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1 INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Dane teleadresowe

Serwis

Jeżeli instrukcja nie zawiera wymaganych informacji lub jeśli mają Państwo pytania bądź
problemy, prosimy o kontakt z pomocą techniczną firmy Brainlab:

Region Telefon i faks E-mail

Stany Zjednoczone, Kanada,
Ameryka Środkowa i Południo-
wa

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

us.support@brainlab.com

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

Wielka Brytania Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Hiszpania Tel.: +34 900 649 115

Francja i regiony francuskoję-
zyczne Tel.: +33 800 676 030

Afryka, Azja, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 5811

Japonia
Tel.: +81 3 3769 6900
Faks: +81 3 3769 6901

Przewidywany czas wsparcia serwisowego

Aktualizacje oprogramowania i wsparcie klienta są oferowane przez pięć lat użytkowania tego
produktu.

Informacja zwrotna

Mimo dokładnego sprawdzenia niniejsza instrukcja obsługi może zawierać błędy. W razie uwag w
kwestii ulepszeń prosimy o kontakt pod adresem user.guides@brainlab.com.

Producent

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

INFORMACJE OGÓLNE
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1.2 Informacje prawne

Prawa autorskie

Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone prawem autorskim. Powielanie i tłumaczenie
jakiegokolwiek fragmentu niniejszej instrukcji bez pisemnego zezwolenia firmy Brainlab jest
zabronione.

Znaki towarowe firmy Brainlab

• Brainlab® jest znakiem towarowym firmy Brainlab AG.
• iHelp® jest znakiem towarowym firmy Brainlab AG.

Znaki towarowe innych firm

• Android™ jest znakiem towarowym Google Inc. zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i
innych krajach.

• MacOS®, Safari® oraz iPad® są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

• Magic Leap™, Magic Leap 1™, Lumin SDK™ oraz ikona Magic Leap są znakami towarowymi
firmy Magic Leap, Inc.

• Microsoft®, Windows®, ActiveX®, Edge oraz Internet Explorer® są znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

• Mozilla Firefox® jest znakiem towarowym Mozilla Foundation, zastrzeżonym w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.

Informacje dotyczące patentów

Ten produkt może być objęty jednym lub większą liczbą patentów bądź zgłoszeń patentowych.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: www.brainlab.com/patent.

Zintegrowane oprogramowanie innych producentów

To oprogramowanie jest częściowo oparte na poniższych pracach. Pełne informacje dotyczące
licencji i praw autorskich można znaleźć na stronach internetowych podanych poniżej:
• 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++, stworzony przez Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
• QR Code Generator, copyright© 2018 Project Nayuki (https://github.com/nayuki/QR-Code-

generator/tree/v1.4.0).
• Ten produkt wykorzystuje jquery.nicescroll. Pełny opis praw autorskich, wyłączenia

odpowiedzialności i informacje o licencji – patrz https://github.com/inuyaksa/jquery.nicescroll/
blob/master/MIT.LICENSE.

• Ten produkt wykorzystuje Durandal. Pełny opis praw autorskich, wyłączenia odpowiedzialności
i informacje o licencji – patrz https://raw.githubusercontent.com/BlueSpire/Durandal/master/
License.txt.

Dodatkowe podziękowania

Stepanov i McJones, licencja „Elements of Programming”:
- Copyright© 2009 Alexander Stepanov i Paul McJones.

Informacje prawne
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- Niniejszym udzielane jest pozwolenie na bezpłatne wykorzystywanie, kopiowanie,
modyfikowanie, dystrybuowanie i sprzedawanie tego oprogramowania oraz związanej z nim
dokumentacji w dowolnym celu, pod warunkiem, że na wszystkich kopiach pojawi się
powyższa informacja o prawach autorskich i że niniejsza informacja o pozwoleniu pojawi się
w dokumentacji dołączonej do oprogramowania. Autorzy nie składają żadnych oświadczeń
dotyczących zdatności oprogramowania do dowolnego celu. Jest ono dostarczane w takiej
postaci, w jakiej jest („as is”) bez żadnej gwarancji wyrażonej wprost lub dorozumianej.

- Algorytmy z Elements of Programming autorstwa Alexandra Stepanova i Paula McJonesa
Addison-Wesley Professional, 2009.

Licencja biblioteki szablonów standardowych SGI C++:
- Copyright© 1994 Hewlett-Packard Company.
- Niniejszym udzielane jest pozwolenie na bezpłatne wykorzystywanie, kopiowanie,

modyfikowanie, dystrybuowanie i sprzedawanie tego oprogramowania oraz związanej z nim
dokumentacji w dowolnym celu, pod warunkiem, że na wszystkich kopiach pojawi się
powyższa informacja o prawach autorskich i że niniejsza informacja o pozwoleniu pojawi się
w dokumentacji dołączonej do oprogramowania. Firma Hewlett-Packard Company nie
składa żadnych oświadczeń dotyczących zdatności oprogramowania do dowolnego celu.
Jest ono dostarczane w takiej postaci, w jakiej jest („as is”) bez żadnej gwarancji wyrażonej
wprost lub dorozumianej.

• Copyright© 1996 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.
- Niniejszym udzielane jest pozwolenie na bezpłatne wykorzystywanie, kopiowanie,

modyfikowanie, dystrybuowanie i sprzedawanie tego oprogramowania oraz związanej z nim
dokumentacji w dowolnym celu, pod warunkiem, że na wszystkich kopiach pojawi się
powyższa informacja o prawach autorskich i że niniejsza informacja o pozwoleniu pojawi się
w dokumentacji dołączonej do oprogramowania. Firma Silicon Graphics nie składa żadnych
oświadczeń dotyczących zdatności oprogramowania do dowolnego celu. Jest ono
dostarczane w takiej postaci, w jakiej jest („as is”) bez żadnej gwarancji wyrażonej wprost
lub dorozumianej.

Znak CE

Znak CE wskazuje, że produkt firmy Brainlab spełnia zasadnicze wymagania
dyrektywy Rady Wspólnoty Europejskiej 93/42/EWG dotyczącej wyrobów me-
dycznych.
Według zasad określonych w dyrektywie MDD Viewer jest produktem klasy Im.

Zgłaszanie incydentów związanych z tym produktem

Wymagane jest zgłaszanie wszelkich poważnych incydentów, jakie miały miejsce w związku z tym
produktem, firmie Brainlab lub, na terenie Europy, do odpowiedniego organu krajowego
odpowiadającego za nadzór nad wyrobami medycznymi.

Sprzedaż w USA

Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie dla
lekarzy lub na ich zamówienie.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.3 Symbole

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie
Ostrzeżenia są oznaczane trójkątnymi symbolami ostrzegawczymi. Ostrzegają o poważnym
zagrożeniu, takim jak obrażenia ciała, zgon lub inne poważne skutki związane z używaniem
lub nieprawidłowym używaniem urządzenia.

Przestrogi

Przestrogi są oznaczone okrągłym symbolem ostrzegawczym. Zawierają ważne informacje
dotyczące nieprawidłowej pracy urządzenia, jego awarii, uszkodzenia urządzenia lub
mienia.

Uwagi

UWAGA: Uwagi wyróżniono kursywą. Zawierają one dodatkowe użyteczne wskazówki. 

Symbole
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1.4 Używanie systemu

Przeznaczenie

Viewer to oprogramowanie służące do wyświetlania obrazów medycznych i innych danych z
zakresu opieki zdrowotnej. Zawiera ono funkcje umożliwiające sprawdzanie obrazów,
manipulowanie obrazami, przeprowadzanie podstawowych pomiarów i wizualizacji trójwymiarowej
(rekonstrukcje wielopłaszczyznowe i renderowanie objętościowe 3D). System nie jest
przeznaczony do podstawowej diagnostyki obrazowej ani przeglądania mammogramów.

Docelowy użytkownik

Wyrób jest zwykle używany przez pracowników służby zdrowia, takich jak lekarze, ich asystenci
lub personel pielęgniarski, którzy muszą wyświetlić obrazy medyczne (DICOM) i inne dane z
zakresu opieki zdrowotnej do celów niediagnostycznych.
Profil użytkownika w oprogramowaniu Viewer jest niezależny od określonych przypadków
zastosowań klinicznych.

Miejsce zastosowania

Miejscem używania są pomieszczenia, przede wszystkim w szpitalu lub przychodni.

Populacja pacjentów

Wyrób to oprogramowanie pozwalające wyświetlać dane w standardzie DICOM. Nie istnieje więc
określona populacja pacjentów.

Weryfikacja wiarygodności

Ostrzeżenie
Przed leczeniem pacjenta należy dokonać sprawdzenia wiarygodności wszystkich
wejściowych i wyjściowych informacji systemowych.

Odpowiedzialność

Ostrzeżenie
Niniejszy system stanowi wyłącznie wsparcie dla lekarza i nie zastępuje jego
doświadczenia ani odpowiedzialności podczas użycia oprogramowania. Użytkownik musi
zawsze być w stanie kontynuować pracę bez wsparcia systemu.
Elementy systemu i dodatkowe instrumenty mogą być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony
personel medyczny.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.5 Zgodność z wyrobami medycznymi i
oprogramowaniem

Zgodne wyroby firm innych niż Brainlab

Oprogramowanie Viewer jest zgodne z następującymi wymaganiami:

Wyrób Producent

Magic Leap 1

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

Oprogramowanie Magic Leap 1 posiada certyfikat urządzenia informatycznego zgodnie z normą
ANSI/UL60950 (E492841). Nie spełnia wymogów dla sprzętu ME podanych w normie IEC
60601-1:2012 i nie może być wykorzystywany w środowisku pacjenta podczas zabiegów
chirurgicznych.

