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1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1 Στοιχεία επικοινωνίας

Yποστήριξη

Αν δεν μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε σε αυτόν τον οδηγό ή έχετε ερωτήσεις
ή προβλήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab:

Περιοχή Τηλέφωνο και φαξ Email

Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς,
Κεντρική και Νότια Αφρική

Τηλ.: +1 800 597 5911
Φαξ: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Βραζιλία Τηλ.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

ΗΒ Τηλ.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Ισπανία Τηλ.: +34 900 649 115

Γαλλία και γαλλόφωνες περιο-
χές Τηλ.: +33 800 676 030

Αφρική, Ασία, Αυστραλία, Ευ-
ρώπη

Τηλ.: +49 89 991568 1044
Φαξ: +49 89 991568 811

Ιαπωνία
Τηλ.: +81 3 3769 6900
Φαξ: +81 3 3769 6901

Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής

Η Brainlab παρέχει πέντε έτη σέρβις για τις εφαρμογές λογισμικού. Στη διάρκεια αυτής της
περιόδου, παρέχονται ενημερώσεις λογισμικού καθώς και τεχνική υποστήριξη στον χώρο της
εγκατάστασης.

Σχόλια

Παρά την προσεκτική ανασκόπηση, αυτό το εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να περιέχει σφάλματα.
Επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση user.guides@brainlab.com εάν έχετε προτάσεις για
βελτίωση.

Κατασκευαστής

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

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.2 Νομικές πληροφορίες

Πνευματικά δικαιώματα

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει ιδιόκτητες πληροφορίες που προστατεύονται από πνευματικά
δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η μετάφραση οποιουδήποτε μέρους του παρόντος
εγχειριδίου χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Brainlab.

Εμπορικά σήματα Brainlab

• Το Brainlab® είναι σήμα κατατεθέν της Brainlab AG στη Γερμανία ή/και στις ΗΠΑ.
• Το SmartBrush® είναι σήμα κατατεθέν της Brainlab AG στη Γερμανία ή/και στις ΗΠΑ.

Εμπορικά σήματα τρίτων κατασκευαστών εκτός Brainlab

Οι επωνυμίες Microsoft® και Windows® είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις
Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Πληροφορίες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Αυτό το προϊόν μπορεί να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή
εκκρεμείς αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση:
www.brainlab.com/patent.

Ενσωματωμένο λογισμικό τρίτου κατασκευαστή

Το SmartBrush είναι αποκλειστικό λογισμικό. Το λογισμικό SmartBrush προστατεύεται με
πνευματικά δικαιώματα. Επιπλέον του λογισμικού SmartBrush ενδέχεται, επίσης, να
εγκαθίστανται και άλλες εφαρμογές λογισμικού στον σταθμό εργασίας του SmartBrush που
διαθέτουν άδεια δυνάμει της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU. Το αποκλειστικό λογισμικό
και το ελεύθερο λογισμικό χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τη ρήτρα «απλής συγχώνευσης» που
ορίζεται από τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU. Για τους πλήρεις όρους και τις
προϋποθέσεις, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
Το συγκεκριμένο λογισμικό βασίζεται εν μέρει στο εργαλείο iTextSharp των Bruno Lowagie και
Paulo Soares.
Το συγκεκριμένο λογισμικό βασίζεται εν μέρει στο παρακάτω έργο. Η πλήρης άδεια χρήσης και η
δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω συνδέσμους:
• 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++, σχεδιασμένο από την Apache Software Foundation (http://www.apache.org/

licenses/LICENSE-2.0)

Σήμανση CE

• Η σήμανση CE δείχνει ότι το προϊόν της Brainlab συμμορφώνεται με τις βασι-
κές απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί ια-
τροτεχνολογικών προϊόντων (MDD).

• Το Brainlab Elements SmartBrush 3.0 είναι ένα προϊόν κατηγορίας IIb σύμ-
φωνα με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από την MDD.

Νομικές πληροφορίες
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Πωλήσεις στις ΗΠΑ

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής
από ή κατόπιν εντολής ιατρού.

Αναφορά περιστατικών που συνδέονται με το προϊόν

Πρέπει να αναφέρετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό έχει συμβεί με το προϊόν στο Brainlab και,
εντός Ευρώπης, στην αντίστοιχη εθνική αρμόδια αρχή για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.3 Σύμβολα

Προειδοποιήσεις

Προειδοποίηση
Οι προειδοποιήσεις υποδεικνύονται από τριγωνικά σύμβολα προειδοποίησης.
Περιλαμβάνουν κρίσιμες πληροφορίες για την ασφάλεια, οι οποίες αφορούν σε πιθανό
τραυματισμό, θάνατο ή άλλες σοβαρές συνέπειες που σχετίζονται με τη χρήση ή την
εσφαλμένη χρήση της συσκευής.

Επισημάνσεις προσοχής

Οι επισημάνσεις προσοχής υποδεικνύονται από κυκλικά σύμβολα προσοχής. Περιέχουν
σημαντικές πληροφορίες οι οποίες αφορούν σε ενδεχόμενες δυσλειτουργίες της συσκευής,
αστοχία της συσκευής, βλάβη της συσκευής ή υλικές ζημιές.

Σημειώσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σημειώσεις παρουσιάζονται με πλάγια γραφή και περιέχουν επιπλέον χρήσιμες
πληροφορίες. 

Σύμβολα
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1.4 Χρήση του συστήματος

Προβλεπόμενη χρήση

Το Brainlab Elements SmartBrush παρέχει ένα εύκολο περιβάλλον εργασίας με εργαλεία και
προβολές σε δομές σχεδιασμού δεδομένων εικόνων ασθενών. Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται ως
τρισδιάστατο αντικείμενο τμηματοποίησης DICOM και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω
επεξεργασία.

Ενδείξεις χρήσης

Το Brainlab Elements SmartBrush μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις κλινικές ροές εργασιών
που απαιτούν σχεδιασμό ανατομικών δομών σε δεδομένα εικόνων ασθενών. Η συσκευή καθ’
αυτή δεν έχει συγκεκριμένες κλινικές ενδείξεις.

Περιβάλλον προβλεπόμενης χρήσης

Το Elements SmartBrush έχει σχεδιαστεί για χρήση σε:
• Περιβάλλον νοσοκομειακού γραφείου ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος που παρέχει υπολογιστή
• Αίθουσες κατάλληλες για χειρουργικές επεμβάσεις
Ένα πιο συγκεκριμένο περιβάλλον χρήσης (π.χ. ένας συγκεκριμένος σταθμός σχεδιασμού ή
πλατφόρμα πλοήγησης) μπορεί να προκύψει όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με
άλλες συσκευές.

Προβλεπόμενο προφίλ χρηστών

Η εφαρμογή προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου και τους βοηθούς
τους για σχεδιασμό δομών στα δεδομένα εικόνων των ασθενών.
Επιπλέον, τυπικοί χρήστες είναι:
• Νευροχειρουργοί και χειρουργοί ωτορινολαρυγγολόγοι (ΩΡΛ).
• Επαγγελματίες υγείας που εκπαιδεύτηκαν για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση
νευροχειρουργικών διαδικασιών. Η τμηματοποίηση αποτελεί προαιρετικό βήμα σε αυτές τις
περιπτώσεις χρήσης.

• Νευροχειρούργοι/χειρούργοι-ορθοπεδικοί/χειρούργοι τραύματος.
• Επαγγελματίες στον ιατρικό τομέα που είναι εκπαιδευμένοι για αγωγή με ακτινοθεραπεία.
Ειδικότερα, ακτινοθεραπευτές ογκολόγοι ή αυτοί που παρέχουν δοσιμετρικές υπηρεσίες για
σχεδιασμό οργάνων που κινδυνεύουν.

