranial indeholder maksimalt seks visninger fra fire datasæt. Den venstre visningsport
viser en 3D-visning af det overordnede datasæt. Flyt skyderen ② for at justere objektvisningen.
Brug knapperne inde i visningen til at rulle gennem datasættet. Du kan også bruge musehjulet til
at rulle gennem datasættet.

Nr. Beskrivelse

① Visningen Smart Bone/MR

② Skyder, der bruges til at beskære 3D-rekonstruktionen og visning af interne objekter

③ Visningen Smart Approach med en 3D-rekonstruktion af hovedet på grundlag af blod-
kar i overfladen af hjernen og huden

④ Aksial, koronal, sagittal eller skivevisning af datasæt 1

⑤ Aksial, koronal, sagittal eller skivevisning af datasæt 2

Layouts
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Layoutet Angio

② ③

① ④
Figur 6  

Layoutet Angio viser op til seks datasæt samtidigt.

Nr. Beskrivelse

① Aksial, koronal, sagittal eller skivevisning af et datasæt

② Visningen Smart Vessels

③ Indholdet varierer afhængigt af de tilgængelige data

④ Indholdet varierer afhængigt af de tilgængelige data
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Layoutet Vascular

③②①

Figur 7  

Layoutet Vascular viser fem visninger samtidigt. Juster 3D-visningen i midten ved at panorere
billedet.

Nr. Beskrivelse

① Aksial, koronal, sagittal eller skivevisning af et datasæt

② 3D-rekonstruktioner af vener, arterier, og hud/knogler/blodkar

③ En PDF rapport

Layouts
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2.3 Visning af data

Om Visning af data

Funktionerne View giver grundlæggende indstillinger for billedmanipulation. Ændringer udføres på
det aktuelle datasæt og dets rekonstruktioner.

DICOM-billeder skal have en kvadreret pixelstørrelse. Der er ingen begrænsning for
matricestørrelsen.

Retning

Der vises en figur af et menneske nederst til venstre i hver visning for at angive bil-
ledets retning.
Andre relevante orienteringsindikatorer vises i hver visning, herunder: H (hoved), F
(fod), L (venstre), R (højre), A (anterior) og P (posterior).

2D-orientering

Figur 8  

Dette symbol vises under visning af 2D-billeder.

Grundlæggende visningsknapper

De grundlæggende visningsknapper er altid tilgængelige i Viewer.

Knap Funktion

Scroll: 
• Træk til højre eller nedad for at gå fremad igennem sættet
• Til venstre eller opad for at gå tilbage igennem sættet

BEMÆRK: Som alternativ bruges pilene i billedet til at rulle. 
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Knap Funktion

Rotate: Roterer 3D-rekonstruktionen.

Zoom:
• Træk op for at zoome ud
• Træk ned for at zoome ind

Pan

Pan: Træk billedet til den ønskede position, eller tryk på billedet for at centrere bil-
ledet i dette punkt.

Add View: Åbner rekonstruktionsvalg.

Åbner rekonstruktionsvalg.

Maksimerer/minimerer det valgte billede.

Lukker den valgte visning.

Pile i visningen, der bruges til at rulle gennem billedskiver.

Visningsfunktioner

Knap Funktion

Reset: Nulstiller alle skiver til de oprindelige visningsindstillinger.

Linked View: Sammenkæder flere billedsæt på skærmen. 

Visning af data
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Knap Funktion

Presets: Vælger forudindstillinger for CT windowing.

Windowing: Regulerer lysstyrken (op og ned) og kontrasten (venstre og højre). 

Slices: Juster antallet af viste skiver.
Menuen kan bruges til at justere tykkelsen og afstanden mellem de viste skiver.

Align: Gør det muligt at justere orienteringen af scannede data. 

Flip: Træk på tværs af det billede, du ønsker at flytte:
• Lodret, for at spejlvende billedet om den vandrette akse
• Vandret, for at spejlvende billedet om den lodrette akse

BEMÆRK: Flip er kun aktiv for 2D (røntgenbilleder). 

Screenshot: Tager et skærmbillede af den aktuelle skærm.

BEMÆRK: Når der vælges Done efter brug af funktionerne View, gemmes ændringerne for det
pågældende billedsæt. Næste gang du åbner billedsættet, åbnes det med det samme layout. 

Forudindstillinger

Figur 9  

Der kan vælges forudindstillede windowing-indstillinger for CT-billedsæt, som er optimeret af
Brainlab til at vise bestemte strukturer såsom knogle, lunge eller bløddele. Dette gøres ved at
trykke på Presets for at se en liste med tilgængelige optimeringer.
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Tykkelse

② ③

①
Figur 10  

Funktionen Thickness er kun tilgængelig for originale skiver, hvis følgende betingelser er opfyldt:
• Afstanden mellem skiverne er den samme for hele billedsættet
• Den maksimale afstand mellem skiverne er 2 mm
• Den maksimale forskel i skiveafstand og skivetykkelse overskrider ikke 10 %

BEMÆRK: Der kan ikke oprettes et gennemsnit for aksiale, sagittale eller koronale
rekonstruktioner. 

Nr. Forklaring

① Skyder til justering af skivetykkelsen. Tykkelsesintervallet afhænger af afstanden mel-
lem skiverne og kan ikke overskride en maksimumtykkelse på i alt 6 mm.