Urządzenia innych firm

Ostrzeżenie
Stosowanie połączeń urządzeń medycznych niezatwierdzonych przez firmę Brainlab może
wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo i/lub skuteczność tych urządzeń oraz zagrozić
bezpieczeństwu pacjenta, użytkownika i/lub otoczenia.

Zgodne produkty oprogramowania medycznego Brainlab

Z tym systemem może być instalowane i stosowane wyłącznie oprogramowanie określone przez
firmę Brainlab. W celu uzyskania wyjaśnienia dotyczącego zgodności z oprogramowaniem
medycznym firmy Brainlab należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Oprogramowanie innych firm

Oprogramowanie w systemie Brainlab mogą instalować wyłącznie autoryzowani
pracownicy firmy Brainlab. Nie należy instalować ani usuwać jakichkolwiek aplikacji
oprogramowania.

Zgodność DICOM

Oświadczenia o zgodności z formatem DICOM można znaleźć na stronie internetowej firmy
Brainlab pod adresem: www.brainlab.com/dicom.

Aktualizacje

Ostrzeżenie
Aktualizacje systemu operacyjnego (tzw. poprawki) lub oprogramowania innych firm
powinny być wykonywane po godzinach pracy klinicznej i w środowisku testowym, aby
zweryfikować poprawność działania systemu firmy Brainlab. Firma Brainlab monitoruje
Windows Hotfixes (poprawki do systemu Windows) i w przypadku określonych aktualizacji
będzie wiedzieć, czy można spodziewać się problemów. Jeśli wystąpią problemy z
poprawkami do systemu operacyjnego, należy skontaktować się z pomocą techniczną
firmy Brainlab.

Zgodność z wyrobami medycznymi i oprogramowaniem
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Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i destrukcyjnego oprogramowania

Firma Brainlab zaleca ochronę systemu przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania
antywirusowego.
Należy pamiętać, że niektóre ustawienia oprogramowania chroniącego przed destrukcyjnym
oprogramowaniem (np. skanera antywirusowego) mogą negatywnie wpływać na działanie
systemu. Jeśli wykonywane są na przykład skanowania w czasie rzeczywistym i monitorowany
jest każdy dostęp do pliku, może to spowalniać wczytywanie i zapisywanie danych pacjentów.
Firma Brainlab zaleca wyłączenie skanowania w czasie rzeczywistym i wykonywanie skanowania
antywirusowego po godzinach pracy.

Ostrzeżenie
Należy się upewnić, czy oprogramowanie antywirusowe nie modyfikuje żadnych katalogów
oprogramowania Brainlab, mianowicie:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab itd.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData itd.

Ostrzeżenie
Nie wolno pobierać ani instalować aktualizacji podczas planowania leczenia.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na te tematy należy skontaktować się z pomocą
techniczną firmy Brainlab.

Aktualizacje zabezpieczeń systemu Windows firmy Microsoft i aktualizacje sterowników

Firma Brainlab zezwala jedynie na instalację poprawek zabezpieczeń. Nie wolno instalować
dodatków Service Pack ani aktualizacji opcjonalnych. Należy skonfigurować ustawienia w sposób
zapewniający pobieranie i instalowanie aktualizacji w prawidłowy sposób i we właściwym czasie.
Na platformach Brainlab nie wolno aktualizować sterowników.
Witryna internetowa firmy Brainlab zawiera więcej informacji na temat ustawień oraz wykaz
aktualizacji zabezpieczeń firmy Microsoft blokowanych przez pomoc techniczną firmy Brainlab.
Adres: www.brainlab.com/updates
Hasło: WindowsUpdates!89
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1.6 Szkolenie i dokumentacja

Szkolenie prowadzone przez firmę Brainlabts

Fima Brainlab zaleca, aby przed rozpoczęciem korzystania z systemu wszyscy uczestnicy wzięli
udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela firmy Brainlab w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i prawidłowości użycia.

Odpowiedzialność

Ostrzeżenie
Niniejszy system stanowi wyłącznie wsparcie operującego i nie zastępuje jego
doświadczenia ani odpowiedzialności podczas użycia oprogramowania. Użytkownik musi
być zawsze w stanie kontynuować zabieg bez wsparcia systemu.
Elementy systemu i dodatkowe instrumenty mogą być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony
personel medyczny.

Wydłużony czas działania na sali operacyjnej

Systemy nawigacyjne firmy Brainlab stanowią wrażliwą aparaturę techniczną. W zależności od
konfiguracji sali operacyjnej, ułożenia pacjenta, czasów kalkulacji i złożoności, długość zabiegu z
wykorzystaniem nawigacji może ulegać zmianom. Decyzja o dopuszczalności ewentualnego
przedłużenia w przypadku danego pacjenta i leczenia należy do użytkownika.

Czytanie instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji opisano złożone oprogramowanie lub urządzenia medyczne, których należy
używać z zachowaniem ostrożności.
Dlatego ważne jest, aby wszyscy użytkownicy systemu, aparatury lub oprogramowania:
• dokładnie przeczytali niniejszą instrukcję przed korzystaniem ze sprzętu,
• zawsze mieli dostęp do tej instrukcji.

Szkolenie i dokumentacja
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1.7 Techniczne wymagania dla oprogramowania
Viewer na komputerze

Wymagania sprzętowe dla oprogramowania Viewer

• Karta graficzna: DirectX 11 kompatybilna z pamięcią grafiki 512 MB
• Rozdzielczość wyświetlacza: 1280 × 1024 lub wyższa
• Procesor: 4 fizyczne rdzenie
• RAM: 4 GB

Dodatkowe wymagania związane z wyświetlaniem stereoskopowym 3D

• RAM: 8 GB
• Obsługuje monitory stereoskopowe
• Rozdzielczość wyświetlacza: 1280 × 1024 lub wyższa (należy używać rozdzielczości natywnej)
• Obsługuje tryb z przeplotem
• Pasywne wyświetlanie obrazów stereoskopowych 3D
• Okulary polaryzacyjne

UWAGA: Nie ma specjalnych wymagań dotyczących gęstości, wielkości lub jasności pikseli. 

INFORMACJE OGÓLNE
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1.8 Techniczne wymagania dla oprogramowania
Viewer wykorzystywanego przez przeglądarkę
sieciową

Ogólne

• Komputer z podłączeniem sieciowym, odpowiednią rozdzielczością ekranu (patrz specyfikacja
sprzętowa poniżej) i myszą.

• Tablet z dostępem do sieci i odpowiednią rozdzielczością ekranu (patrz specyfikacja sprzętowa
poniżej).

Oprogramowanie

System opera-
cyjny / prze-
glądarka

Internet Explorer Edge* Firefox* Chrome* Safari*

Windows 7 11 nd. OK OK nd.

Windows 8 11 nd. OK OK nd.

Windows 10 11 OK OK OK nd.

Mac OS nd. nd. nd. nd. OK

iOS nd. nd. nd. nd. OK

Android nd. nd. nd. OK nd.

* Należy się upewnić, że używana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Elementy sprzętowe

• Zalecana pamięć RAM 2 GB
• Rozdzielczość ekranu: 1024 × 768 lub wyższa
• Mysz z kółkiem do przewijania jest zalecana, jeśli użytkownik korzysta z komputera

Sieć

• Szybkość połączenia sieciowego:
- Co najmniej 10 Mbps. Połączenie sieciowe musi być stabilne. Jeśli połączenie sieciowe

będzie niestabilne, konieczne może być ponowne uruchomienie aplikacji.
- Maks. opóźnienie: 200 ms.

• Wymagany dostęp do serwera przez port 80 i 443 (http i https).

Techniczne wymagania dla oprogramowania Viewer wykorzystywanego przez przeglądarkę sieciową
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1.9 Wymagania techniczne dla oprogramowania
Viewer w konfiguracji Magic Leap

Wymagania sprzętowe dla oprogramowania Viewer

• Karta graficzna: DirectX 11 kompatybilna z pamięcią grafiki 512 MB
• Rozdzielczość wyświetlacza: 1280 × 1024
• Procesor: 4 fizyczne rdzenie
• RAM: 4 GB

Wymagania dodatkowe

Magic Leap 1

Ostrzeżenie
Magic Leap można wykorzystywać w środowisku sali operacyjnej w celu
niediagnostycznego, nieterapeutycznego przeglądania danych medycznych.
Magic Leap nie może być wykorzystywane w pobliżu pacjenta na sali operacyjnej i podczas
leczenia. Magic Leap nie jest elektrycznym wyrobem medycznym zgodnie z normą IEC
60601-1 i należy uwzględnić ograniczenie środowiska użytkowania Magic Leap.

Wymagania sieciowe

Zarówno Magic Leap 1, jak i komputer muszą być podłączone do tej samej sieci. Magic Leap
wymaga łączności Wi-Fi, ale nie internetu. Komputer może być podłączony przez Wi-Fi lub po
kablu sieciowym.
Viewer i Magic Leap wymagają szyfrowanego połączenia do komunikacji SSL. Choć można
wykorzystywać dowolny standardowy port https, firma Brainlab zaleca wykorzystywanie portu
https 44388 o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa. Jeśli ten port został zablokowany, należy
skontaktować się z działem informatycznym szpitala i/lub dowiedzieć się, który port jest
wykorzystywany zamiast niego.
UWAGA: Funkcje oprogramowania Viewer dostępne w konfiguracji Magic Leap zależą od licencji.
Aby uzyskać dostęp do funkcji oprogramowania Viewer wykorzystujących rzeczywistość
mieszaną, konieczne będzie urządzenie Magic Leap i licencja. 