Προβλεπόμενος πληθυσμός ασθενών

Δεν υπάρχουν δημογραφικοί, περιφερειακοί ή πολιτιστικοί περιορισμοί για τους ασθενείς.
Επιπλέον, τυπικοί πληθυσμοί ασθενών είναι:
• Όλοι οι ασθενείς/όλες οι ηλικίες που επιτρέπουν την εδραίωση αναφοράς σε δύσκαμπτη
ανατομική δομή

• Ασθενείς με συγκεκριμένες ενδείξεις και διαθέσιμα σχετικά δεδομένα σάρωσης

Προβλεπόμενο μέρος του σώματος ή τύπος ιστού στον οποίο εφαρμόζεται ή με τον οποίο αλληλεπιδρά

Καθώς η διάταξη είναι μόνο λογισμικό, δεν αλληλεπιδρά με κανένα μέρος του σώματος ή ιστό.
Ο σχεδιασμός, η αξιολόγηση και η διόρθωση των ανατομικών δομών δεν περιορίζονται σε κανένα
μέρος του σώματος, δηλαδή ομάδες εικόνων από οποιοδήποτε τμήμα σώματος μπορούν να
εισαχθούν και να χρησιμοποιηθούν με τον προαναφερθέντα τρόπο.
Για τη θεραπεία Spine SRS παρέχονται επιπρόσθετες λειτουργίες για περαιτέρω διευκόλυνση της
ροής εργασιών του σχεδιασμού θεραπείας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Αναθεώρηση αληθοφάνειας

Προειδοποίηση
Πριν από τη θεραπεία του ασθενούς, αναθεωρήστε την αληθοφάνεια όλων των
πληροφοριών που καταχωρίζονται στο σύστημα ή εξέρχονται από αυτό.

Χρήση του συστήματος
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1.5 Συμβατότητα με άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
και λογισμικό

Συμβατό ιατρικό λογισμικό της Brainlab

Με το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο το ιατρικό λογισμικό Brainlab
που ορίζει η Brainlab. Για διευκρινίσεις σχετικά με τη συμβατότητα με το ιατρικό λογισμικό της
Brainlab, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab.

Λογισμικό τρίτων κατασκευαστών εκτός Brainlab

Η εγκατάσταση λογισμικού στο σύστημα της Brainlab μπορεί να γίνει μόνο από
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Brainlab. Μην εγκαθιστάτε και μην καταργείτε
εφαρμογές λογισμικού.

Ενημερώσεις

Προειδοποίηση
Οι ενημερώσεις του λειτουργικού συστήματος (επείγουσες διορθώσεις, hotfix) ή
λογισμικού τρίτου κατασκευαστή θα πρέπει να εκτελούνται εκτός κλινικών ωρών και σε
περιβάλλον δοκιμών για την επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του συστήματος
Brainlab. Η Brainlab παρακολουθεί τις επείγουσες διορθώσεις των Windows που
κυκλοφορούν και γνωρίζει, για κάποιες ενημερώσεις, αν αναμένονται προβλήματα.
Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab αν προκύψουν προβλήματα με τις
επείγουσες διορθώσεις του λειτουργικού συστήματος.

Σάρωση για ιούς και κακόβουλο λογισμικό

Η Brainlab συνιστά την προστασία του συστήματος με σύγχρονο λογισμικό προστασίας από ιούς.
Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες ρυθμίσεις λογισμικού προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (π.χ.
πρόγραμμα σάρωσης για ιούς) μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του συστήματος.
Για παράδειγμα, αν πραγματοποιούνται σαρώσεις σε πραγματικό χρόνο και παρακολουθείται κάθε
πρόσβαση σε αρχείο, τότε η φόρτωση και η αποθήκευση δεδομένων ασθενούς μπορεί να είναι
αργή. Η Brainlab συνιστά την απενεργοποίηση των σαρώσεων σε πραγματικό χρόνο και την
εκτέλεση σαρώσεων για την ανίχνευση ιών σε μη κλινικές ώρες.

Προειδοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό προστασίας από ιούς δεν τροποποιεί κανένα κατάλογο της
Brainlab, συγκεκριμένα τους εξής:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, κ.λπ.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, κ.λπ.

Προειδοποίηση
Μην εκτελείτε λήψη ή εγκατάσταση ενημερώσεων κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού
θεραπείας.
Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
οποιοδήποτε από αυτά τα ζητήματα.

Ενημερώσεις ασφαλείας της Microsoft για Windows και ενημερώσεις προγραμμάτων οδήγησης

Η Brainlab επιτρέπει την εγκατάσταση διορθώσεων κώδικα ασφαλείας μόνο. Μην εγκαταστήσετε
service pack και προαιρετικές ενημερώσεις. Επαληθεύστε τις ρυθμίσεις σας προκειμένου να
βεβαιωθείτε ότι τη σωστή λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων, σε κατάλληλη ώρα. Μην
ενημερώνετε τα προγράμματα οδήγησης σε πλατφόρμες της Brainlab.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.0 SmartBrush Έκδ. 3.0 11



Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Brainlab για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις
και μια λίστα των ενημερώσεων ασφαλείας της Microsoft που έχουν αποκλειστεί από την τεχνική
υποστήριξη της Brainlab.
Διεύθυνση: www.brainlab.com/updates
Κωδικός πρόσβασης: WindowsUpdates!89

Συμβατότητα με άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και λογισμικό
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1.6 Εκπαίδευση και τεκμηρίωση

Εκπαίδευση της Brainlab

Πριν από τη χρήση του συστήματος, η Brainlab συνιστά όλοι οι χρήστες να συμμετάσχουν σε ένα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διεξάγεται από εκπρόσωπο της Brainlab προκειμένου να
εξασφαλιστεί η ασφαλής και σωστή χρήση.

Ευθύνη

Προειδοποίηση
Το συγκεκριμένο σύστημα παρέχει μόνο βοήθεια στον χειρουργό και δεν υποκαθιστά ή
αντικαθιστά την εμπειρία ή/και την ευθύνη του χειρουργού κατά τη χρήση του. Πρέπει να
υπάρχει πάντα η δυνατότητα εκτέλεσης των διαδικασιών από τον χρήστη χωρίς τη βοήθεια
του συστήματος.
Μόνο εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό μπορεί να χειριστεί τα εξαρτήματα του συστήματος και τον
περιφερειακό εξοπλισμό.

Αυξημένος χρόνος στη χειρουργική αίθουσα

Τα συστήματα πλοήγησης της Brainlab είναι ευαίσθητος τεχνικός εξοπλισμός. Ανάλογα με τη
διαμόρφωση της χειρουργικής αίθουσας, την τοποθέτηση του ασθενούς, τις διάρκειες και την
πολυπλοκότητα των υπολογισμών, η διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης με χρήση πλοήγησης
ενδέχεται να διαφέρει. Εναπόκειται στον χρήστη να αποφασίσει εάν μια ενδεχόμενη παράταση
είναι αποδεκτή για τον αντίστοιχο ασθενή και την αντίστοιχη θεραπεία.

Ανάγνωση εγχειριδίων χρήσης

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει πολύπλοκο ιατρικό λογισμικό ή ιατρικές συσκευές που πρέπει να
χρησιμοποιούνται με προσοχή.
Είναι επομένως σημαντικό όλοι οι χρήστες του συστήματος, των εργαλείων ή του λογισμικού:
• Να διαβάσουν προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση του εξοπλισμού
• Να έχουν πρόσβαση στο εγχειρίδιο αυτό ανά πάσα στιγμή

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

2.1 Βασικές οδηγίες

Υπόβαθρο

Το SmartBrush παρέχει εργαλεία διαμόρφωσης περιγράμματος για να μπορείτε να απεικονίσετε
πιο εύκολα ανατομικές δομές ή όγκους.
Με το SmartBrush, μπορείτε:
• Να οριοθετήσετε διαδραστικά τους στόχους
• Να βελτιστοποιήσετε τον πολυεπίπεδο ορισμό των τρισδιάστατων μεγεθών
• Να επεκτείνετε τα περιγράμματα με ένα απλό κλικ στο ποντίκι ή με απλό πάτημα του δαχτύλου
• Να λάβετε υπόψη συγχρόνως πολλαπλούς τρόπους ενώ σχεδιάζετε

Επιλογή δεδομένων

Προτού εκκινήσετε το SmartBrush, επιλέξτε τον ασθενή και τα απαιτούμενα δεδομένα στην
επιλογή Patient Selection. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης
λογισμικού Patient Data Manager.