② Gennemsnitstykkelsen er anført i sidehovedet (før AVERAGE).

③ Tykkelsen af det område, som gennemsnittet er beregnet for.

Visning af data
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Valgt datamenu

Menuen SELECTED DATA giver mulighed for at skjule/vise valgte data.

① ②

⑧③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

Figur 11  

Nr. Forklaring

① Vælg ikonet for at åbne menuen SELECTED DATA.

② Data, der er tilgængelige for visning (f.eks. billeder, objekter, målinger).

③ Vælg MORE for at åbne siden for datavalg.

④ Vælg for at vise data.

⑤ Vælg for at skjule data.

⑥ Vælg for at udvide/komprimere lister med tilgængelige data.

⑦ Viser alle tilgængelige layout.

⑧ Vælg for at åbne lukke menuen SELECTED DATA.
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Dataegenskaber

①

Figur 12  

Dataegenskaber vises i menuen Data. For eksempel objektvolumen ① på planlagte objekter.

Advarsel
Volumenberegning er baseret på faktorer såsom billedkvalitet, billedets opløsning og
skivetykkelse, og den kan variere i forhold til det fremhævede objekts faktiske volumen.

Funktionen Slices

Figur 13  

Funktionen Slices gør det muligt at definere, hvor mange skiver der vises ved hjælp af et gitter til
at vælge det ønskede layout.

Krav til sammenkædet visning

Linked View sammenkæder flere forskellige billedsæt. Alle handlinger, der udføres på ét sæt
(f.eks. rulning eller panorering), udføres også på de sammenkædede visninger.
For at kunne bruge Linked View skal billederne/billedsættene enten:
• Være en del af det samme billedsæt eller den samme rekonstruktion eller
• Fusioneres (ved hjælp af Brainlab-software eller en scanner)

Visning af data
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Maksimering/minimering af billeder

①

②

Figur 14  

Nr. Komponent

① Billedliste

②
Maksimeret visning
BEMÆRK: Det maksimerede billede bliver på billedlisten. 

Indstillinger for maksimering/minimering

Valgmuligheder

Hvis du ønsker at maksimere et billede, skal du trykke på pilen for maksime-
ring.

Hvis du ønsker at minimere et billede, skal du trykke på pilen for minime-
ring.

Billedet i den maksimerede visning ② ændres ved at trykke på et billede på billedlisten ①, eller
et billede trækkes over på den maksimerede visning for at bytte dem om.
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3 SÅDAN BRUGES VIEWER
3.1 Rekonstruktionsvisninger

Om Rekonstruktionsvisninger

Viewer gør det muligt at vise rekonstruktioner ud over de allerede valgte billeder.
Rekonstruktionsvisningerne er kædet til det oprindelige billedsæt (på en sådan måde at
ændringer, der foretages i én visning, overføres til de øvrige).
Det er muligt at vise det oprindelige billedsæt samtidig med hele tre rekonstruktionstyper. Ved at
vælge et hvilket som helst rekonstruktionsikon vises denne rekonstruktion.

Rekonstruktionsvalg

Vælg knappen for rekonstruktioner ① eller Add View ② for at åbne et dialogvindue for valg ③.
Herfra kan du åbne de respektive rekonstruktionsmuligheder. Rekonstruktionsvalg viser
symbolske ikoner for de tilgængelige visninger.
BEMÆRK: De tilgængelige rekonstruktioner kan variere alt efter det valgte dataformat og din
softwarelicens. 

④

①

②

⑤
③ ⑥

Figur 15  

Nr.

① Knap til valg af rekonstruktioner

SÅDAN BRUGES VIEWER
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Nr.

② Add View.

③ Standard indeholder et sæt af de mest almindeligt anvendte rekonstruktioner.

④ Other indeholder yderligere rekonstruktioner.

⑤ Dialogboksen til valg af rekonstruktion.

⑥ Slice er det originale billedsæt, ikke en rekonstruktion.

Sådan vælger du rekonstruktioner

Trin

1.

Vælg Add View, eller knappen rekonstruktioner.
Dialogboksen med rekonstruktionsvalg åbner.

2. Vælg den ønskede visning ved hjælp af symbolerne.
BEMÆRK: Der kan anvendes filtre på denne visning. Kontrollér, at ingen filtre er fremhæ-
vede, hvis alle optioner ønskes vist. 

Visningen Liver

Figur 16  

Visningen Liver viser alle tilgængelige billeddata specifikke for leveren, men gør det også muligt
at vælge enhver visning i listen over tilgængelige rekonstruktionsvalg.
BEMÆRK: Adgang til dette layout er licensbetinget. 

Rekonstruktionsvisninger

34 Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 Viewer Ver. 5.1



Sådan får du adgang til visningen Liver

Trin

1.

Vælg Add View.

2. Vælg Standard > Other.

3. Vælg Other Views > Liver.
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3.2 Sådan omdefinerer du patientens orientering

Om Redefinering af patientens orientering

Funktionen Align gør det muligt at ændre patientens retning på billedsættet.
Hvis patienten for eksempel blev scannet i aksial position (liggende på ryggen eller på maven)
men med hovedet bøjet, vil de scannede datas label ikke passe med orienteringen. Dette kan
korrigeres ved at justere dataene således, at de svarer til labelen i den pågældende visning.
BEMÆRK: Det anbefales at benytte rekonstruktioner i stedet for de originale billedskiver, når
funktionen Align anvendes. 