Zalecane warunki oświetlenia

Tak jak w przypadku wszystkich nieskalibrowanych ekranów, poziomy szarości w Magic Leap nie
są wyświetlane idealnie w porównaniu z monitorami diagnostycznymi. Aby uzyskać dobry efekt
rzeczywistości mieszanej należy zastosować normalne warunki oświetlenia w pomieszczeniu z
niewielką liczbą okien i powierzchni błyszczących. Należy pamiętać, że jasne światło słoneczne
może wpływać na jakość działania. Przeglądanie danych medycznych w rzeczywistości mieszanej
działa najlepiej, gdy zawartość wirtualna umieszczana jest na tle ciemnej, jednolitej powierzchni.
Dalsze zalecenia wpływające na poprawę jakości działania Magic Leap:
• utrzymywanie oświetlenia na zalecanym poziomie (np. maks. 500 luksów w gabinetach)
• lokalizacja obszarów roboczych w taki sposób, by okna znajdowały się równolegle do linii

wzroku
• usunięcie błyszczących obiektów z pola widzenia
• ustawienie automatycznej jasności w Magic Leap powinno być stale włączone

INFORMACJE OGÓLNE
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Wymagania techniczne dla oprogramowania Viewer w konfiguracji Magic Leap
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2 PRZEGLĄD
OPROGRAMOWANIA

2.1 Rozpoczynanie pracy

Wstęp

Oprogramowanie Viewer służy do wielu zastosowań. Na przykład do:
• oglądania obrazów medycznych i planów leczenia firmy Brainlab
• porównywania zestawów obrazów z wielu badań
• wykonywania funkcji okienkowania i pomiaru

Otwieranie Viewer

Instalacja lokalna: Otworzyć Viewer przez Content Manager w Origin Data Management. To
pozwoli uzyskać dostęp do plików pacjentów i korzystać z oprogramowania firmy Brainlab.
Przeglądarka internetowa: Otworzyć Viewer za pomocą oprogramowania Origin Data
Management, które umożliwia dostęp do plików pacjentów i pozwala korzystać z
oprogramowania firmy Brainlab.
Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji obsługi oprogramowania Origin Data
Management.

Układ ekranu

①

②
Rysunek 1  

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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Układ ekranu wyświetla dane obok siebie, dzięki czemu użytkownik może je porównywać.

Nr Strefa Objaśnienie

① Menu główne
Menu dostępnych funkcji.
UWAGA: Dostępne funkcje mogą się zmieniać w zależności od li-
cencji użytkownika. 

② Wybrany widok W wybranym widoku nazwa serii obrazów i ikony są podświetlone.

Główne przyciski

Nacisnąć odpowiedni przycisk, aby uaktywnić funkcję.

Przycisk Funkcja

Home: powrót do strony startowej. Wszystkie zmiany (np. wy-
brany zestaw obrazów, okienkowanie, trajektorie, pomiary, kad-
rowanie ramek, progi 3D) są automatycznie udostępniane innym
aplikacjom.

Data: otwiera menu służące do ukrywania/wyświetlania danych.

Imię i nazwisko oraz identyfikator pacjenta: wybranie tej opcji
pozwala wrócić do okna wyboru pacjenta w celu zmiany wybra-
nego pacjenta lub danych.

Menu View: opcje wyświetlania obrazu.

Menu Measure: opcje pomiaru obrazu (kąty, odległości itd.) oraz
adnotacje.

Menu 3D Options: tworzenie wizualizacji trójwymiarowych, kad-
rowanie obrazu i wybieranie obszaru zainteresowania. Można
także połączyć się z funkcjami związanymi z rzeczywistością
mieszaną.

Menu Comparison: wyświetlanie porównania obiektów Brain-
lab, jeśli występują w zestawie obrazów.

Done: kontynuacja i zapisanie danych.

Rozpoczynanie pracy
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Przycisk Funkcja

Back: monituje o zapisanie zmian przed powrotem do poprzed-
niego ekranu.

• Należy wybrać Save, aby dane były dostępne dla innych apli-
kacji.

• Należy wybrać Discard, aby porzucić dane.
• Należy wybrać Cancel, aby pozostać na karcie Viewer.

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 Viewer Wer. 5.1 19



2.2 Układy

Informacje o układach

③① ②

Rysunek 2  

Oprogramowanie Viewer wykorzystuje inteligentne układy, które automatycznie wybierają
najbardziej odpowiednie widoki w oparciu o zestaw danych. Aby dostosować domyślny układ,
zestaw obrazów i/lub listę obiektów, które są wyświetlane, należy wybrać opcję Data.

Nr Opis

① Obszar widoku

② Wybór danych

③ Wybór układu

Dostępne układy

Układ Szczegółowe informacje

Custom: wyświetla każde wybrane zestawy danych obok sie-
bie w obszarze widoków.
UWAGA: Opcja Add View jest dostępna tylko w tym układzie. 

Układy
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Układ Szczegółowe informacje

Spine: wyświetla od trzech do siedemnastu widoków zawiera-
jących:
• Strzałkowy widok kręgów; wyświetlane są poszczególne

przekroje.
• Cztery indywidualne przekroje wskazane w strzałkowym wi-

doku kręgów.
UWAGA: Dostępność tego układu zależy od licencji. 

Cranial: wyświetla od czterech do sześciu widoków zawierają-
cych:
• Rekonstrukcję 3D głowy wykorzystującą rekonstrukcję skóry

lub kości/MR.
• Rekonstrukcję 3D głowy przy użyciu widoków w podejściu

inteligentnym.
• Widoki ACS i widoki przekrojów zawierające jeden lub dwa

zestawy obrazów.
UWAGA: Dostępność tego układu zależy od licencji. 

Angio: wyświetla od czterech do sześciu widoków zawierają-
cych:
• Rekonstrukcje 3D naczyń i kości/naczyń. Dostępność wido-

ków 3D zależy od wybranych danych obrazowych.
• Widoki ACS, widoki przekrojów i widoki angiogramów.

UWAGA: Dostępność tego układu zależy od licencji. 

Vascular: wyświetla pięć widoków zawierających:
• Widoki ACS.
• Rekonstrukcje 3D żył, tętnic i skóry/kości/naczyń. Dostęp-

ność widoków 3D zależy od wybranych danych obrazowych.
• Raport PDF, jeśli jest dostępny.

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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Układ niestandardowy

Rysunek 3  

Układ Custom wyświetla wszystkie dostępne dane i pozwala użytkownikowi wybrać dowolny
widok z listy dostępnych opcji rekonstrukcji za pomocą opcji Add View.

Układ Spine

②

①

③

5

6

4

Rysunek 4  

Układ Spine zawiera pięć standardowych widoków z wykorzystaniem jednego zestawu danych.
Użyć opcji More ⑤ oraz Fewer ④ w Vertebra Views, aby zmienić liczbę wyświetlanych widoków
kręgów. Widok po lewej stronie pokazuje położenie przekroju przedstawionego w pozostałych
widokach. Wyrównanie można dostosować, przeciągając żółte znaczniki ①.
UWAGA: Gdy przekroje zostaną przemieszczone, odpowiedni widok zostanie zaktualizowany. 

Układy
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Nr Opis

① Znaczniki przekrojów.

② Widok strzałkowy kręgosłupa i kręgów. Wyświetlane są także przekroje widoczne w
pozostałych widokach. Można zmienić położenia tych przekrojów.

③ Widok osiowy, czołowy lub strzałkowy bądź widok przekrojów dla poszczególnych
przekrojów.

④ Wybrać Fewer, aby wyświetlić mniej widoków kręgów.

⑤ Wybrać More, aby wyświetlić więcej widoków kręgów.

⑥ Widok osiowy, czołowy lub strzałkowy bądź widok przekrojów dla poszczególnych
przekrojów.

Układ Cranial

③

①

④ ⑤

②

Rysunek 5  

Układ Cranial zawiera do sześciu widoków z czterech zestawów danych. Widok po lewej stronie
przedstawia reprezentację 3D głównego zestawu danych. Należy przesunąć suwak ②, aby
dostosować widok obiektu. Użyć przycisków na widoku do przewijania w obrębie zestawu danych.
Można także użyć kółka myszy.

Nr Opis

① Widok Smart Bone/MR

② Suwak służący do przycinania rekonstrukcji 3D i wyświetlania obiektów wewnętrznych

③ Widok Smart Approach zawierający rekonstrukcję 3D głowy z naczyniami na po-
wierzchni mózgu i skórą

④ Widok osiowy, czołowy lub strzałkowy bądź widok przekrojów dla zestawu danych 1

⑤ Widok osiowy, czołowy lub strzałkowy bądź widok przekrojów dla zestawu danych 2

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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Układ Angio

② ③

① ④
Rysunek 6  

Układ Angio wyświetla jednocześnie do sześciu zestawów danych.

Nr Opis

① Widok osiowy, czołowy lub strzałkowy bądź widok przekrojów dla zestawu danych

② Widok Smart Vessels

③ Różna zawartość w zależności od dostępnych danych

④ Różna zawartość w zależności od dostępnych danych

Układy
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Układ Vascular

③②①

Rysunek 7  

Układ Vascular wyświetla jednocześnie pięć widoków. Można dostosować widok 3D na środku,
wykorzystując funkcję panoramowania obrazu.