Εντοπισμός ανωμαλιών

Το SmartBrush εντοπίζει τις ανωμαλίες, εφόσον υπάρχουν στο σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι σε μια
γενική ροή εργασιών, το SmartBrush θα εστιάσει και θα μεγεθύνει σε μια ανωμαλία που
εντοπίστηκε.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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2.2 Εκκίνηση και τερματισμός του SmartBrush

Εκκίνηση λογισμικού

Εικόνα 1  

Για να εκκινήσετε το λογισμικό, επιλέξτε πρώτα έναν ασθενή και, στη συνέχεια, επιλέξτε
SmartBrush από την απαιτούμενη ροή εργασίας στην κύρια οθόνη του Patient Data Manager
(π.χ. Cranial > Planning > SmartBrush).

Επιλογές συνήθους ροής εργασίας

Ανάλογα με την επέμβαση, ακολουθήστε τα βήματα της ροής εργασίας για ένα από τα ακόλουθα:
• Ροή εργασιών για γενικές επεμβάσεις
• Ροή εργασιών Angio Planning
• Ροή εργασιών Spine SRS

Ροή εργασιών του SmartBrush για γενικές επεμβάσεις

Βήμα

1. Επιλέξτε ομάδα εικόνων.

2. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο σκιαγραφώντας τη δομή με:
• Ημιαυτόματη τμηματοποίηση μέσω Smart Brush
• Χειροκίνητη τμηματοποίηση μέσω Brush 2D ή Brush 3D
• Τμηματοποίηση βάσει ορίων από την επιλογή Threshold

3. Οριστικοποιήστε το αντικείμενο.

Ροή εργασιών του SmartBrush για επεμβάσεις σχεδιασμού αγγείων

Το SmartBrush μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να οριοθετήσει δομές που βασίζονται σε 2D εικόνες
DSA που περιέχονται σε δέσμες αγγείων που δημιουργήθηκαν με το Brainlab Elements Image
Fusion Angio. Μια δέσμη αγγείων περιέχει εικόνες DSA 2D, ομάδες εικόνων 3D και συνεγγραφές
μεταξύ των ομάδων εικόνων 2D και 3D.

Βήμα

1. Επιλέξτε μια δέσμη αγγείων.

2. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο σκιαγραφώντας την περιοχή ενδιαφέροντος (ROI) στις
εικόνες DSA.

3. Βελτιώστε περαιτέρω το αντικείμενο που δημιουργήθηκε με οποιοδήποτε από τα εργαλεία
διαμόρφωσης περιγράμματος SmartBrush.

Εκκίνηση και τερματισμός του SmartBrush

16 Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.0 SmartBrush Έκδ. 3.0



Ροή εργασιών του SmartBrush για επεμβάσεις Spine SRS

Σε μια ροή εργασίας Spine SRS, το SmartBrush δημιουργεί αυτόματα έναν κλινικό όγκο στόχο
(CTV) και ένα όργανο σε κίνδυνο (OAR) βάσει ενός αντικειμένου με μακροσκοπικό όγκο στόχο
σχεδιασμένου με μη αυτόματο τρόπο (GTV). Ο εν λόγω όγκος στόχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για περαιτέρω βήματα σχεδιασμού.

Βήμα

1. Επιλέξτε ομάδα εικόνων.

2. Επιλέξτε τη θέση που σας ενδιαφέρει.

3. Δημιουργήστε ένα GTV αντικείμενο σκιαγραφώντας τη δομή με:
• Το Smart Brush για ημιαυτόματη τμηματοποίηση
• Brush 2D ή Brush 3D για χειροκίνητη τμηματοποίηση
• Τμηματοποίηση βάσει ορίων από την επιλογή Threshold

4. Αξιολογήστε τα αυτόματα δημιουργημένα CTV και OAR.

5. Οριστικοποιήστε τα αντικείμενα.

Πώς να τερματίσετε το SmartBrush

Να οριστικοποιείτε πάντα την τρέχουσα εργασία πριν από το κλείσιμο του λογισμικού.
Να κλείνετε πάντα το λογισμικό πριν τερματίσετε τη λειτουργία του συστήματος. Τα δεδομένα δεν
αποθηκεύονται αυτόματα σε περίπτωση που τερματιστεί η λειτουργία του συστήματος χωρίς να
κλείσει σωστά το λογισμικό.

Βήμα

Προτού απενεργοποιήσετε τη συσκευή, οριστικοποιήστε την τρέχουσα ερ-
γασία σας επιλέγοντας Done.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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2.3 Συντομεύσεις

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Λειτουργία Περιγραφή Συντόμευση πληκτρολογίου

Ζουμ Μεγέθυνση και σμίκρυνση Ctrl + ροδέλα ποντικιού

Μετατόπιση Μετακίνηση μιας εικόνας σε ένα πα-
ράθυρο

Ctrl + αριστερό κουμπί ποντικιού και
σύρετε

Κύλιση Μετακίνηση στις τομές Ροδέλα ποντικιού

Μέγεθος πινέλου Αλλάξτε το μέγεθος του πινέλου όταν
το πινέλο είναι ενεργό Alt + ροδέλα ποντικιού

Διαγραφή
Διαγράψτε χωρίς να επιλέξετε το κου-
μπί Erase, ενώ το πινέλο είναι ενερ-
γό

Δεξί κουμπί ποντικιού

Αλλαγή στην επό-
μενη διάταξη Μετάβαση στην επόμενη διάταξη Ctrl + Tab

Αλλαγή στην
προηγούμενη
διάταξη

Μετάβαση στην προηγούμενη διάτα-
ξη Ctrl + Shift + Tab

Συντομεύσεις οθόνης αφής

Λειτουργία Περιγραφή Συντόμευση οθόνης αφής

Ζουμ Μεγέθυνση και σμίκρυνση
Πιέστε δύο δάχτυλα στην εικόνα της
τομής και κινήστε τα προς τα μέσα ή
προς τα έξω

Μετατόπιση Μετακίνηση μιας εικόνας σε μια προ-
βολή

Πιέστε με τα δύο δάχτυλα στην εικόνα
της τομής και σύρετέ το στην επιθυ-
μητή θέση

Συντομεύσεις
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2.4 Διατάξεις οθόνης

Επισκόπηση διάταξης οθόνης

② ③ ④

①

⑤

Εικόνα 2  

Αρ. Επεξήγηση

① Προβολή περιοχής

② Τρέχον επιλεγμένο αντικείμενο: Επιλέξτε για να αλλάξετε τις ιδιότητες του αντικειμένου

③ Alerts: Περιέχει πληροφορίες διεργασίας και πιθανές προειδοποιήσεις

④ Data: Περιέχει ομάδες εικόνων και διατάξεις προβολής

⑤ Γραμμή εργαλείων

Διαθέσιμες διατάξεις

Οι διαθέσιμες διατάξεις κατά τη χρήση του SmartBrush εξαρτώνται από την επιλεγμένη ροή
εργασιών:

Διάταξη Γενικές επεμβάσεις Επεμβάσεις Angio
Planning

Επεμβάσεις Spine
SRS

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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Διάταξη Γενικές επεμβάσεις Επεμβάσεις Angio
Planning

Επεμβάσεις Spine
SRS

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για εναλλαγή μεταξύ διατάξεων επιλέξτε Data και, στη συνέχεια, επιλέξτε διάταξη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε την επιλογή Pan, Zoom και Scroll αντίστοιχα για να ελέγξετε την
ομάδα εικόνων σας. Όταν επιλέγετε ένα αντικείμενο, οι προβολές ευθυγραμμίζονται με το
επιλεγμένο αντικείμενο. 