Sådan omdefineres patientens orientering

①

Figur 17  

Trin

1.

Vælg Align.

2. Rotér og/eller panorér billedet ①, så orienteringsmarkørerne i visningen justeres til pa-
tientens faktiske orientering.
Andre åbne visninger kan bruges til at sammenligne og verificere justering af orientering.

Advarsel
Sørg for, at patientens retning, der er defineret ved hjælp af funktionen Align, svarer til
patientens faktiske retning på billedsættet.

Sådan omdefinerer du patientens orientering
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Sådan bytter du om på positioner

Trin

Vælg og hold en visning nede, og slip så visningen på det ønskede sted.
De to visninger bytter position.

SÅDAN BRUGES VIEWER

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 Viewer Ver. 5.1 37



3.3 Målefunktioner

Om Målefunktioner

Menuen Measure indeholder avancerede indstillinger for måling. Der foretages målinger af den
aktuelle skive og af en skive før og efter.
Afstands-, cirkel- og vinkelmålinger er kun synlige i Viewer. Der findes ikke funktioner for måling
af afstand og cirkel på ikke-kalibrerede billeder.
BEMÆRK: Kvaliteten af afstandsmåling afhænger af billedsættets opløsning. 

Måleknapper

Knap Funktion

Distance: Måler afstanden mellem to vilkårlige punkter.

Circle: Måler diameteren for en cirkel oven på billedet.

Angle: Måler vinklen på tre vilkårlige punkter i det samme plan.

Open Angle: Måler vinklen mellem to åbne planer.

Point: Placerer tekstlabels på billedet.
BEMÆRK: Punkterne er også synlige i andre softwareprogrammer. 

See Next: Når der er mere end én måling i de valgte data, springes
der til den skive, hvor den næste måling finder sted.

Delete: Sletter måleobjekter.

Calibrate: Kalibrerer målefunktionen afhængigt af en markør med
kendte dimensioner.

BEMÆRK: Målinger og punkter kan kun ændres, når menuen Measure er åben. 

Målefunktioner
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Sådan måles afstande

Figur 18  

Funktionen Distance gør det muligt at måle afstanden mellem to vilkårlige punkter i billedet.

Trin

1.

Vælg Distance.

2. Vælg et vilkårligt punkt i billedet.
Der vises en streg på skærmen.

3. Flyt linjen efter behov ved at vælge og trække endepunkterne.
Afstanden beregnes og vises i millimeter mellem de valgte punkter.

Sådan måles diametre

Figur 19  

Funktionen Circle gør det muligt at måle diameteren på en cirkel, der lægges oven på billedet.
Der foretages diametermålinger af den aktuelle skive og af en skive før og efter.
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Trin

1.

Vælg Circle.

2. Vælg et punkt på billedet for at danne en cirkel.
Cirklens diameter beregnes og vises.

3. Flyt cirklen efter behov ved at trække i centrum. Cirklens størrelse kan ændres ved at
vælge og trække kanterne.

Sådan måles vinkler

Figur 20  

Funktionen Angle gør det muligt at måle vinklen mellem tre vilkårlige punkter i det samme plan.
BEMÆRK: Den viste vinkel er en 2D-måling. Værdien er altid i relation til det viste plan. 

Trin

1.

Vælg Angle.

2. Vælg et punkt i billedet.
Der vises en vinkel på skærmen.

3. Genplacér punkterne efter behov ved at trykke på dem og trække dem.
Vinklen mellem de valgte punkter beregnes og vises.

Sådan måles åbne vinkler

Funktionen Open Angle gør det muligt at måde vinklen mellem to interesseplaner.

Målefunktioner
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Trin

1.

Vælg Open Angle.

2. Vælg et punkt i billedet.
To linjer vises på skærmen.

3. Flyt linjerne efter behov ved at vælge og trække endepunkterne.
Vinklen mellem linjerne beregnes og vises.
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3.4 Ekstra målefunktioner

Knappen Point

①

②

Vælg Point for at placere tekstlabels på et billede, og genpositionér ved at trække
til den ønskede placering.
Vælg Annotation ① for at redigere kommentarteksten i den dialogboks, der åbner
②.

Knappen Delete

Målinger slettes ved først at vælge knappen Delete og derefter vælge den måling,
der skal slettes.

Ekstra målefunktioner
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3.5 Kalibrering

Om Kalibrering

Funktionen Calibrate giver mulighed for at kalibrere målefunktionerne i forhold til en kendt fysisk
markør.

Sådan udføres en kalibrering

Trin

1.

Vælg Calibrate for at aktivere.

2.

Genpositionér og redigér cirklens størrelse for at matche størrelsen på markøren, som
der anmodes om. Størrelsen kan ændres ved at trykke på kanterne og trække i dem.

3.

Vælg Enter Diameter Here, og indtast de korrekte mål for markøren i dialogboksen.