Nr Opis

① Widok osiowy, czołowy lub strzałkowy bądź widok przekrojów dla zestawu danych

② Rekonstrukcje 3D żył, tętnic i skóry/kości/naczyń

③ Raport PDF

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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2.3 Wyświetlanie danych

Informacje dotyczące wyświetlania danych

Funkcje View zapewniają podstawowe opcje manipulacji obrazem. Zmiany dotyczą bieżącego
zestawu danych i jego rekonstrukcji.

Obrazy DICOM muszą mieć kwadratowy wymiar piksela. Nie ma ograniczenia wielkości
matrycy.

Orientacja

W lewym dolnym rogu każdego widoku jest widoczna sylwetka ludzka pokazująca
orientację obrazu.
Inne odpowiednie wskaźniki orientacji pojawiają się w każdym widoku, w tym: H
(głowa), F (stopy), L (lewo), R (prawo), A (przód) oraz P (tył).

Orientacja 2D

Rysunek 8  

Ten symbol jest widoczny, gdy wyświetlane są obrazy 2D.

Podstawowe przyciski wyświetlania

Podstawowe przyciski wyświetlania są zawsze dostępne w oprogramowaniu Viewer.

Przycisk Funkcja

Scroll: 
• przeciągnąć w prawo lub w dół, aby przejść dalej w zestawie,
• przeciągnąć w lewo lub w górę, aby cofnąć się w zestawie.

UWAGA: Aby przewinąć, można też użyć strzałek na obrazie. 

Wyświetlanie danych
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Przycisk Funkcja

Rotate: obrót rekonstrukcji 3D.

Zoom:
• przeciągnąć w górę, aby pomniejszyć,
• przeciągnąć w dół, aby powiększyć.

Pan

Pan: należy przeciągnąć obraz do żądanego położenia lub nacisnąć obraz, aby go
wyśrodkować w tym punkcie.

Add View: otwieranie wyboru rekonstrukcji.

Otwieranie wyboru rekonstrukcji.

Maksymalizuje/minimalizuje wybrany obraz.

Zamyka wybrany widok.

Strzałki w widoku do przewijania przekrojów obrazu.

Funkcje widoku

Przycisk Funkcja

Reset: przywrócenie pierwotnych ustawień widoku wszystkich przekrojów.

Linked View: łączy kilka zestawów obrazów na ekranie. 

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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Przycisk Funkcja

Presets: wybór wstępnych ustawień okienkowania TK.

Windowing: regulacja jasności (w górę i w dół) i kontrastu (w lewo i w prawo). 

Slices: dostosowanie liczby wyświetlanych przekrojów.
Menu pozwala dostosować grubość przekroju oraz odległość pomiędzy wyświetla-
nymi przekrojami.

Align: umożliwia dostosowanie orientacji danych ze skanowania. 

Flip: należy przeciągnąć po obrazie, który ma zostać przemieszczony:
• pionowo, aby odwrócić obraz w pionie,
• poziomo, aby odwrócić obraz w poziomie.

UWAGA: Funkcja Flip jest aktywna wyłącznie dla obrazów 2D (rentgenowskich). 

Screenshot: wykonuje zrzut bieżącego ekranu.

UWAGA: Kiedy wybrana zostanie opcja Done po użyciu funkcji View, zmiany zostaną zachowane
dla tego zestawu obrazów. Przy kolejnym otwarciu ten zestaw obrazów otworzy się w takim
samym układzie. 

Konfiguracje

Rysunek 9  

Można wybrać wstępnie zdefiniowane ustawienia okienkowania dla zestawów obrazów TK, które
są zoptymalizowane przez firmę Brainlab tak, aby wyświetlać określone struktury, takie jak kości,
płuca czy tkanki miękkie. Aby skorzystać z tej opcji, należy nacisnąć Presets w celu wyświetlenia
listy dostępnych optymalizacji.

Wyświetlanie danych
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Grubość

② ③

①
Rysunek 10  

Funkcja Thickness jest dostępna dla oryginalnych przekrojów wyłącznie w przypadku, gdy
spełnione są poniższe warunki:
• odległość między przekrojami jest taka sama w całym zestawie obrazów
• maksymalna odległość między przekrojami to 2 mm
• maksymalna różnica między odległością między przekrojami a grubością przekroju nie jest

większa niż 10%
UWAGA: Rekonstrukcji osiowych, strzałkowych i czołowych nie można uśredniać. 

Nr Objaśnienie

① Suwak do regulacji grubości przekroju. Zakres grubości zależy od odległości między
przekrojami i nie może przekraczać wartości maksymalnej 6 mm całkowitej grubości.

② Uśredniona grubość jest podana w nagłówku (przed AVERAGE).

③ Grubość uśrednionego obszaru.

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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Menu Selected Data

Menu SELECTED DATA pozwala ukrywać/wyświetlać wybrane dane.

① ②

⑧③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

Rysunek 11  

Nr Objaśnienie

① Wybrać ikonę, aby otworzyć menu SELECTED DATA.

② Dane dostępne do wyświetlenia (np. obrazy, obiekty, pomiary).

③ Wybrać MORE, aby otworzyć kartę wyboru danych.

④ Wybrać, żeby wyświetlić dane.

⑤ Wybrać, żeby ukryć dane.

⑥ Wybrać, aby rozwinąć/zwinąć listy dostępnych danych.

⑦ Wyświetla wszystkie dostępne układy.

⑧ Wybrać, aby zamknąć menu SELECTED DATA.

Wyświetlanie danych
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Właściwości danych

①

Rysunek 12  

Właściwości danych wyświetlone są w menu Data. Na przykład objętość obiektu ① w
planowanych obiektach.

Ostrzeżenie
Obliczenia objętości są oparte na czynnikach takich jak jakość obrazu, rozdzielczość
obrazu oraz grubość przekroju, i mogą być różne od rzeczywistej objętości wyróżnionego
obiektu.

Funkcja dotycząca przekrojów

Rysunek 13  

Funkcja Slices pozwala użytkownikowi zdefiniować liczbę wyświetlanych przekrojów – użytkownik
używa siatki, aby wybrać żądany układ.

Wymagania związane z widokiem powiązanym

Linked View wiąże kilka zestawów obrazów. Wszelkie czynności wykonywane w jednym zestawie
(np. przewijanie lub panoramowanie) są wykonywane także w widokach powiązanych.
Aby możliwe było użycie Linked View, obrazy/zestawy obrazów muszą:
• być częścią tego samego zestawu obrazów lub rekonstrukcji albo
• być połączone za pomocą fuzji (z wykorzystaniem programu firmy Brainlab lub tomografu).

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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Maksymalizacja/minimalizacja obrazów

①

②

Rysunek 14  

Nr Element

① Lista obrazów

②
Widok zmaksymalizowany
UWAGA: Zmaksymalizowany obraz pozostaje na liście obrazów. 

Opcje maksymalizacji/minimalizacji

Opcje

Aby zmaksymalizować obraz, należy nacisnąć strzałkę maksymalizacji.

Aby zminimalizować obraz, należy nacisnąć strzałkę minimalizacji.

Aby zmienić obraz w widoku zmaksymalizowanym ②, należy wybrać obraz na liście obrazów ①
lub przeciągnąć do widoku maksymalnego i dokonać zamiany.

Wyświetlanie danych
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3 KORZYSTANIE Z
OPROGRAMOWANIA
VIEWER

3.1 Widoki rekonstrukcji

Informacje o widokach rekonstrukcji

Viewer pozwala wyświetlać rekonstrukcje poza już wybranymi obrazami. Widoki rekonstrukcji są
powiązane z oryginalnym zestawem obrazów (tj. wszelkie zmiany prowadzone w jednym widoku
będą zastosowane w pozostałych widokach).
Oryginalny zestaw obrazów może być wyświetlany równocześnie z maksymalnie trzema typami
rekonstrukcji. Wybranie dowolnej z ikon rekonstrukcji powoduje wyświetlenie tej rekonstrukcji.

Wybór rekonstrukcji

Wybrać przycisk rekonstrukcji ① lub Add View ②, aby otworzyć okno wyboru ③. Z tego poziomu
można otwierać poszczególne opcje rekonstrukcji. Wybór rekonstrukcji powoduje wyświetlenie
symbolicznych ikon dla dostępnych widoków.
UWAGA: Dostępne rekonstrukcje mogą być różne, zależnie od wybranego formatu danych i
licencji użytkownika. 
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④

①

②

⑤
③ ⑥

Rysunek 15  

Nr

① Przycisk rekonstrukcji.

② Add View.

③ Standard zawiera zestaw często używanych rekonstrukcji.

④ Other zawiera dodatkowe rekonstrukcje.

⑤ Okno dialogowe wyboru rekonstrukcji.

⑥ Slice to oryginalny zestaw obrazów – nie rekonstrukcja.

Wybieranie rekonstrukcji

Krok

1.

Wybrać Add View lub przycisk rekonstrukcji.
Otworzy się okno dialogowe wyboru rekonstrukcji.

2. Wybrać widok, korzystając z symboli.
UWAGA: Do tego widoku można zastosować filtry. Jeśli użytkownik chce zobaczyć
wszystkie opcje, musi upewnić się, że żaden z filtrów nie jest podświetlony. 

Widoki rekonstrukcji
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Widok Liver

Rysunek 16  

Widok Liver wyświetla wszystkie dostępne dane obrazowe specyficzne dla wątroby, ale także
pozwala wybrać dowolny widok z listy dostępnych opcji rekonstrukcji.
UWAGA: Dostępność tego układu zależy od licencji. 