Διατάξεις οθόνης
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Προβολή ACS

Εικόνα 3  

Η προβολή ACS εμφανίζει τομές της επιλεγμένης ομάδας εικόνων στις προβολές: αξονική,
οβελιαία και στεφανιαία. Παρέχεται βασική τρισδιάστατη απεικόνιση.

Προβολή σε παράθεση

①

①

Εικόνα 4  

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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Η προβολή Side by Side εμφανίζει δύο ομάδες εικόνων τη μία δίπλα στην άλλη σε μια ρύθμιση
ACS. Επιλέξτε Data και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά της διάταξης για
εκχώρηση ή εναλλαγή ομάδων εικόνων.
Χρησιμοποιήστε τα βέλη ① για να αλλάξετε τον προσανατολισμό της κύριας προβολής σε
αξονική, οβελιαία ή στεφανιαία για κάθε ομάδα εικόνων.

Αξιολόγηση τομής

②

①

③

Εικόνα 5  

Το στοιχείο Slice Review για γενική ροή εργασιών εμφανίζει:
• Μια τρισδιάστατη προβολή ②.
• Μια κύρια προβολή που δείχνει 3 x 3 ανασυντεθειμένες διαδοχικές τομές σε αξονικό, οβελιαίο ή
στεφανιαίο προσανατολισμό ③. Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να αλλάξετε τον προσανατολισμό
της κύριας προβολής.

• Δύο επιπλέον μικρότερες, ανασυνθεμένες προβολές που παρουσιάζουν άλλους
προσανατολισμούς ACS ①.

Διατάξεις οθόνης
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Αξιολόγηση τομής Angio

②

①

③

Εικόνα 6  

Το στοιχείο Slice Review για τις ροές εργασιών Angio Planning εμφανίζει:
• Τις επιλεγμένες εμπρόσθιες και πλευρικές εικόνες DSA ①.
• Μια τρισδιάστατη προβολή ②.
• Μια κύρια προβολή που δείχνει 3 x 3 ανασυντεθειμένες διαδοχικές τομές σε αξονικό, οβελιαίο ή
στεφανιαίο προσανατολισμό ③. Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να αλλάξετε τον προσανατολισμό
της κύριας προβολής.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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Προβολή Angio

②

①

③
Εικόνα 7  

Η προβολή Angio εμφανίζει:
• Μια τρισδιάστατη προβολή ①
• Τις επιλεγμένες εμπρόσθιες και πλευρικές εικόνες DSA ②
• Προβολές ACS της επιλεγμένης εικόνας ③

Διατάξεις οθόνης
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Προβολή Spine

③ ④ ②

②

①

Εικόνα 8  

Η προβολή Spine εμφανίζει:
• Μια τρισδιάστατη ανασύνθεση της σπονδυλικής στήλης ③
• Μια τρισδιάστατη ανασύνθεση των τομέων σπονδύλων ④
• Προβολές ACS της επιλεγμένης ομάδας εικόνων ②
• Μια δεύτερη ομάδα εικόνων σε αξονικό, στεφανιαίο ή οβελιαίο προσανατολισμό ①
Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να αλλάξετε τον προσανατολισμό της ACS προβολής και της
δεύτερης ομάδας εικόνων.

Ανάλυση αντικειμένου και αριθμός τομών

Εάν η ανάλυση αντικειμένων αντιστοιχεί στην ανάλυση της ομάδας εικόνων, εμφανίζονται οι
αρχικές τομές εικόνων. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αριθμός τομών εμφανίζεται στην προβολή του
αρχικού προσανατολισμού της εικόνας (π.χ., σε μια αξονική σάρωση, ο αριθμός τομών
εμφανίζεται στην αξονική προβολή).

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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2.5 Μενού δεδομένων

Υπόβαθρο

Το SmartBrush επιλέγει αυτόματα την αντίστοιχη ομάδα δεδομένων και μια προεπιλεγμένη
προβολή.
Για να προσαρμόσετε την προεπιλεγμένη διάταξη, την ομάδα εικόνων ή/και τον κατάλογο
αντικειμένων που προβάλλονται, επιλέξτε Data για να ανοίξετε το μενού δεδομένων.

Χρήση του μενού δεδομένων

① ②

③

Εικόνα 9  

Αρ. Περιγραφή

① Επιλέξτε MORE για να φορτώσετε επιπλέον δεδομένα ασθενούς.

②
Κατάλογος διαθέσιμων ομάδων εικόνων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένας κατάλογος με ομάδες εικόνων 2D DSA είναι διαθέσιμος μόνο όταν χρη-
σιμοποιούνται ροές εργασιών Angio. 

③ Άλλα διαθέσιμα περιεχόμενα (π.χ. Objects, Auto-segmented Objects, Points ή Fiber
Bundles).

Προβολή ιδιοτήτων εικόνας

① ②

Εικόνα 10  

Μενού δεδομένων
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Στην επιλογή Images, εμφανίζονται όλες οι ομάδες εικόνων ως μικρογραφίες και εμφανίζουν τις
ακόλουθες ιδιότητες:

Αρ. Στοιχεία

①
• Απεικονιστικές μέθοδοι (π.χ. MRI)
• Αριθμός τομών
• Απόσταση τομών

②
• Ονομασία ομάδας εικόνων
• Ημερομηνία και ώρα απόκτησης

Προβολή ιδιοτήτων εικόνων 2D DSA

① ②

Εικόνα 11  

Στην επιλογή 2D DSA Images, εμφανίζονται όλες οι ομάδες εικόνων ως μικρογραφίες και
εμφανίζουν τις ακόλουθες ιδιότητες:

Αρ. Στοιχεία

①
• Απεικονιστικές μέθοδοι (π.χ. Ακτινογραφία)
• Αριθμός πλαισίων
• Γωνία από την οποία ελήφθη η εικόνα

②
• Ονομασία εικόνας
• Προσανατολισμός (π.χ. εμπρόσθια)
• Ημερομηνία και ώρα απόκτησης

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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Προβολή ιδιοτήτων αντικειμένου

③

①

②

Εικόνα 12  

Επιλέξτε το βέλος ① για να ανοίξετε άλλα μενού περιεχομένου, όπως Objects, Auto-segmented
Objects, Trajectories, Points ή Fiber Bundles.
Μπορείτε να προβάλετε ιδιότητες αντικειμένου ② ή να επεξεργαστείτε χαρακτηριστικά
αντικειμένων ανά πάσα στιγμή ③ μέσω του μενού Data.

Κουμπί Λειτουργία

Αντιστοιχίστε ένα χρώμα σε ένα αντικείμενο.

Συντάξτε ογκομετρική αναφορά.

Αφαιρέστε ένα αντικείμενο από την τρέχουσα επιλογή.

Ενεργοποιήστε τη δημιουργία αντικειμένων με πολλαπλούς τρόπους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ενεργοποιούνται οι γκρίζες τιμές από έως και τρεις διαφορετικές
ομάδες εικόνων λαμβάνονται υπόψη από την ημιαυτόματη επέκταση περιγράμμα-
τος του λογισμικού. 

Μενού δεδομένων
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Κουμπί Λειτουργία

Δημιουργήστε νέο αντικείμενο.

Επιλογές ορατότητας

②①

Εικόνα 13  

Για να εμφανίσετε/αποκρύψετε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, επιλέξτε το κουμπί ανοιχτού/
κλειστού ματιού μέσα στο αντικείμενο ①.
Επιλέξτε τα κουμπιά ανοιχτού/κλειστού ματιού ② στο αναπτυσσόμενο μενού για εμφάνιση/
απόκρυψη όλων των αντικειμένων.

Πώς να τροποποιήσετε τις ιδιότητες του αντικειμένου

Βήμα

1. Επιλέξτε το βέλος για να ανοίξετε το μενού Objects.

2. Επιλέξτε το σχετικό αντικείμενο από τον κατάλογο.