4. Vælg OK.
BEMÆRK: Alle målinger omkalibreres i forhold til markørens mål. 
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3.6 3D-valgmuligheder

Om 3D-valgmuligheder

Værktøjslinjen 3D Options gør det muligt at oprette og justere en 3D-visualisering ved hjælp af
f.eks.: 
• Tærskeljustering
• Billedbeskæring
• Select ROI (Interesseområde)
• Valg af hudtone

Figur 21  

3D-visualiseringer

Når der rulles gennem et 2D-billedsæt, viser en gul streg eller skygge i 3D-visualiseringen
placeringen af den skive, der vises aktuelt. På andre 2D-billeder viser et trådkors
skæringsplanerne. Disse gengivelser forsvinder, når rulning stopper.
Baner, objekter og punkter er synlige i 3D-visualiseringerne.

Advarsel
De farver, der vises i 3D-visualiseringerne, afspejler ikke nødvendigvis farven i de faktiske
væv. Vær opmærksom på, at 3D-visualiseringer skabes på basis af gråværdier, og derfor
kan overfladeunøjagtigheder og artefakter give anledning til unøjagtigheder i 3D-
visualiseringen.

Digitalt rekonstrueret røntgenbillede (DRR)

Den forudbestemte indstilling DRR benytter CT-data til at oprette en approksimering af
røntgenbillede. Resultatet er et røntgenbilledlignende billede, der er beregnet ud fra den valgte
vinkel.

Projektion med maksimal intensitet (MIP)

MIP er en volumenvisualiseringsmetode til 3D-data, som projicerer volume-elementerne med
maksimal intensitet i visningsretningen i visualiseringsplanet.

3D-valgmuligheder
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Forudindstillinger

Tilgængelige forudindstillinger varierer afhængigt af datatypen:

Datatype Standard Andre

CT uden kontrast Skin DRR Bone Bone/Vessels, Skin/Bone/
Vessels og MIP

CT med kontrast Skin MIP CT Contrast (bone
and vessels) Bone, Skin/Bone og DRR

MR Skin MIP Vessels Ikke relevant

Rotationsangiografi Bone MIP Vessels Ikke relevant

PET/SPECT MIP MIP MIP Ikke relevant

Objektvisning

Objektvisningen viser alle valgte volumen-elementer, baner og fiberobjekter.

Blandet virkelighed

①

Figur 22  

Hvis man har et Magic Leap-udstyr, kan det sluttes til Viewer via knappen Magic Leap ①.

Relaterede links

Sådan tilsluttes udstyret på side 52
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3.7 Redigering af 3D-visualiseringer

Om Redigering af 3D-visualiseringer

Det er muligt at redigere og ændre parametrene for 3D-visningen ved hjælp af:
• Threshold
• Crop
• Select ROI
• Skin Tone
• Reset 3D
• Hide Equipment

Sådan justeres tærsklen

Trin

1.

Vælg Threshold.

2. Træk for at indstille tærsklen:
• Træk til venstre eller opad for at øge
• Træk til højre eller nedad for at mindske

Sådan beskæres et billede

Trin

1.

Vælg Crop.
Der vises en beskæringsramme i billedsættet.

2. Justér beskæringsrammen, så den omgiver den del af billedet, som skal bevares.
• Rammens størrelse justeres ved at trække i rammens hjørner eller de runde markører,

der findes i selve rammen.
• Hvis du vil dreje rammen, skal du trykke på kanten og trække i rammen. Slip kanten,

og tryk derefter igen på den for at dreje rammen i en anden retning.
BEMÆRK: Området uden for beskæringsrammen er ikke længere synligt. 

Sådan vælges en ROI

Trin

1.

Vælg Select ROI.

2. Træk tværs hen over det valgte område.
Der oprettes en valgramme baseret på diagonalen.

Redigering af 3D-visualiseringer
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Trin

3. Giv slip.
Softwaren vælger ROI og zoomer ind på området.

Sådan vælges en hudtone

Trin

1. Vælg Skin Tone.
Farvehjulet vises over menuen 3D Options.

2. Vælg den ønskede hudtone fra farvehjulet.

Sådan bruges Nulstilling af 3D

Trin

Reset 3D: Nulstiller alle ændringer, der er blevet udført med den valgte
funktion.
Hvis der trykkes på knappen Reset 3D, uden at der er valgt nogen funkti-
on, vender 3D-visningen tilbage til den oprindelige beregning.
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Sådan bruges Skjul udstyr

①

Trin

Vælg Hide Equipment ① fra menuen 3D Options for at skjule udstyr i 3D-visualiseringen
(f.eks. briksens top).
BEMÆRK: Som standard er Hide Equipment deaktiveret. Undtagelsen er, når man har Univer-
sal Atlas og ser kranielle datasæt. 

Redigering af 3D-visualiseringer
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3.8 3D stereoskopiske volumengengivelser

Om 3D stereoskopiske volumengengivelser

Denne funktion gør det muligt at vise 3D-volumengengivelser i stereoskopisk 3D på et 3D-display.
For at starte 3D stereoskopisk visning vælges ikonet i Content Manager ①, og 3D-displayet ②
vælges.

① ②

3D stereoskopiske knapper

Når Viewer tilgås fra andre lokaliteter ved hjælp af iPlan Net eller Origin Server, er yderligere
knapper tilgængelige i menuen 3D Options.

Knap Funktion

3D Stereo: Aktivér/deaktivér 3D stereoskopisk visning.