Uzyskiwanie dostępu do widoku Liver

Krok

1.

Wybrać Add View.

2. Wybrać Standard > Other.

3. Wybrać Other Views > Liver.
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3.2 Ponowne definiowanie orientacji pacjenta

Informacje dotyczące ponownego definiowania orientacji pacjenta

Funkcja Align pozwala na ponowne zdefiniowanie orientacji pacjenta w zestawie obrazów.
Jeśli na przykład pacjent był skanowany w położeniu osiowym (leżąc na brzuchu lub na wznak),
ale z odwróconą głową, to znakowanie danych skanowania nie będzie odpowiadało orientacji.
Można je skorygować przez wyrównanie danych w taki sposób, aby odpowiadały znakowaniu w
odpowiednim widoku.
UWAGA: Podczas używania funkcji Align zaleca się używanie rekonstrukcji, a nie przekrojów
oryginalnych obrazów. 

Ponowne definiowanie orientacji pacjenta

①

Rysunek 17  

Krok

1.

Wybrać Align.

2. Obracać i/lub panoramować obraz ① tak, aby markery orientacyjne w widoku ustawiły się
zgodnie z rzeczywistą orientacją pacjenta.
Można użyć innych otwartych widoków do porównania i weryfikacji wyrównania orientacji.

Ostrzeżenie
Należy się upewnić, że orientacja pacjenta zdefiniowana za pomocą funkcji Align
odpowiada rzeczywistej orientacji pacjenta w zestawie obrazów.

Ponowne definiowanie orientacji pacjenta
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Zmiana położenia

Krok

Wybrać i przytrzymać widok, a potem upuścić go w żądanej lokalizacji.
Te dwa widoki zostaną zamienione miejscami.
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3.3 Funkcje pomiarowe

Informacje dotyczące funkcji pomiarowych

Menu Measure zapewnia zaawansowane opcje pomiarowe. Pomiary są stosowane do bieżącego
przekroju, a także do jednego przekroju wstecz i jednego do przodu.
Pomiary odległości, średnicy koła i kąta są widoczne jedynie w oprogramowaniu Viewer. Funkcje
pomiaru odległości i średnicy koła nie są dostępne na nieskalibrowanych obrazach.
UWAGA: Jakość pomiaru odległości zależy od rozdzielczości zestawu obrazów. 

Przyciski pomiarowe

Przycisk Funkcja

Distance: pomiar odległości między dowolnymi dwoma punktami.

Circle: pomiar średnicy okręgu nałożonego na obraz.

Angle: pomiar kąta wyznaczonego przez trzy dowolne punkty położo-
ne w tej samej płaszczyźnie.

Open Angle: pomiar kąta pomiędzy dwoma otwartymi płaszczyzna-
mi.

Point: umieszczanie etykiet tekstowych na obrazie.
UWAGA: Punkty są widoczne także w innych aplikacjach komputero-
wych. 

See Next: jeżeli w wybranych danych jest więcej niż jeden pomiar,
nastąpi przejście do przekroju, w którym znajduje się kolejny pomiar.

Delete: usuwanie obiektów pomiarowych.

Calibrate: kalibracja funkcji pomiarowych względem znacznika o zna-
nych wymiarach.

UWAGA: Pomiary i punkty można zmieniać tylko wtedy, gdy otwarte jest menu Measure. 

Funkcje pomiarowe

38 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 Viewer Wer. 5.1



Pomiar odległości

Rysunek 18  

Funkcja Distance pozwala mierzyć odległość między dwoma dowolnymi punktami na obrazie.

Krok

1.

Wybrać Distance.

2. Wybrać dowolne miejsce na obrazie.
Na ekranie zostanie wyświetlona linia.

3. Można dowolnie przemieszczać linię, wybierając i przeciągając jej punkty końcowe.
Odległość między wybranymi punktami jest mierzona i wyświetlana w milimetrach.

Pomiar średnicy

Rysunek 19  

Funkcja Circle pozwala mierzyć średnicę koła nałożonego na obraz. Pomiary średnicy są
stosowane do bieżącego przekroju, a także do jednego przekroju wstecz i jednego do przodu.
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Krok

1.

Wybrać Circle.

2. Wybrać dowolny punkt na obrazie, aby utworzyć okrąg.
Średnica okręgu zostanie wyliczona i wyświetlona.

3. Można dowolnie przemieszczać okrąg, przeciągając jego środek. Można zmieniać średni-
cę okręgu, wybierając i przeciągając jego krawędzie.

Pomiar kątów

Rysunek 20  

Funkcja Angle pozwala mierzyć kąt pomiędzy trzema dowolnymi punktami na jednej
płaszczyźnie.
UWAGA: Wyświetlony kąt jest pomiarem dwuwymiarowym. Wartość jest zawsze podawana
względem wyświetlonej płaszczyzny. 

Krok

1.

Wybrać Angle.

2. Wybrać dowolny punkt na obrazie.
Na ekranie zostanie wyświetlony kąt.

3. Odpowiednio przemieszczać punkty, wybierając je i przeciągając.
Kąt między wybranymi punktami zostaje wyliczony i wyświetlony.

Pomiar kątów otwartych

Funkcja Open Angle pozwala zmierzyć kąt pomiędzy dwoma konkretnymi płaszczyznami.

Funkcje pomiarowe
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Krok

1.

Wybrać Open Angle.

2. Wybrać dowolny punkt na obrazie.
Na ekranie zostaną wyświetlone dwie linie.

3. Odpowiednio przemieszczać linie, wybierając i przeciągając ich punkty końcowe.
Kąt między wybranymi liniami zostaje wyliczony i wyświetlony.
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3.4 Dodatkowe funkcje pomiarowe

Przycisk Point

①

②

Aby umieścić etykiety tekstowe na obrazie, należy wybrać Point, a następnie prze-
mieścić go, przeciągając do żądanego położenia.
Wybrać Annotation ①, aby edytować tekst adnotacji w oknie dialogowym, które
zostanie otwarte ②.

Przycisk Delete

Aby usunąć pomiary, należy najpierw wybrać Delete, a następnie pomiar, który ma
zostać usunięty.

Dodatkowe funkcje pomiarowe
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3.5 Kalibracja

Informacje o kalibracji

Funkcja Calibrate pozwala kalibrować funkcje pomiarowe w odniesieniu do znanego znacznika
fizycznego.

Wykonywanie kalibracji

Krok

1.

Wybrać Calibrate, aby aktywować funkcję.

2.

Zmienić położenie i wielkość okręgu, aby dopasować go do wielkości znacznika zgodnie
z podpowiedziami. Wielkość okręgu można zmienić, naciskając i przeciągając jego kra-
wędzie.

3.

Wybrać Enter Diameter Here i wpisać prawidłowe wymiary znacznika w oknie dialogo-
wym.

4. Wybrać OK.
UWAGA: Wszystkie pomiary zostaną przekalibrowane względem wymiarów znacznika. 
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3.6 Opcje trójwymiarowe

Informacje o opcjach trójwymiarowych

Pasek narzędzi 3D Options pozwala tworzyć i dostosowywać następujące cechy wizualizacji 3D: 
• dostosowywanie progów,
• kadrowanie obrazu,
• Select ROI (obszar zainteresowania),
• wybór odcienia skóry.

Rysunek 21  

Wizualizacje trójwymiarowe

Podczas przewijania przez zestaw obrazów 2D żółta linia lub cień w wizualizacji 3D oznacza
położenie obecnie wyświetlanego przekroju. W innych obrazach 2D krzyżyk wskazuje przecięcie
płaszczyzn. Te skazania stają się słabiej widoczne, gdy przewijanie zostanie zatrzymane.
Na wizualizacjach trójwymiarowych widoczne są obiekty, trajektorie i punkty.

Ostrzeżenie
Kolory widoczne na wizualizacji trójwymiarowej mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego
koloru tkanek. Należy pamiętać, że wizualizacje trójwymiarowe są tworzone na podstawie
wartości szarości, w związku z czym niedokładności powierzchni lub artefakty mogą
wywoływać zaburzenia wizualizacji trójwymiarowych.

Cyfrowa rekonstrukcja radiogramu (DRR)

Konfiguracja DRR polega na utworzeniu przybliżonego rentgenogramu na podstawie danych TK.
W efekcie powstaje obraz przypominający rentgenogram obliczony z wybranego kąta.

Rzut o maksymalnej intensywności (MIP)

MIP to metoda wizualizacji objętościowej danych trójwymiarowych, w której woksele o
maksymalnej intensywności są rzutowane zgodnie z kierunkiem widzenia na płaszczyznę
wizualizacji.

Opcje trójwymiarowe
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Konfiguracje

Dostępne konfiguracje mogą być różne w zależności od rodzaju danych:

Typ danych Standardowy Pozostałe

TK bez kontrastu Skin DRR Bone Bone/Vessels, Skin/Bone/
Vessels oraz MIP

TK z kontrastem Skin MIP CT Contrast (bone
and vessels)

Bone, Skin/Bone oraz
DRR

MR Skin MIP Vessels nd.

Angiografia rotacyjna Bone MIP Vessels nd.

PET/SPECT MIP MIP MIP nd.

Widok obiektów

Widok obiektów pokazuje wszystkie wybrane obiekty wokselowe, trajektorie i obiekty włókniste.