3. Επεξεργαστείτε τις ιδιότητες όπως απαιτείται.
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ακόλουθες ιδιότητες:
• Name: Εισαγάγετε το όνομα του αντικειμένου σας.
• Type: Επιλέξτε έναν τύπο αντικειμένου από το αναπτυσσόμενο μενού.
• Role: Επιλέξτε ένα χαρακτηριστικό ρόλου από το αναπτυσσόμενο μενού.
• Comment: Προσθέστε παρατηρήσεις.

Πώς να προσθέσετε νέο αντικείμενο σχεδιάζοντας

Βήμα

1. Επιλέξτε ένα εργαλείο διαμόρφωσης περιγράμματος (π.χ. Smart Brush ή Brush 2D).

2. Ξεκινήστε το σχέδιο στην τρέχουσα διάταξη προβολής σας.

3. Ένα νέο αντικείμενο προστίθεται στη λίστα αντικειμένων και εφαρμόζονται οι προεπιλεγ-
μένες ιδιότητες.
• Name: Όγκος
• Type: Όγκος
• Role: Απροσδιόριστος

4. Συνεχίστε να σκιαγραφείτε το αντικείμενο σας χρησιμοποιώντας τα εργαλεία διαμόρφω-
σης περιγράμματος.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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Πώς να προσθέσετε νέο αντικείμενο από το μενού δεδομένων

Βήμα

1. Επιλέξτε Data για να ανοίξετε το μενού.

2. Επιλέξτε το βέλος για να ανοίξετε το μενού Objects και, στη συνέχεια, επιλέξτε New
Object.
Ένα νέο αντικείμενο προστίθεται στη λίστα αντικειμένων και εφαρμόζονται οι προεπιλεγ-
μένες ιδιότητες.
• Name: Αντικείμενο
• Type: Άγνωστο
• Role: Απροσδιόριστος

3. Συνεχίστε να σκιαγραφείτε το αντικείμενό σας χρησιμοποιώντας τα εργαλεία διαμόρφω-
σης περιγράμματος (π.χ. Smart Brush ή Brush 2D).

Μενού δεδομένων
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2.6 Λειτουργίες προβολής εικόνων

Επιλογές προβολής

Χρησιμοποιήστε τις διάφορες λειτουργίες προβολής εικόνων που είναι διαθέσιμες στη γραμμή
εργαλείων για να αλληλεπιδράσετε με τις προβολές κατά την αξιολόγηση και την τροποποίηση
αντικειμένων.

Κουμπί Λειτουργία Περιγραφή

Μετακινήστε μια τομή σε
μια προβολή

• Μετακινήστε τις λεπτομέρειες της εικόνας στην επι-
θυμητή θέση.

• Σύρετε το ποντίκι για να μετακινήσετε τη λεπτομέ-
ρεια της εικόνας στην επιθυμητή θέση.

• Επιλέξτε μια επιθυμητή θέση για να κεντράρετε την
εικόνα γύρω από αυτήν τη θέση.

Μετακινηθείτε σε όλες τις
τομές σε μια προβολή

• Σύρετε προς τα επάνω/αριστερά ή προς τα κάτω/
δεξιά για να προβάλετε όλες τις τομές.

• Χρησιμοποιήστε τη ροδέλα του ποντικιού.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

• Σύρετε προς τα πάνω/αριστερά (σμίκρυνση) ή
προς τα κάτω/δεξιά (μεγέθυνση).

• Αν χρησιμοποιείτε οθόνη αφής, πιέστε δύο δάχτυ-
λα στην εικόνα και κινήστε τα προς τα μέσα (σμί-
κρυνση) ή προς τα έξω (μεγέθυνση).

Ρύθμιση της φωτεινότητας
και της αντίθεσης μιας το-
μής

• Σύρετε προς τα κάτω/επάνω για να αυξήσετε/μειώ-
σετε τη φωτεινότητα.

• Σύρετε δεξιά/αριστερά για να αυξήσετε/μειώσετε το
επίπεδο αντίθεσης.

• Χρησιμοποιήστε το στοιχείο Windowing για προ-
χωρημένους.

Ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι για προχωρημένους

Η επιλογή Windowing για προχωρημένους είναι διαθέσιμη για όλες τις ομάδες εικόνων 3D. Η
επιλογή Windowing ανοίγει ένα ιστόγραμμα της επιλεγμένης ομάδας εικόνων 3D σε μια πλευρική
μπάρα.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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②

③

④

①

Εικόνα 14  

Αρ. Επεξήγηση

① Ρυθμίστε τα περιθώρια για να περιορίσετε τη ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι σε
ένα συγκεκριμένο εύρος.

②
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι είναι διαθέσι-
μες για ομάδες εικόνων CT οι οποίες έχουν βελτιστοποιηθεί ώστε να εμφανίζουν συγκε-
κριμένες δομές όπως οστά, πνεύμονες ή μαλακούς ιστούς.

③ Επιλέξτε Radiology Defined για να επιστρέψετε στην αρχική κατάσταση.

④ Επιλέξτε τα βέλη για ανάπτυξη ή σύμπτυξη του ιστογράμματος για μια συγκεκριμένη
ομάδα εικόνων όταν εμφανίζονται περισσότερες από μία ομάδες εικόνων.

Κεντράρισμα αντικειμένων

Μπορείτε να κεντράρετε το αντικείμενο με το οποίο εργάζεστε αυτήν τη στιγμή επιλέγοντας το
όνομα του αντικειμένου από τη γραμμή εργαλείων.

Λειτουργίες προβολής εικόνων
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2.7 Εργαλεία διαμόρφωσης περιγράμματος

Πρόσβαση στα εργαλεία

③

④

②

①
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Για να προβάλετε όλα τα εργαλεία διαμόρφωσης περιγράμματος, επιλέξτε το αναπτυσσόμενο
μενού ① από τη γραμμή εργαλείων. Επιλέξτε το εργαλείο διαμόρφωσης περιγράμματος που
χρειάζεστε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ορίσετε μια διαφορετική επιλογή πινέλου κατά τη διάρκεια μιας περιόδου
λειτουργίας (π.χ. Brush 2D), το όνομα του μενού αλλάζει για να αντικατοπτρίζει αυτό το όνομα. Η
προεπιλεγμένη επιλογή είναι το Smart Brush. 

Στα μενού με τα πινέλα, μπορείτε:
• Επιλέξτε Brush ή Erase ② όπως απαιτείται.
• Μετακινήστε τον δείκτη για να αλλάξετε το στοιχείο Brush Size ③.
• Επιλέξτε Undo ④ για να καταργήσετε την τελευταία αλλαγή που πραγματοποιήθηκε. Συνεχίστε
την αναίρεση πολλαπλών εικόνων.

Λειτουργίες πινέλου

Λειτουργία Smart Brush Brush 3D Brush 2D

Σκιαγραφεί οποιαδήποτε περιοχή ή δομή, λαμ-
βάνοντας υπόψη τις πληροφορίες για την γκρι
τιμή της επιλεγμένης ομάδας εικόνων.

Χρησιμοποιεί παρεμβολή για να μετατρέψει τις
περιοχές με μη αυτόματο τρόπο τμηματοποίη-
σης σε τρισδιάστατο αντικείμενο.

Σκιαγραφεί τις δομές σε ένα απλό επίπεδο με
στοιχεία όγκου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ευαισθησία των εργαλείων εξαρτάται από το επίπεδο του ζουμ. 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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Επιλογές Smart Brush

Επιλογές

Brush

• Τμήματα εικονοστοιχείων με παρόμοιες γκρίζες τιμές στην καθορισμένη περιο-
χή.

• Χρησιμοποιεί τρισδιάστατη παρεμβολή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εργαλείο επισημαίνει την περιοχή που έχετε επισημάνει και προ-
σθέτει/αφαιρεί τμηματοποιημένα στοιχεία όγκου σε μια μικρή περιοχή γύρω από
την επισημασμένη περιοχή, δημιουργώντας ομαλά περιγράμματα αντικειμένων. 

Έξυπνη αφαίρεση της περιοχής 3D γύρω από την καταχώριση του χρήστη.