Swap Left/Right: Bytter om på volumengengivelse til venstre og højre øje.
BEMÆRK: Vælg Swap Left/Right for at kontrollere, at din visning er i fuld 3D. 
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3.9 Sammenligning

Sammenligningsvisning

Der kan foretages en sammenligning, hvis billedsættet indeholder voxelobjekter, der blev oprettet
med SmartBrush.

Figur 23  

Vælg Load Data under Comparison. Viewer søger efter flere voxel-elementer af denne
objekttype og indlæser de tilsvarende billedsæt og viser dem i kronologisk rækkefølge.
BEMÆRK: Se Softwarebrugervejledningen til SmartBrush for yderligere oplysninger. 

Sammenligning
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4 ANVENDELSE AF
BLANDET VIRKELIGHED

4.1 Om blandet virkelighed

Baggrund

Figur 24  

Til brugere med Magic Leap-udstyr giver Viewer unikke muligheder for at udforske patientdata.
Viewer og Magic Leap arbejder sammen om at skabe en oplevelse med blandet virkelighed, der
kombinerer virkelige miljøer med virtuelle objekter. Se disse virtuelle objekter i 2D og 3D, eller
samarbejd med andre brugere.
BEMÆRK: Adgang til dette layout er licensbetinget. 

Se billedsæt i 2D, og udfør windowing eller andre valgmuligheder for grundlæggende
billedmanipulation.
Drej, zoom og placer 3D-billedsæt for en optimal præsentation af interesseområdet.
BEMÆRK: Undlad at bruge Magic Leap i et patientmiljø under kirurgiske procedurer. 
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BEMÆRK: Visualiseringer af 3D-modeller på Magic Leap kan se lidt anderledes ud end
visualiseringerne i vinduet Viewer, fordi der bruges forskellige gengivelsesteknologier og -
opløsninger. 

Sådan tilsluttes udstyret

Følg disse trin for at slutte Magic Leap-udstyret til Viewer.

Trin

1. Start Viewer på computeren.

2. Tænd for Magic Leap-udstyret (f.eks. vha. knappen foran på Lightpack).

3.

Start Brainlab-programmet fra hovedmenuen i Magic Leap.

4. På dit skrivebord åbnes menuen 3D Options i programmet Viewer på computeren.

5.

Vælg Magic Leap.

6.

Der vises en QR-kode.

Om blandet virkelighed
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Trin

7.

Kig på QR-koden gennem Magic Leap-udstyret.

8.

Når QR-koden er blevet genkendt, tilsluttes udstyret. Det kan tage nogle få sekunder.
QR-kodens dialogboks lukkes automatisk.
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Hovedmenuen i Viewer

③

②

①

④

④5

Figur 25  

Tryk på knappen Start på Magic Leap-betjeningen for at åbne menuen.

Nr. Beskrivelse

① Reposition: Indstiller placeringen, hvor objekter bygges i et virkeligt miljø.

② QR Code: Tilslutter og gentilslutter udstyret til Viewer.

③ About: Viser oplysninger om Viewer-softwaren.

④ Exit: Kobler udstyret fra Viewer.

⑤ Lock 3D Orientation: Låser og åbner retningen for alle tilgængelige 3D-visninger.

Valgmuligheder for anbringelse af den virtuelle scene

②①
Figur 26  

Om blandet virkelighed
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Nr. Beskrivelse

① Trykt placeringsmarkør

② Virtuelt placeringssymbol

Efter tilslutning af udstyret kan man definere, hvor virtuelle objekter opbygges i det virkelige miljø.
Definer placeringen vha. placeringsmarkøren eller det virtuelle placeringssymbol via Magic Leap-
betjeningen.
Åbn hovedmenuen i Magic Leap Viewer og vælg Reposition for at gentage denne proces eller
ændre placeringen.

Relaterede links

Placeringsmarkør på side 69

Valgmulighed 1: Sådan placeres den virtuelle scene vha. den trykte placeringsmarkør

Trin

1. Anbring den trykte placeringsmarkør på en placering, der er egnet til flere viewers (f.eks.
midt på bordet eller på gulvet).

2. Tilslut udstyret og softwaren.
Efter tilslutning kan følgende meddelelse ses gennem brillerne: Use trigger to position.

3. Se på markøren fra en kort afstand. Når markøren bliver genkendt af Magic Leap-udsty-
ret, flugter den virtuelle og trykte pil automatisk med hinanden.

4. Når placeringsmarkøren anerkendes, opbygges 3D-scenen på den indikerede placering.
Hver bruger skal udføre disse trin.

Valgmulighed 2: Sådan placeres den virtuelle scene manuelt

Den virtuelle scene kan også placeres uden en trykt placeringsmarkør.

Trin

1. Tilslut udstyret og softwaren.
Efter tilslutning kan følgende meddelelse ses gennem brillerne: Use trigger to position.

2. Ret den virtuelle pointer mod det virtuelle placeringssymbol.

3. Tryk og hold udløseren nede for at tage fat i objektet og flytte det til den ønskede place-
ring (f.eks. en bordplade, gulvet).

4. Slip udløseren.
3D-scenen opbygges på den nye placering.

5. Åbn hovedmenuen i Viewer, og vælg Reposition for at flytte placeringssymbolet igen.

Sådan klargøres en opsætning med kollaborativ visning

Anvend en identisk referenceplacering til hvert Magic Leap-udstyr for at se data kollaborativt.
Vælg en placering (f.eks. et åbent rum, der er tilgængeligt på alle sider). Det er her, 3D-billeder
bliver opbygget i 3D-rummet.