Rzeczywistość mieszana

①

Rysunek 22  

Jeśli użytkownik posiada urządzenie Magic Leap, może podłączyć je do oprogramowania Viewer
za pomocą przycisku Magic Leap ①.

Powiązane tematy

Podłączanie urządzenia na str. 52
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3.7 Edytowanie wizualizacji trójwymiarowych

Informacje dotyczące edytowania wizualizacji trójwymiarowych

Można edytować i poprawiać parametry wizualizacji 3D za pomocą funkcji:
• Threshold
• Crop
• Select ROI
• Skin Tone
• Reset 3D
• Hide Equipment

Regulowanie progu

Krok

1.

Wybrać Threshold.

2. Przeciągnąć, aby dostosować wartość progową:
• przeciągnąć w lewo lub w górę, aby zwiększyć wartość
• przeciągnąć w prawo lub w dół, aby zmniejszyć wartość

Kadrowanie obrazu

Krok

1.

Wybrać Crop.
W zestawie obrazów zostanie wyświetlona ramka kadrowania.

2. Dostosować ramkę kadrowania, tak aby otaczała tylko tę część obrazu, która ma zostać
zachowana.
• Wielkość ramki można dostosować, przeciągając krawędzie ramki lub ciągnąc za ok-

rągłe markery wewnątrz ramki.
• Aby obrócić ramkę, należy nacisnąć krawędź i przeciągnąć ramkę. Zwolnić krawędź, a

następnie ponownie ją nacisnąć, aby obrócić ramkę w innym kierunku.
UWAGA: Obszar poza ramką kadrowania przestanie być widoczny. 

Wybieranie obszaru zainteresowania

Krok

1.

Wybrać Select ROI.

Edytowanie wizualizacji trójwymiarowych
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Krok

2. Przeciągnąć ukośnie nad wybranym obszarem.
Ramka wyboru zostanie utworzona na podstawie narysowanej w ten sposób przekątnej.

3. Zwolnić przycisk.
Oprogramowanie wybiera ROI i powiększa do niego.

Wybieranie odcienia skóry

Krok

1. Wybrać Skin Tone.
Nad menu 3D Options pojawi się koło barw.

2. Wybrać żądany odcień skóry z koła barw.

Korzystanie z funkcji Reset 3D

Krok

Reset 3D: zeruje wszystkie zmiany dokonane przez wybraną funkcję.
Jeśli nie ma wybranych funkcji, po naciśnięciu Reset 3D nastąpi powrót wi-
doku 3D do oryginalnych obliczeń.

KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA VIEWER
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Informacje dotyczące ukrywania sprzętu

①

Krok

Należy wybrać opcję Hide Equipment ① z menu 3D Options, aby ukryć sprzęt na wizualizacji
3D (np. blat stołu).
UWAGA: Domyślnie funkcja Hide Equipment jest wyłączona. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy użyt-
kownik ma Universal Atlas i przegląda zestawy danych czaszkowych. 

Edytowanie wizualizacji trójwymiarowych
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3.8 Renderowanie objętościowe stereograficzne 3D

Informacje dotyczące renderowania objętościowego stereograficznego 3D

Ta funkcja pozwala wyświetlać renderowanie objętościowe 3D w widoku stereograficznym 3D na
wyświetlaczu 3D. Aby włączyć wyświetlanie stereograficzne 3D, należy wybrać ikonę w Content
Manager ① i przejść do wyświetlania 3D ②.

① ②

Przyciski do stereografii 3D

Jeśli dostęp do oprogramowania Viewer uzyskiwany jest zdalnie za pomocą iPlan Net lub Origin
Server, w menu 3D Options dostępne są dodatkowe przyciski.

Przycisk Funkcja

3D Stereo: włącza/wyłącza wyświetlanie stereograficzne 3D.

Swap Left/Right: zamienia renderowanie objętościowe dla prawego i lewego oka.
UWAGA: Wybrać Swap Left/Right, aby upewnić się, że wyświetlanie odbywa się w
pełnym trybie 3D. 

KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA VIEWER
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3.9 Porównanie

Widok porównania

Można wykonać porównanie, jeśli zestaw obrazów zawiera obiekty wokselowe, które zostały
stworzone za pomocą SmartBrush.

Rysunek 23  

Wybrać Load Data w opcji Comparison. Viewer wyszukuje więcej obiektów wokselowych
takiego samego typu jak dany obiekt, wczytuje odpowiednie zestawy obrazów i wyświetla je w
kolejności chronologicznej.
UWAGA: Więcej informacji na ten temat zawiera instrukcja obsługi oprogramowania
SmartBrush. 

Porównanie
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4 KORZYSTANIE Z
RZECZYWISTOŚCI
MIESZANEJ

4.1 Informacje o rzeczywistości mieszanej

Informacje ogólne

Rysunek 24  

Viewer zapewnia wyjątkową możliwość przeglądania danych pacjenta użytkownikom
posiadającym urządzenie Magic Leap. Viewer i Magic Leap pracując w połączeniu, tworzą
rzeczywistość mieszaną, łącząc rzeczywiste środowisko i obiekty wirtualne. Te obiekty wirtualne
można wyświetlać w widoku 2D lub 3D bądź można współpracować z innymi użytkownikami.
UWAGA: Dostępność tego układu zależy od licencji. 

Wyświetlanie zestawów obrazów w 2D i wykonywanie okienkowania i innych podstawowych opcji
manipulacji obrazem.

KORZYSTANIE Z RZECZYWISTOŚCI MIESZANEJ
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Można obracać, powiększać i pozycjonować zestawy obrazów 3D, aby uzyskać optymalną
prezentację obszaru zainteresowania.
UWAGA: Nie wolno używać Magic Leap w środowisku pacjenta podczas zabiegów
chirurgicznych. 

UWAGA: Wizualizacje modeli 3D w Magic Leap mogą wydawać się nieco inne niż wizualizacje w
oknie aplikacji Viewer, co wynika z zastosowania różnych technologii renderowania i różnej
rozdzielczości. 

Podłączanie urządzenia

Poniższe czynności pozwolą podłączyć urządzenie Magic Leap do oprogramowania Viewer.

Krok

1. Uruchomić Viewer na pulpicie.

2. Włączyć urządzenie Magic Leap (np. za pomocą przycisku na przodzie Lightpack).

3.

Uruchomić aplikację firmy Brainlab z poziomu menu głównego Magic Leap.

4. W aplikacji Viewer na pulpicie otworzyć menu 3D Options.

5.

Wybrać Magic Leap.

Informacje o rzeczywistości mieszanej
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Krok

6.

Wyświetlony zostanie kod QR.

7.

Spojrzeć na kod QR za pomocą urządzenia Magic Leap.

KORZYSTANIE Z RZECZYWISTOŚCI MIESZANEJ
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Krok

8.

Po rozpoznaniu kodu QR urządzenie połączy się z aplikacją. Może to potrwać kilka se-
kund.
Okno dialogowe z kodem QR zostanie zamknięte automatycznie.

Menu główne aplikacji Viewer

③

②

①

④

④5

Rysunek 25  

Nacisnąć przycisk Home na sterowniku Magic Leap, aby otworzyć menu.

Nr Opis

① Reposition: Ustalenie miejsca, w którym obiekty zostaną stworzone w rzeczywistym
środowisku.

② QR Code: Połączenie lub ponowne łączenie urządzenia z oprogramowaniem Viewer.

Informacje o rzeczywistości mieszanej
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Nr Opis

③ About: Informacje dotyczące oprogramowania Viewer.

④ Exit: Odłączenie urządzenia od oprogramowania Viewer.

⑤ Lock 3D Orientation: blokuje i odblokowuje orientację wszystkich dostępnych wido-
ków 3D.

Opcje pozycjonowania sceny wirtualnej

②①
Rysunek 26  

Nr Opis

① Drukowany znacznik pozycjonowania

② Wirtualny symbol pozycjonowania

Po podłączeniu urządzenia można zdefiniować miejsce, w którym obiekty wirtualne zostaną
stworzone w rzeczywistym środowisku.
Pozycję można zdefiniować za pomocą znacznika pozycjonowania lub wirtualnego symbolu
pozycjonowania za pomocą sterownika Magic Leap.
Aby powtórzyć ten proces lub zmienić pozycję, należy otworzyć menu główne Magic Leap Viewer
i wybrać opcję Reposition.

Powiązane tematy

Znacznik pozycjonowania na str. 69

Opcja 1: Pozycjonowanie wirtualnej sceny za pomocą drukowanego znacznika pozycjonowania

Krok

1. Umieścić drukowany znacznik pozycjonowania w miejscu odpowiednim dla wielu osób
oglądających (np. na środku stołu lub na podłodze).

2. Połączyć urządzenie z oprogramowaniem.
Po podłączeniu przez okulary widać będzie następujący komunikat: Use trigger to posi-
tion.

3. Spojrzeć na znacznik z niewielkiej odległości. Kiedy znacznik zostanie rozpoznany przez
urządzenie Magic Leap, wirtualne i drukowane strzałki automatycznie zostaną wyrówna-
ne.

KORZYSTANIE Z RZECZYWISTOŚCI MIESZANEJ
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Krok

4. Po rozpoznaniu znacznika pozycjonowania scena 3D zostanie stworzona we wskazanej
pozycji.
Każdy użytkownik musi przeprowadzić te czynności.

Opcja 2: Ręczne pozycjonowanie sceny wirtualnej

Można też zdefiniować pozycję sceny wirtualnej bez drukowanego znacznika pozycjonowania.