Επιλογές Brush 3D

Επιλογές

Σκιαγραφεί την περιοχή ενδιαφέροντος με γεωμετρική τρισδιάστατη παρεμβολή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η καταχώριση του χρήστη παραμένει αμετάβλητη από την παρεμβο-
λή. 

Αφαιρεί μια περιορισμένη περιοχή 3D λαμβάνοντας υπόψη την καταχώριση του
χρήστη.

Επιλογές Brush 2D

Επιλογές

Σκιαγραφεί τη περιοχή ενδιαφέροντος ανά εικονοστοιχείο.
Σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τις δομές χωρίς καμία παρεμβολή.

Αφαιρεί μόνο τα επισημασμένα εικονοστοιχεία από το αντικείμενο χωρίς καμία
παρεμβολή.

Επιλογές τμηματοποίησης ορίων

Η επιλογή Threshold είναι ένα εργαλείο διαμόρφωσης περιγράμματος που σας επιτρέπει να
τμηματοποιείτε αντικείμενα με βάση ένα σταθερό εύρος τιμών έντασης.
Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εικόνες MR, CT, PET και εικόνες που δημιουργούνται
μέσω του Brainlab Elements Contrast Clearance Analysis για την εξαγωγή δομών με αντίθεση,
όπως:
• Οστικές δομές
• Αιμοφόρα αγγεία

Εργαλεία διαμόρφωσης περιγράμματος
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• Καμένα αντικείμενα (π.χ. BOLD fMRI, TMS)
• Ενεργοποίηση hot-spot

④

③

②

① ⑤

Εικόνα 16  

Επιλογές

①

ROI
Εφαρμογή ROI για το Threshold. Μπορεί να οριστεί σε:
• Sphere: Χρησιμοποιεί όλα τα στοιχεία όγκου μέσα σε μια καθορισμένη από τον χρή-
στη σφαίρα.

• Full Volume: Χρησιμοποιεί την πλήρη ομάδα εικόνων.
• Οποιοδήποτε τμηματοποιημένο αντικείμενο είναι διαθέσιμο.

② Δείκτες έντασης Threshold: Προσαρμόστε το εύρος έντασης που θα χρησιμοποιηθεί
για την τμηματοποίηση.

③

Components:
• Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό του αριθμού ανεξάρτητων στοιχείων
ή στοιχείων όγκου στα οποία προκύπτει η τμηματοποίηση.

• Ορίστε σε 1 για να χρησιμοποιήσετε μόνο το μεγαλύτερο στοιχείο όγκου.
• Ορίστε σε All για να χρησιμοποιήσετε όλα τα στοιχεία όγκου.

④ Επιλέξτε Apply για τμηματοποίηση του αντικειμένου με βάση τις τιμές στους ελέγχους.

⑤ Παράδειγμα τμηματοποίησης με βάση το κατώτατο όριο των δεδομένων εικόνων DSA
3D με βελτιωμένη αντίθεση: Διαχωρισμός αγγειακής δομής με Sphere ROI.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε διατάξεις πολλαπλών τρόπων διάταξης (π.χ., Side by Side, Spine), το Threshold
βασίζεται πάντα στην πρώτη εικόνα. 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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2.8 Μετρήσεις

Εργαλείο μέτρησης

Εικόνα 17  

Το εργαλείο Measure σάς δίνει τη δυνατότητα να μετράτε τιμές έντασης, συντεταγμένες DICOM
και αποστάσεις σε οποιαδήποτε δεδομένη ομάδα εικόνων 3D. Οι τιμές έντασης εμφανίζονται με
την αντίστοιχη μονάδα τους (π.χ. HU, SUV) ή ως τιμή έντασης γκρι ή RGB (κόκκινο-πράσινο-
μπλε).

Πώς να υπολογίσετε τις μετρήσεις σημείων

Βήμα

1. Επιλέξτε το σημείο που θέλετε να μετρήσετε.
Εμφανίζονται οι τιμές έντασης και οι συντεταγμένες DICOM.

2. Σύρετε το σημείο για να αλλάξετε τη θέση της μέτρησης.

3. Επιλέξτε εκ νέου το σημείο για να απομακρύνετε τη μέτρηση.

Πώς να υπολογίσετε τις μετρήσεις απόστασης

Βήμα

1. Επιλέξτε ένα πρώτο σημείο.

2. Επιλέξτε ένα δεύτερο σημείο.
Η τιμή έντασης και οι συντεταγμένες DICOM για το δεύτερο σημείο θα εμφανιστούν μαζί
με την απόσταση.

3. Επιλέξτε και σύρετε οποιοδήποτε σημείο για να προσαρμόσετε τη μέτρηση.

4. Επιλέξτε ένα σημείο για να το αφαιρέσετε.

Οι μετρήσεις απόστασης δεν χρειάζεται να πραγματοποιούνται στο ίδιο επίπεδο. Εάν ένα μέρος
της γραμμής μέτρησης βρίσκεται πάνω από την τομή, η γραμμή εμφανίζεται σε δύο διαφορετικούς
τόνους κίτρινης απόχρωσης. Το ανοιχτό κίτρινο αντιπροσωπεύει το τμήμα πάνω από την τομή.

Μετρήσεις
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3 ΠΩΣ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ
SMARTBRUSH

3.1 Σχεδιασμός 3D αντικειμένων

Βασικές οδηγίες

Το SmartBrush παρέχει εργαλεία διαμόρφωσης περιγράμματος για να περιγράψει ανατομικές
δομές σε δεδομένα ιατρικών εικόνων. Το περίγραμμα μπορεί να γίνει με ή χωρίς παρεμβολή και με
ή χωρίς να ληφθούν υπόψη οι γκρίζες τιμές στα δεδομένα εικόνας.
Σε περίπτωση που το λογισμικό εντοπίσει μια ανωμαλία κατά την εκκίνηση του λογισμικού, η
προβολή επικεντρώνεται αυτόματα σε αυτήν την ανωμαλία.

Εικόνα 18  

Επιτυχής σχεδιασμός αντικειμένων

Γενικά, για να σχεδιάσετε ένα αντικείμενο με οποιονδήποτε τύπο πινέλου:
• Επισημάνετε την περιοχή που θα τμηματοποιηθεί με το επιθυμητό πινέλο.
• Επαναλάβετε τη διαδικασία στην επόμενη τομή ή εργαστείτε σε μια παράλληλη/κάθετη τομή
μέχρι να δημιουργήσετε το επιθυμητό αντικείμενο.

Για διορθώσεις:

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ SMARTBRUSH
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• Εάν τα άκρα της τμηματοποιημένης περιοχής δεν διαχωρίζονται σωστά από τη γύρω περιοχή,
χρησιμοποιήστε την επιλογή Erase για να ορίσετε αυτά τα περιγράμματα με μεγαλύτερη
ακρίβεια.

• Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, πατήστε το δεξί κουμπί του ποντικιού για να διαγράψετε κάποιο
δεδομένο όταν είναι ενεργό το στοιχείο Brush.

Πώς να σχεδιάσετε αντικείμενα με το Smart Brush

① ② ③

Εικόνα 19  

Καθώς το Smart Brush αναγνωρίζει τις διαφορές αντίθεσης, μπορείτε να σκιαγραφήσετε
αντικείμενα πιο αποτελεσματικά ξεκινώντας από το κέντρο της βλάβης και μετακινώντας το
στοιχείο Brush προς τα όρια.

Βήμα

1. Κεντράρετε και κάντε ζουμ στο ROI με τις λειτουργίες Zoom, Scroll και Pan.

2.

Brush
Επιλέξτε Brush από το μενού Smart Brush.

3. Σκιαγραφήστε το σχήμα της δομής ① σε μία ανασύνθεση (π.χ., στεφανιαία όψη).
Η σκιαγράφηση ακολουθεί τα περιγράμματα του αντικειμένου.
Η περιοχή που σκιαγραφείται καθορίζεται από τις τιμές του γκρι και την αντίθεση της εικό-
νας.

4. Σκιαγραφήστε το σχήμα της δομής ② σε μια άλλη ανασύνθεση (π.χ., οβελιαία όψη).