Trin

1. Anbring den trykte placeringsmarkør på en placering, der er egnet til flere viewers (f.eks.
midt på bordet eller på gulvet), eller bliv enige om et egnet referenceobjekt (f.eks. en
pen).
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Trin

2. Tilslut udstyret og softwaren.
Efter tilslutning kan følgende meddelelse ses gennem brillerne: ”Use trigger to position.”

3. Brugere har to valgmuligheder:
a. Se på placeringsmarkøren fra en kort afstand. Når placeringsmarkøren bliver gen-

kendt af Magic Leap-udstyret, flugter den virtuelle og trykte pil automatisk med hinan-
den.

b. Placer manuelt, og få pilene til at flugte vha. udløseren. Hvis alle brugere vælger den
valgmulighed, kan et arbitrært referenceobjekt anvendes, hvis placeringsmarkøren er
utilgængelig.

4. Gentag med hver bruger.
Flyt ikke markøren.

Om blandet virkelighed
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4.2 Magic Leap-betjening

Brug af betjeningen

①

②

④③

Figur 27  

Nr. Beskrivelse

①

Start: Åbner hovedmenuen i Magic Leap (hvis ikke i Viewer-appen).
I Viewer-appen:
• Langt tryk: Åbner hovedmenuen i Magic Leap og minimerer Viewer-appen.
• Kort tryk: Åbner hovedmenuen i Viewer.

② Berøringsplade: Stryg fingrene hen over berøringspladen for at rulle eller zoome efter
behov.

③ Udløser: Træk for at vælge en handling, eller træk og hold for at foretage en handling
(f.eks. samle op, dreje eller flytte en 3D-scene).

④ Kantknap: Tryk for at åbne visningen Probe’s Eye med 3D-visninger.

Relaterede links

Værktøjstips og navigation i 2D på side 59
Værktøjstips og navigation i 3D på side 64
Værktøjstips til 2D - Retning mod overskriften på side 60
Værktøjstips til 2D - Retning mod hjørnet på side 60
Værktøjstips til 2D - Retning mod en 2D-visning på side 60
Værktøjstips til 2D - Windowing er aktiveret på side 61
Værktøjstips til 2D - Kommentering er aktiveret på side 61
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4.3 2D blandet virkelighed

Om 2D blandet virkelighed

Figur 28  

Magic Leap lader brugere undersøge 2D-datasæt i blandet virkelighed. Brugeren kan anvende
berøringspladen og den virtuelle pointer til at navigere gennem 2D data, når de projiceres op på
det virkelige miljø, eller navigere rundt i softwaren.

Tilgængelige visninger i 2D blandet virkelighed

Viewer understøtter alle layouts i 2D blandet virkelighed. Nogle visninger vil eventuelt bliver vist i
softwaren, men ikke i blandet virkelighed.
Nogle få datatyper understøttes ikke:
• Dokumenter (f.eks. PDF’er, volumetriske rapporter)
• Videoer
• Røntgen af tidsserier
• 2D DSA

BEMÆRK: Hvis det valgte datasæt omfatter en visning, der ikke understøttes, vises den på
skærmen, men ikke i blandet virkelighed. Softwaren viser meddelelsen View not available on
Magic Leap.

 

Relaterede links

Layoutet Custom på side 21

2D blandet virkelighed
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Layoutet Cranial på side 22
Layoutet Spine på side 21
Layoutet Angio på side 23
Layoutet Vascular på side 24

Interaktion med 2D-visninger

Brug følgende valgmuligheder for at navigere i eller justere en 2D-visning. Ret den virtuelle
pointer mod en valgmulighed, og tryk på udløseren for at aktivere en knap. Den valgte knap bliver
blå.

Valgmulig-
hed

Beskrivelse

Vælg for at aktivere panorering, rulning og zoom vha. berøringspladen.
• Panorer: Træk billedet til den ønskede position, eller tryk på billedet for at cen-

trere billedet i dette punkt.
• Rul: Stryg mod højre for at fremadgående bevægelse gennem sættet. Stryg

mod venstre for bagudgående bevægelse gennem sættet.
• Zoom: Stryg opad for at zoome ud, mens udløseren holdes nede. Stryg nedad

for at zoome ind, mens udløseren holdes nede.

Vælg for at justere windowing, mens hele betjeningen anvendes som et håndtag.

Vælg Point for at placere tekstlabels på et billede, og genpositionér ved at trække
til den ønskede placering.
BEMÆRK: Man kan tilføje tekst om punktet via tastaturet eller berøringsskær-
men. 

Relaterede links

Målefunktioner på side 38
Ekstra målefunktioner på side 42

Værktøjstips og navigation i 2D

① ②

Figur 29  
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Afhængigt af hvad den virtuelle pointer rettes mod i 2D-visningen, vises forskellige værktøjstips til
venstre for 2D-visningen ①.
Andre navigationsværktøjer vises øverst til højre ② og vises med blåt, når aktiv.
Man kan navigere rundt i billeddata i softwaren, og se ændringerne i 2D blandet virkelighed.

Værktøjstips til 2D - Retning mod overskriften

Når den virtuelle pointer rettes mod sidehovedlinjen, vises følgende værktøjstips.