Krok

1. Połączyć urządzenie z oprogramowaniem.
Po podłączeniu przez okulary widać będzie następujący komunikat: Use trigger to posi-
tion.

2. Skierować wirtualny wskaźnik na wirtualny symbol pozycjonowania.

3. Pociągnąć i przytrzymać wyzwalacz, aby chwycić obiekt i przesunąć go do wybranego
położenia (np. na stole, na podłodze).

4. Zwolnić wyzwalacz.
Scena 3D zostanie zbudowana w nowej lokalizacji.

5. Otworzyć menu główne aplikacji Viewer i wybrać opcję Reposition, aby ponownie prze-
sunąć symbol pozycjonowania.

Przygotowanie konfiguracji do oglądania wspólnego

Aby wspólnie przeglądać dane, należy użyć identycznej pozycji referencyjnej dla każdego
urządzenia Magic Leap. Wybrać miejsce (np. otwartą przestrzeń dostępną ze wszystkich stron).
Tu właśnie zostanie zbudowany obraz 3D w przestrzeni 3D.

Krok

1. Umieścić drukowany znacznik pozycjonowania w miejscu odpowiednim dla wielu osób
oglądających (np. na środku stołu lub na podłodze) lub ustalić odpowiedni obiekt odnie-
sienia (np. długopis).

2. Połączyć urządzenie z oprogramowaniem.
Po podłączeniu przez okulary widać będzie następujący komunikat: „Use trigger to posi-
tion”.

3. Użytkownicy mają dwie opcje:
a. Spojrzeć na znacznik pozycjonowania z niewielkiej odległości. Kiedy znacznik pozy-

cjonowania zostanie rozpoznany przez urządzenie Magic Leap, wirtualne i drukowane
strzałki automatycznie zostaną wyrównane.

b. Ręcznie ustawić i wyrównać strzałki za pomocą wyzwalacza. Jeśli wszyscy użytkowni-
cy wybiorą tę opcję, można wykorzystać dowolny obiekt odniesienia, jeśli znacznik po-
zycjonujący nie jest dostępny.

4. Powtórzyć te czynności dla każdego użytkownika.
Nie przesuwać znacznika.

Informacje o rzeczywistości mieszanej
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4.2 Sterownik Magic Leap

Korzystanie ze sterownika

①

②

④③

Rysunek 27  

Nr Opis

①

Strona główna: otwiera menu główne Magic Leap (jeśli nie jest ono w aplikacji Vie-
wer).
Podczas pracy w aplikacji Viewer:
• Długie naciśnięcie: otwiera menu główne Magic Leap i minimalizuje aplikację Vie-

wer.
• Krótkie naciśnięcie: otwiera menu główne aplikacji Viewer.

② Touchpad: Przesunąć palcem po touchpadzie, aby odpowiednio przewinąć lub powięk-
szyć.

③ Wyzwalacz: Pociągnąć, aby wybrać akcję, lub pociągnąć i przytrzymać, aby wykonać
akcję (np. podnieść, obrócić lub przesunąć scenę 3D).

④ Zderzak: W widokach 3D naciśnięcie otwiera widok Probe’s Eye.

Powiązane tematy

Końcówki narzędzi i nawigowanie w 2D na str. 60
Końcówki narzędzi i nawigowanie w 3D na str. 65
Końcówki narzędzi 2D – wskazanie na nagłówek na str. 61
Końcówki narzędzi 2D – wskazanie na róg na str. 61
Końcówki narzędzi 2D – wskazanie na widok 2D na str. 61
Końcówki narzędzi 2D – aktywne okienkowanie na str. 62

KORZYSTANIE Z RZECZYWISTOŚCI MIESZANEJ
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Końcówki narzędzi 2D – aktywna adnotacja na str. 62

Sterownik Magic Leap
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4.3 Rzeczywistość mieszana 2D

Informacje o rzeczywistości mieszanej 2D

Rysunek 28  

Magic Leap pozwala użytkownikom wyświetlać zestawy danych 2D w rzeczywistości mieszanej.
Za pomocą touchpada i wskaźnika wirtualnego użytkownicy mogą nawigować przez dane 2D
rzutowane na rzeczywiste środowisko lub nawigować w oprogramowaniu.

Widoki dostępne w rzeczywistości mieszanej 2D

Viewer obsługuje wszystkie widoki w rzeczywistości mieszanej 2D. Niektóre widoki mogą być
wyświetlane w oprogramowaniu, ale nie w rzeczywistości mieszanej.
Kilka typów danych nie jest obsługiwanych:
• dokumenty (np. pliki PDF, raporty wolumetryczne)
• pliki wideo
• rentgenogramy w serii czasowej
• 2D DSA

UWAGA: Jeśli wybrany zestaw danych zawiera nieobsługiwany widok, zostanie wyświetlony na
monitorze, ale nie w rzeczywistości mieszanej. Oprogramowanie wyświetli komunikat View not
available on Magic Leap.

 

Powiązane tematy

Układ niestandardowy na str. 22
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Układ Cranial na str. 23
Układ Spine na str. 22
Układ Angio na str. 24
Układ Vascular na str. 25

Interakcja z widokami 2D

Poniższe opcje pozwolą nawigować w widoku 2D lub go dostosować. Aby aktywować przycisk,
należy skierować wirtualny wskaźnik na opcję i pociągnąć za wyzwalacz. Wybrany przycisk
zmieni kolor na niebieski.

Opcja Opis

Wybrać, aby aktywować panoramowanie, przewijanie i powiększanie za pomocą
touchpada.
• Panoramowanie: należy przeciągnąć obraz do żądanego położenia lub nacis-

nąć obraz, aby go wyśrodkować w tym punkcie.
• Przewijanie: należy przesunąć w prawo, aby przejść do przodu w zestawie, lub

przesunąć w lewo, aby przejść wstecz w zestawie.
• Przybliżenie: trzymając wciśnięty spust, należy przesunąć w górę, aby oddalić, i

przesunąć w dół, aby przybliżyć widok.

Wybrać, aby dostosować okienkowanie, używając całego sterownika jak uchwytu.

Aby umieścić etykiety tekstowe na obrazie, należy wybrać Point, a następnie
przemieścić go, przeciągając do żądanego położenia.
UWAGA: Można dodawać tekst dotyczący punktu za pomocą klawiatury lub mo-
nitora dotykowego. 

Powiązane tematy

Funkcje pomiarowe na str. 38
Dodatkowe funkcje pomiarowe na str. 42

Końcówki narzędzi i nawigowanie w 2D

① ②

Rysunek 29  

Rzeczywistość mieszana 2D
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W zależności od miejsca, w które użytkownik wyceluje wirtualny wskaźnik w widoku 2D, po lewej
stronie wyświetlacza 2D widoczne są różne końcówki narzędzi ①.
Inne narzędzia do nawigacji są pokazane na górze po prawej stronie ②. Są one wyświetlane na
niebiesko, gdy są aktywne.
Można nawigować dane obrazowe w oprogramowaniu i obserwować zmiany w rzeczywistości
mieszanej 2D.

Końcówki narzędzi 2D – wskazanie na nagłówek

Kiedy wirtualny wskaźnik zostanie skierowany na pasek nagłówka w widoku 2D, wyświetlone
zostaną poniższe końcówki narzędzi.

Opcja końcówki narzędzi Opis

Trigger Przesunięcie obszaru widoku 2D

Trigger + Swipe Left/
Right Obrót obszaru widoku 2D

Trigger + Swipe Up/Down Pozycjonowanie widoku 2D bliżej lub dalej od użyt-
kownika

Końcówki narzędzi 2D – wskazanie na róg

Kiedy wirtualny wskaźnik zostanie skierowany na róg widoku 2D, wyświetlona zostanie poniższa
końcówka narzędzi.

Opcja końcówki narzędzi Opis

Trigger Skalowanie wielkości obszaru widoku 2D

Końcówki narzędzi 2D – wskazanie na widok 2D

Kiedy wirtualny wskaźnik zostanie skierowany na widok 2D, po lewej stronie obrazu będą
widoczne następujące końcówki narzędzi. Poniższe opcje pozwolą nawigować w widoku 2D. Aby
aktywować przycisk, należy skierować wirtualny wskaźnik na opcję i pociągnąć za wyzwalacz.

Opcja końcówki narzędzi Opis

Trigger Panoramowanie

KORZYSTANIE Z RZECZYWISTOŚCI MIESZANEJ
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Opcja końcówki narzędzi Opis

Trigger + Swipe Up/Down Przybliżenie/oddalenie

Swipe Up/Down Przewijanie w górę/w dół

Końcówki narzędzi 2D – aktywne okienkowanie

Kiedy w widoku 2D aktywna będzie opcja nawigacji Windowing, a użytkownik skieruje wirtualny
wskaźnik w widoku 2D, wyświetlona zostanie poniższa końcówka narzędzi.

Opcja końcówki narzędzi Opis

Trigger
Zastosowanie okienkowania za pomocą wyzwala-
cza i przesunięcie całego sterownika w lewo/prawo i
w górę/w dół.

Końcówki narzędzi 2D – aktywna adnotacja

Kiedy w widoku 2D aktywna będzie opcja nawigacji Annotation, a użytkownik skieruje wirtualny
wskaźnik w widoku 2D, wyświetlona zostanie poniższa końcówka narzędzi.

Opcja końcówki narzędzi Opis

Trigger Ustawić adnotację za pomocą wyzwalacza. Dodać
tekst do adnotacji na monitorze.