5. Η παρεμβολή χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αυτόματου αντικειμένου 3D ③.
Το λογισμικό χωρίζει όλα τα εικονοστοιχεία με παρόμοιες γκρίζες τιμές εντός της καθορι-
σμένης περιοχής. Εάν σκιαγραφήσετε μια μεγαλύτερη περιοχή, αυξάνεται η πιθανή κλίμα-
κα γκρίζας τιμής.

Σχεδιασμός 3D αντικειμένων
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Πώς να χρησιμοποιείτε το Brush 3D

A

B

① ② ③

④⑤⑥
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Το Smart Brush χρησιμοποιεί πολυτροπικές πληροφορίες για τη σκιαγράφηση, ενώ το Brush 3D
χρησιμοποιεί γεωμετρική τρισδιάστατη παρεμβολή για να δημιουργήσει ένα αντικείμενο 3D. Αυτή
η τρισδιάστατη παρεμβολή μπορεί να φανεί στο γράφημα και περιγράφεται παρακάτω:

(Α) Εάν εσείς... (Β) Το λογισμικό...

Η σκιαγράφηση σε παράλληλες τομές ① δημιουργεί ένα αντικείμενο 3D παρεμβολής ⑥

Η σκιαγράφηση σε κάθετες τομές ② δημιουργεί ένα αντικείμενο 3D παρεμβολής ⑤

Η χρήση μιας τοπικά περιορισμένης τρι-
σδιάστατης παρεμβολής ③

προσθέτει την επισημασμένη περιοχή σε ένα
αντικείμενο 3D ④

Πώς να σχεδιάσετε αντικείμενα με το Brush 3D

Βήμα

1. Κεντράρετε και κάντε ζουμ στο ROI με τις λειτουργίες Zoom, Scroll και Pan.

2.

Επιλέξτε Brush από το μενού Brush 3D.

3. Σκιαγραφήστε το σχήμα της δομής με μία ανασύνθεση (π.χ., στεφανιαία όψη).

4. Σκιαγραφήστε το σχήμα της δομής σε μια άλλη ανασύνθεση (π.χ., οβελιαία όψη).
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Βήμα

5. Η παρεμβολή χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αυτόματου αντικειμένου 3D.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε την επιλογή Scroll για να μετακινηθείτε από τη μια τομή στην
άλλη. Μπορείτε, επίσης, να σκιαγραφήσετε ένα αντικείμενο:
• Σκιαγραφώντας παράλληλες ανασυνθέσεις και παραλείποντας μερικές τομές. Οι πληρο-
φορίες μεταξύ των τομών παρεμβάλλονται.

• Σκιαγραφώντας μια κάθετη ανασύνθεση. 

Πώς να σχεδιάσετε αντικείμενα με το Brush 2D

Το Brush 2D σάς δίνει τη δυνατότητα να σκιαγραφήσετε τις περιοχές ενδιαφέροντος με μη
αυτόματο τρόπο και συνιστάται για τη διόρθωση δομών. Το Brush 2D δεν χρησιμοποιεί
παρεμβολή, οπότε έχετε τον πλήρη έλεγχο σε κάθε στοιχείο όγκου και μπορείτε να διορθώσετε τη
δομή ανά τομή.

Βήμα

1. Κεντράρετε και κάντε ζουμ στο ROI με τις λειτουργίες Zoom, Scroll και Pan.

2.

Επιλέξτε Brush από το μενού Brush 2D .

3. Σκιαγραφήστε το σχήμα της δομής με μία ανασύνθεση (π.χ., στεφανιαία όψη).

4. Σκιαγραφήστε το σχήμα της δομής σε μια άλλη ανασύνθεση (π.χ., οβελιαία όψη).

5. Χρησιμοποιήστε την επιλογή Scroll για να μετακινηθείτε από τη μια τομή στην άλλη.

Πώς να σχεδιάσετε αντικείμενα σε τομές ίδιας ανασύνθεσης

①

②

③

Εικόνα 21  

Βήμα

1. Δημιουργήστε μια τμηματοποιημένη περιοχή σε μία τομή της εικόνας ① με Smart Brush
(ή το Brush 3D ή το Brush 2D για παρακείμενες τομές).

2. Μετακινηθείτε στις τομές της εικόνας στο επόμενο επίπεδο.

Σχεδιασμός 3D αντικειμένων
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Βήμα

3. Δημιουργήστε μια άλλη τμηματοποιημένη περιοχή σε διαφορετική τομή ②.

4. Η περιοχή μεταξύ των δύο τομών παρεμβάλλεται ③, δημιουργώντας ένα αντικείμενο 3D.

Δημιουργία αντικειμένων σε προβολές ανασύνθεσης

Η δημιουργία αντικειμένων σε προβολές ανασύνθεσης (δηλαδή, που περιέχουν εικόνες που έχουν
ανασυντεθεί από τις αρχικές τομές της εικόνας) διαφέρει από τη δημιουργία αντικειμένων σε
αρχικές τομές. Καθώς οι παρεμβαλλόμενες εικόνες χρησιμοποιούνται σε προβολές ανασύνθεσης,
ενδέχεται να μην εμφανίζονται όλες οι αναμενόμενες λεπτομέρειες (π.χ., τα όρια ενδέχεται να είναι
θολά).
Με τη χρήση του Smart Brush και του Brush 3D με δύο μη παρακείμενες τομές με τον ίδιο
προσανατολισμό, ο χώρος μεταξύ των τομών παρεμβάλλεται για τη δημιουργία του αντικειμένου
3D.
Τα επιλεγμένα αντικείμενα εμφανίζονται με τον προσανατολισμό που χρησιμοποιήθηκε κατά τη
δημιουργία του αντικειμένου. Η αλλαγή της ευθυγράμμισης μιας ομάδας εικόνων μετά τη
δημιουργία δεν επηρεάζει την εμφάνιση του αντικειμένου και της αντίστοιχης εικόνας όταν το
αντικείμενο επιλέγεται ή χρησιμοποιείται για σκιαγράφηση.

Επιβεβαιώστε σε προβολές 2D ότι το σχήμα ενός νέου ή τροποποιημένου αντικειμένου
είναι σωστό πριν κλείσετε την εφαρμογή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε το Brush 2D σε παρακείμενες τομές, παρεμβάλλεται επίσης ο
χώρος μεταξύ των παρακείμενων τομών. Εάν παραλείπονται ορισμένες τομές, δεν υπάρχει
παρεμβολή. 

Ανάλυση αντικειμένου

Σε ένα αντικείμενο αντιστοιχεί πάντα η ανάλυση (μέγεθος στοιχείου όγκου και απόσταση τομής)
είτε:
• Της πρώτης ομάδας εικόνων που χρησιμοποιείται για την τμηματοποίηση μιας δομής κατά την
έναρξη της σχεδίασης χωρίς τη δημιουργία νέου αντικειμένου.

• Της ομάδας εικόνων που επιλέγεται όταν επιλέγετε New Object.
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ομάδες εικόνων με ανάλυση αρκετά υψηλή ώστε να αντιπροσωπεύει
τη δομή που θα τμηματοποιηθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό μπορεί να ρυθμιστεί διαφορετικά ανάλογα με την επιλεγμένη ροή εργασίας.
Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab για περισσότερες πληροφορίες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab για να ορίσετε μια σταθερή
ανάλυση για όλα τα αντικείμενα, ανεξάρτητα από τις ομάδες εικόνων που χρησιμοποιούνται για το
σχέδιο. 
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3.2 Πολυτροπικές επιλογές

Σχετικά με τις πολυτροπικές επιλογές

Εάν χρησιμοποιείτε ομάδες εικόνων που έχουν συνεγγραφεί από το Image Fusion, μπορείτε να
προβάλετε και να τροποποιήσετε αντικείμενα σε όλες τις ομάδες εικόνων.
Ένα πολυτροπικό αντικείμενο δημιουργείται αυτόματα όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικές
ομάδες για τμηματοποίηση, αλλά οι ομάδες εικόνων που εξετάζονται εξαρτώνται από τη διάταξη
στην οποία πραγματοποιήθηκε το σχέδιο:

Διάταξη Ομάδες εικόνων που ελήφθησαν υπόψη

Πολυτροπική διάταξη (π.χ., Side by Side ή
Spine)

Και οι δύο ομάδες εικόνων που εμφανίζονται
στις προβολές λαμβάνονται υπόψη από τον αλ-
γόριθμο.