Valgmulighed for værktøjstips Beskrivelse

Trigger Flyt 2D-visningsområdet

Trigger + Swipe Left/
Right Drej 2D-visningsområdet

Trigger + Swipe Up/Down Placer 2D-visningsområdet tættere på eller længere
væk fra brugeren

Værktøjstips til 2D - Retning mod hjørnet

Når den virtuelle pointer rettes mod hjørnet i 2D-visningen, vises følgende værktøjstips.

Valgmulighed for værktøjstips Beskrivelse

Trigger Skalér 2D-visningsområdets størrelse

Værktøjstips til 2D - Retning mod en 2D-visning

Når den virtuelle pointer rettes mod en 2D-visning, vises følgende værktøjstips til venstre for
billedet. Brug følgende valgmuligheder for at navigere i 2D-visningen. Ret den virtuelle pointer
mod en valgmulighed, og tryk på udløseren for at aktivere en knap.

Valgmulighed for værktøjstips Beskrivelse

Trigger Panorering

Trigger + Swipe Up/Down Zoom ind/ud

2D blandet virkelighed
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Valgmulighed for værktøjstips Beskrivelse

Swipe Up/Down Rul op/ned

Værktøjstips til 2D - Windowing er aktiveret

Når navigationsvalgmuligheden Windowing er aktiveret i 2D-visningen, og den virtuelle pointer
rettes mod en 2D-visning, vises følgende værktøjstip.

Valgmulighed for værktøjstips Beskrivelse

Trigger Anvend windowing med udløseren og ved at flytte
hele betjeningen til venstre/højre og op/ned.

Værktøjstips til 2D - Kommentering er aktiveret

Når navigationsvalgmuligheden Annotation er aktiveret i 2D-visningen, og den virtuelle pointer
rettes mod en 2D-visning, vises følgende værktøjstip.

Valgmulighed for værktøjstips Beskrivelse

Trigger Indstil en kommentar med udløseren. Tilføj tekst til
kommentaren på skærmen.

BEMÆRK: I 2D blandet virkelighed kan der også interageres med data (f.eks. målinger). Brug den
virtuelle pointer på samme måde som musen eller fingeren for at bevæge eller ændre størrelse og
tilføje eller fjerne kommentarer. 

Relaterede links

Målefunktioner på side 38
Ekstra målefunktioner på side 42
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4.4 3D blandet virkelighed

Om 3D blandet virkelighed

Figur 30  

Magic Leap lader brugere undersøge 3D volumengengivelser i stereoskopisk 3D. Man kan
interagere med objekterne og samarbejde med andre brugere. Det objekt, der vises i blandet
virkelighed, er identisk med det, der vises i softwaren, med undtagelse af at man kan interagere
med det, som man ville gøre det med et objekt fra den virkelige verden.

Tilgængelige visninger i 3D blandet virkelighed

Følgende visninger understøttes i Viewer:
• Skin
• Bone
• Skin/Bone
• Vessels
• Skin/Vessels
• Skin/Bone/Vessels
• Bone/Vessels
• Smart Approach
• Smart Liver
• MIP
• Objects

BEMÆRK: I layoutet Spine eller Angio vises kun 2D. 

BEMÆRK: Hvis det valgte datasæt omfatter en visning, der ikke understøttes, vises den på
skærmen, men ikke i blandet virkelighed. Softwaren viser meddelelsen View not available on
Magic Leap.

3D blandet virkelighed
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BEMÆRK: Objekter, baner, målinger og punkter samt fibre, der er inkluderet i datasættet, bliver
vist med 3D-scenen. 

Visningen ”Probe’s Eye”

②

④③

①

⑥⑤

Figur 31  

Nr. Beskrivelse

① Visningsretning (gul linje)

② 3D-rekonstruktion af patientbilledsættet

③ Aktuelt fokusniveau

④ Visningen Probe’s Eye

⑤ Visningen Inline i 2D

⑥ Visningen Inline i 2D

Visningen Probe’s Eye og de to tilknyttede Inline-visninger er kun tilgængelige i 3D blandet
virkelighed (dvs. de kan ikke vises på skærmen). Visningen Probe’s Eye viser en rekonstruktion
af patientbilledsættet ② på det aktuelle fokusniveau ③ og afspejler scanningsdataene langs den
gule laserlinje ①, der løber gennem 3D-visningen til venstre.
For at åbne visningen Probe’s Eye skal den virtuelle pointer rettes mod visningen i samme
placering og vinkel, hvor visningen Probe’s Eye ønskes skabt. Derefter kan man se og rulle
gennem billeddata i 2D-feltet i forhold til visningsretningen ved siden af 3D volumengengivelsen.
De to 2D Inline-visninger ⑤, ⑥ er vinkelrette i forhold til visningen Probe’s Eye ④ og åbnes
samtidig med visningen Probe’s Eye. De kan kun ses, når brugeren er i en næsten lodret vinkel i
forhold til 3D-rekonstruktionen.
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Den viste visningsretning er angivet med gult på 3D volumenrekonstruktionen ②. 

Sådan aktiveres visningen ”Probe’s Eye”

Brug Magic Leap-betjeningens kantknap til at åbne visningen Probe’s Eye.