UWAGA: W rzeczywistości mieszanej 2D można także wchodzić w interakcję z danymi (np.
pomiary). Wirtualnego wskaźnika można używać tak samo jak myszy lub palca, aby przesuwać
lub zmieniać wielkość pomiarów, a także dodawać lub przesuwać adnotacje. 

Powiązane tematy

Funkcje pomiarowe na str. 38
Dodatkowe funkcje pomiarowe na str. 42

Rzeczywistość mieszana 2D
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4.4 Rzeczywistość mieszana 3D

Informacje o rzeczywistości mieszanej 3D

Rysunek 30  

Magic Leap pozwala użytkownikom badać renderowanie objętościowe 3D w widoku
stereoskopowym 3D. Można wchodzić w interakcje z obiektem i współpracować z innymi
użytkownikami. Obiekt widziany w rzeczywistości mieszanej jest identyczny z wyświetlanym w
oprogramowaniu, z tą różnicą, że można z nim wchodzić w interakcje tak samo jak z
rzeczywistym obiektem.

Widoki dostępne w rzeczywistości mieszanej 3D

Viewer obsługuje następujące widoki:
• Skin
• Bone
• Skin/Bone
• Vessels
• Skin/Vessels
• Skin/Bone/Vessels
• Bone/Vessels
• Smart Approach
• Smart Liver
• MIP
• Objects

UWAGA: W układzie Spine lub Angio wyświetlany jest tylko widok 2D. 
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UWAGA: Jeśli wybrany zestaw danych zawiera nieobsługiwany widok, zostanie wyświetlony na
monitorze, ale nie w rzeczywistości mieszanej. Oprogramowanie wyświetli komunikat View not
available on Magic Leap.

 

UWAGA: Obiekty, trajektorie, pomiary, punkty oraz włókna znajdujące się w danych będą
wyświetlone w scenie 3D. 

Widok Probe’s Eye

②

④③

①

⑥⑤

Rysunek 31  

Nr Opis

① Kierunek wyświetlania (żółta linia)

② Rekonstrukcja 3D zestawu obrazów pacjenta

③ Aktualna płaszczyzna ostrości

④ Widok Probe’s Eye

⑤ Widok 2D Inline

⑥ Widok 2D Inline

Widok Probe’s Eye i dwa powiązane z nim widoki Inline są dostępne tylko w rzeczywistości
mieszanej 3D (tj. nie można ich oglądać na wyświetlaczu). Widok Probe’s Eye pokazuje
rekonstrukcje zestawu obrazów pacjenta ② na aktualnej płaszczyźnie ostrości ③ i odzwierciedla
dane skanowane wzdłuż żółtej linii lasera ①, przechodząc przez widok 3D po lewej stronie.
Aby otworzyć widok Probe’s Eye, należy skierować wirtualny wskaźnik na tę samą lokalizację i
pod takim samym kątem, gdzie ma być stworzony widok Probe’s Eye. Następnie można

Rzeczywistość mieszana 3D
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przeglądać i przewijać dane obrazowe w polu 2D względem kierunku oglądania obok
renderowania objętościowego 3D.
Dwa widoki 2D Inline ⑤, ⑥ są prostopadłe do widoku Probe’s Eye ④ i otwierają się
jednocześnie z widokiem Probe’s Eye. Są widoczne tylko wtedy, gdy użytkownik jest pod prawie
prostym kątem względem rekonstrukcji 3D.
Wyświetlany kierunek oglądania jest wskazany na żółto na rekonstrukcji objętościowej 3D ②. 

Aktywacja widoku Probe’s Eye

Otworzyć widok Probe’s Eye za pomocą zderzaka sterownika Magic Leap.

Krok

1. Upewnić się, że rekonstrukcja 3D jest dostępna w rzeczywistości mieszanej.

2. Skierować wirtualny wskaźnik na widok w tym samym miejscu i pod takim samym kątem
jak żądany kierunek oglądania.

3. Nacisnąć zderzak.
Widok Probe’s Eye i dwa widoki Inline otworzą się wewnątrz rekonstrukcji objętościowej
3D.

4. Ponownie nacisnąć zderzak.
Widoki Probe’s Eye oraz Inline są teraz wyświetlone po prawej stronie rekonstrukcji ob-
jętościowej 3D.
Za pomocą touchpada przewinąć wzdłuż kierunku widoku i/lub obrócić rekonstrukcję, aby
lepiej widzieć widoki Probe’s Eye oraz Inline.

5. Nacisnąć zderzak po raz trzeci, aby zamknąć widoki Probe’s Eye oraz Inline.

Końcówki narzędzi i nawigowanie w 3D

Rysunek 32  

W rzeczywistości mieszanej można nawigować w widoku 3D za pomocą wskaźnika wirtualnego i
touchpada Magic Leap.
W zależności od miejsca, w które wycelowany zostanie wirtualny wskaźnik, po lewej stronie
widoku 3D widoczne są różne końcówki narzędzi.
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Opcja końcówki narzędzi Opis

Trigger Przesunięcie widoku 3D do innej lokalizacji.

Trigger + Swipe Up/Down Obrót widoku 3D wokół osi poziomej.

Trigger + Swipe Left/
Right Obrót widoku 3D wokół osi pionowej.

Swipe Up/Down Przybliżenie widoku 3D.

Swipe Left/Right

Wyświetlane tylko w przypadku, gdy wybrany widok
to Smart Approach. Kontroluje suwak w aplikacji
Viewer, można zdejmować warstwy na obrazie 3D
w widoku Smart Approach.

Bumper

• Jedno naciśnięcie aktywuje widok Probe’s Eye i
powiązane z nim widoki Inline.

• Ponowne naciśnięcie przesuwa widoki Inline na
prawą stronę rekonstrukcji 3D.

• Trzecie naciśnięcie zamyka widoki.

Rzeczywistość mieszana 3D
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5 ZAŁĄCZNIK
5.1 Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów z Magic Leap

Poniższe komunikaty błędów mogą zostać wyświetlone, jeśli aplikacja Viewer jest
wykorzystywana z Magic Leap.

Komunikat błędu Opis/rozwiązanie

Not connected. Cannot
connect to (podany jest
aktualny adres IP)

Magic Leap nie może się połączyć z oprogramowaniem Viewer, po-
nieważ wystąpił pierwotny problem z połączeniem (np. konfiguracja/
ustawienia nie są poprawne).
Należy spróbować:
• Potwierdzić, że komputer z oprogramowaniem Viewer i Magic Leap

są w tej samej sieci
• Sprawdzić ustawienia zapory firewall (NodeMaster)
• Wybrać odpowiedni port do komunikacji (ustawienia NodeMaster)
• Dział IT placówki: należy wpisać adres MAC urządzenia Magic

Leap na listę filtrów
• Odświeżyć kod QR, aby zainicjować połączenie przez menu głów-

ne aplikacji Viewer (kod QR)

Connection lost.
Trying to reconnect...

Połączenie zostało nawiązane, ale później zostało przerwane.
Należy spróbować:
• Poczekać kilka sekund; w przypadku krótkiego rozłączenia ponow-

ne połączenie powinno zostać nawiązane automatycznie
• Upewnić się, że Magic Leap jest ustawiony na właściwe połączenie

Wi-Fi (gdy możliwe są różne sieci)
• Sprawdzić kabel sieciowy
• Odświeżyć kod QR, aby zainicjować ponowne połączenie przez

menu główne aplikacji Viewer (kod QR)

Viewer closed. The
desktop viewer has
been closed. Exiting
application

Aplikacja Viewer na komputerze została zamknięta. Nie można prze-
syłać danych, więc aplikacja Magic Leap się wyłącza.
Należy spróbować:
• Ponownie uruchomić oprogramowanie (komputer i Magic Leap)

Internet privilege mis-
sing

Odmówiono uprawnień internetowych. Viewer nie może się urucho-
mić bez zatwierdzenia tych uprawnień. Korzystanie z uprawnień musi
być zaakceptowane przy pierwszym uruchomieniu aplikacji po instala-
cji.
Tutaj można uruchomić uprawnienia:
• menu główne ML/ustawienia/aplikacje/Viewer/uprawnienia

ZAŁĄCZNIK
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Komunikat błędu Opis/rozwiązanie

LAN privilege missing

Odmówiono uprawnień w lokalnej sieci LAN. Viewer nie może się
uruchomić bez zatwierdzenia tych uprawnień. Korzystanie z upraw-
nień musi być zaakceptowane przy pierwszym uruchomieniu aplikacji
po instalacji.
Tutaj można uruchomić uprawnienia:
• menu główne ML/ustawienia/aplikacje/Viewer/uprawnienia

Camera problem

Odmówiono uprawnień do kamery. Viewer nie może się uruchomić
bez zatwierdzenia tych uprawnień. Korzystanie z uprawnień musi być
zaakceptowane przy pierwszym uruchomieniu aplikacji po instalacji.
Tutaj można uruchomić uprawnienia:
• menu główne ML/ustawienia/aplikacje/Viewer/uprawnienia

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

Do zeskanowania kodu QR potrzebna jest kamera przednia. Jeśli ka-
mera jest już wykorzystywana przez inną aplikację, aplikacja Viewer
nie może kontynuować pracy. Należy ponownie uruchomić urządze-
nie.

Rozwiązywanie problemów
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5.2 Znacznik pozycjonowania

Szablon znacznika pozycjonowania

Obraz nie musi być w skali. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy się skontaktować z
pomocą techniczną firmy Brainlab.

5 cm

10 cm

0 cm

4 in

0 in

2 in
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Znacznik pozycjonowania
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