Trin

1. Sørg for, at der findes en 3D-rekonstruktion i blandet virkelighed.

2. Ret den virtuelle pointer mod visningen i samme placering og vinkel som den ønskede
visningsretning.

3. Tryk på kantknappen.
Visningen Probe’s Eye og to Inline-visninger åbnes i 3D volumenrekonstruktionen.

4. Tryk igen på kantknappen.
Nu vises visningerne Probe’s Eye og Inline til højre for 3D volumenrekonstruktionen.
Brug berøringspladen til at rulle langs visningsretningen, og/eller drej rekonstruktionen for
bedre at se visningerne Probe’s Eye og Inline.

5. Tryk på kantknappen en tredje gang for at lukke visningerne Probe’s Eye og Inline.

Værktøjstips og navigation i 3D

Figur 32  

I blandet virkelighed bruges den virtuelle pointer og Magic Leap-berøringspladen til at navigere
rundt i 3D-visningen.
Afhængigt af hvad den virtuelle pointer rettes mod, vises forskellige værktøjstips til venstre for 3D-
visningen.

Valgmulighed for værktøjstips Beskrivelse

Trigger Flyt 3D-visningen til en anden placering.

3D blandet virkelighed
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Valgmulighed for værktøjstips Beskrivelse

Trigger + Swipe Up/Down Drej 3D-visningen rundt om den vandrette akse.

Trigger + Swipe Left/
Right Drej 3D-visningen rundt om den lodrette akse.

Swipe Up/Down Zoom i 3D-visning.

Swipe Left/Right
Vises kun, når visningen er en Smart Approach.
Det styrer skyderen i Viewer, og 3D-billedets lag
kan pilles væk i visningen Smart Approach.

Bumper

• Tryk én gang for at aktivere visningen Probe’s
Eye og tilknyttede Inline-visninger.

• Tryk igen for at flytte Inline-visninger til højre for
3D-rekonstruktionen.

• Tryk en tredje gang for at lukke visninger.
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5 BILAG
5.1 Fejlfinding

Fejlfinding af Magic Leap

Følgende fejlmeddelelser kan vises, hvis man anvender Viewer med Magic Leap.

Fejlmeddelelse Beskrivelse/løsning

Not connected. Cannot
connect to (aktuel IP-
adresse vist)

Magic Leap kan ikke sluttes til Viewer-backend, da der opstod et ind-
ledende tilslutningsproblem (f.eks. opsætningen/konfigurationen er ik-
ke korrekt).
Prøv følgende muligheder:
• Bekræft, at Viewer, pc’en og Magic Leap er på det samme netværk
• Kontrollér firewall-indstillingerne (NodeMaster)
• Vælg en passende port til at kommunikation (NodeMaster-indstil-

ling)
• Enterprise IT: Indtast Magic Leap MAC-adressen på filterlisten
• Opdater QR-koden for at starte tilslutningen via hovedmenuen til

Viewer (QR-kode)

Connection lost. Try-
ing to reconnect...

Der eksisterede en indledende tilslutning, men den blev afbrudt.
Prøv følgende muligheder:
• Vent nogle få sekunder: Korte afbrydelser tilsluttes automatisk igen
• Kontrollér, at Magic Leap er konfigureret til det korrekte WiFi (når

flere netværk er mulige)
• Kontrollér netværkskablet
• Opdater QR-koden for at starte tilslutningen igen via hovedmenuen

til Viewer (QR-kode)

Viewer closed. The
desktop viewer has be-
en closed. Exiting ap-
plication

Viewer på pc’en er lukket. Det er ikke muligt at overføre data, så Ma-
gic Leap-programmet lukker ned.
Prøv følgende:
• Genstart softwaren (pc og Magic Leap)

Internet privilege mis-
sing

Internetrettigheden er blevet afvist Viewer kan ikke starte uden god-
kendelse af denne rettighed. Brug af disse rettigheder skal accepte-
res, når programmet startes for første gang efter installation.
Aktivér rettigheder her:
• ML-hovedmenu/-indstillinger/-programmer/-Viewer/-rettigheder

LAN privilege missing

Lokalnetværksrettigheden er blevet afvist Viewer kan ikke starte uden
godkendelse af denne rettighed. Brug af disse rettigheder skal accep-
teres, når programmet startes for første gang efter installation.
Aktivér rettigheder her:
• ML-hovedmenu/-indstillinger/-programmer/-Viewer/-rettigheder
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Fejlmeddelelse Beskrivelse/løsning

Camera problem

Kamerarettigheden er blevet afvist Viewer kan ikke starte uden god-
kendelse af denne rettighed. Brug af disse rettigheder skal accepte-
res, når programmet startes for første gang efter installation.
Aktivér rettigheder her:
• ML-hovedmenu/-indstillinger/-programmer/-Viewer/-rettigheder

Camera problem. Can-
not access camera.
Reboot your Magic
Leap device.

Frontkameraet er påkrævet til at scanne QR-koden. Hvis kameraet al-
lerede er i brug af et andet program, kan Viewer-appen ikke fortsæt-
te. Genstart udstyret.

Fejlfinding
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5.2 Placeringsmarkør

Skabelon til placeringsmarkør

Billedet er ikke nødvendigvis målfast. Kontakt Brainlab-support for yderligere oplysninger.

5 cm

10 cm

0 cm

4 in

0 in

2 in
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Placeringsmarkør
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