Μονοτροπική διάταξη προβολής

Οι δύο πρώτες ομάδες εικόνων στις οποίες
σχεδιάζεται το αντικείμενο λαμβάνονται υπόψη
από τον αλγόριθμο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν επιλέξετε μια τρίτη ομάδα ει-
κόνων, η πρώτη ομάδα εικόνων αποεπιλέγεται
και δεν εμφανίζεται πλέον. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πολυτροπικότητα λειτουργεί μόνο με το Smart Brush. 

Παράδειγμα που περιέχει ομάδες εικόνων πολυτροπικών στοιχείων

Εικόνα 22  

Επιλογή Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη
σκιαγράφηση

Σκιαγραφήστε τον όγκο σε μια ομάδα MR-T1. Ομάδα MR-T1

Αλλάξτε την προβολή σε μια ομάδα MR-T2 και
συνεχίστε να σκιαγραφείτε. MR-T1 και MR-T2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιούνται μόνο οι γκρι τιμές των δύο ομάδων εικόνων. Εάν επιλέξετε μια τρίτη
ομάδα εικόνων, η πρώτη ομάδα εικόνων αποεπιλέγεται και δεν εμφανίζεται πλέον. 

Πολυτροπικές επιλογές
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3.3 Σχεδιασμός αντικειμένων σε διαδικασίες
σχεδιασμού αγγείων

Υπόβαθρο

Το SmartBrush παρέχει επιπρόσθετη λειτουργικότητα για εγκεφαλοαγγειακές διαδικασίες
σχεδιασμού, όταν οι δέσμες αγγείων που δημιουργούνται στο Brainlab Elements Image Fusion
Angio είναι διαθέσιμες κατά την εκκίνηση της εφαρμογής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαιτείται αντίστοιχη άδεια SmartBrush Angio. 

Αποθήκευση του αντικειμένου φωλέας

Το τρισδιάστατο αντικείμενο φωλέας αποθηκεύεται στη ροή εργασίας κατά την επιλογή Done.
Η προεπιλεγμένη σύμβαση ονομασίας για το τρισδιάστατο αντικείμενο φωλέας είναι το όνομα
Nidus.

Επιλογές προβολής

Εικόνα 23  

Επιλογές Επεξήγηση

Προβολή DSA Ψηφιακή αφαίρεση αγγειογραφίας: Εμφανίζει την απεικόνιση αγγειογραφίας
σε κλίμακα του γκρι.

Προβολή CIP

Προβολή έντασης χρώματος: Δυναμική ροή αγγείων με χρωματικές κωδικο-
ποιημένες πληροφορίες χρόνου βάσει εικόνων DSA.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ερμηνεία εικόνων
CIP, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Image Fusion Angio. 
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Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Για να επιβεβαιώσετε τα αποτελέσματά σας, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:
• Επανεξέταση/σύγκριση με προβολικές εικόνες.
• Επανεξέταση των εικόνων CIP.

ROI (περιοχή ενδιαφέροντος)

Όταν εκκινείτε την εφαρμογή με δέσμες αγγείων που δημιουργούνται στο Elements Image Fusion
Angio, εμφανίζται αυτόματα ένα παράθυρο διαλόγου ορισμού ROI. Το παράθυρο διαλόγου
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό ενός ROI (π.χ. φωλέας) σε ένα ζεύγος
αγγειογραφημάτων.

②

①

③

⑤
④

Εικόνα 24  

Αρ. Επεξήγηση

① Προβολή περιοχής: Προβάλλει ένα ζεύγος εικόνων DSA ή CIP

② Έλεγχος DSA/CIP: Εναλλαγή μεταξύ προβολών DSA και CIP για πιο εύκολο εντοπισμό
των ROI

③ Γραμμή εργαλείων

④ Επιλέξτε Skip για παράλειψη ορισμού ROI και προχωρήστε στο επόμενο βήμα

⑤ Επιλέξτε ΟΚ για να διατηρήσετε το ROI και προχωρήστε στο επόμενο βήμα

Πώς να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου ορισμού ROI

①

②

③

Εικόνα 25  

Σχεδιασμός αντικειμένων σε διαδικασίες σχεδιασμού αγγείων
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Βήμα

1. Μετακινηθείτε στις εικόνες χρησιμοποιώντας τους δείκτες ① για να βρείτε περιοχές ενδια-
φέροντος. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό μπορεί, επίσης, να γίνει με τη ροδέλα του ποντικιού ή τη λειτουργία κύλι-
σης. 

2. Επιλέξτε Brush.

3. Επισημάνετε μια περιοχή ενδιαφέροντος σε μια προβολή σχεδιάζοντας ένα περίγραμμα
②.
Η περιοχή επισημαίνεται με μπλε χρώμα και δημιουργεί μια ακτίνα ③ στην άλλη προβο-
λή.

4. Επισημάνετε την περιοχή ενδιαφέροντος στην άλλη προβολή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν οι ακτίνες και στις δύο προβολές δεν τέμνονται, η επιλογή OK είναι απε-
νεργοποιημένη. 

5. Επιβεβαιώστε την ROI καθώς μετακινείστε στις εικόνες.

6. Επιλέξτε OK.

Πώς να προχωρήσετε

Βήμα

1.

Μόλις επιλεγεί το ΟΚ, η εφαρμογή χρησιμοποιεί την καταχώριση από τη σκιαγράφηση της
περιοχή ενδιαφέροντος ως σημείο εκκίνησης για να δημιουργηθεί ένα αντικείμενο 3D με
τις ακόλουθες ιδιότητες:
• Name: Φωλέα
• Type: Δυσμορφία
• Role: Απροσδιόριστος
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Βήμα

2.

Το νέο αντικείμενο δημιουργείται με βάση την περιοχή ενδιαφέροντος και τις γκρίζες τιμές
στην ομάδα εικόνων 3D που έχει συνεγγραφεί στις εικόνες DSA 2D.
Εάν δεν μπορεί να βρεθεί κατάλληλη τμηματοποίηση, το προκύπτον αντικείμενο θα είναι
μια τομή των καθορισμένων περιοχών ενδιαφέροντος.
Μπορείτε να συνεχίσετε να σκιαγραφείτε ή να βελτιώνετε περαιτέρω το αντικείμενο χρησι-
μοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία διαμόρφωσης περιγράμματος:
• Smart Brush: Για βελτίωση των περιοχών με ενισχυμένη αντίθεση.
• Brush 3D: Για περίγραμμα σε περιοχές χωρίς ενισχυμένη αντίθεση.
• Brush 2D: Για μικρές τοπικές αλλαγές.
• Threshold: Για να εξαγάγετε τις ενισχυμένες με αντίθεση αγγειακές λεπτομέρειες μέσα
στο σκιαγραφημένο αντικείμενο φωλέας, το οποίο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
ως περιοχή ενδιαφέροντος για το εν λόγω εργαλείο.

3.

Επαναλάβετε τη διαδικασία για να σκιαγραφήσετε με μη αυτόματο τρόπο τις διακλαδώ-
σεις ενός αγγείου φλεβών, προκειμένου να διαχωρίσετε τις αρτηρίες και τις φλέβες.

Πώς να διαγράψετε δισδιάστατα εικόνες DSA

Μπορείτε να αφαιρέσετε τμήματα του τμηματοποιημένου αντικειμένου χρησιμοποιώντας το
εργαλείο Erase στις προβολές 2D DSA.

Βήμα

1.

Επιλέξτε Erase ή χρησιμοποιήστε το δεξί κλικ του ποντικιού όταν είναι επιλεγμένο το
Brush.

Σχεδιασμός αντικειμένων σε διαδικασίες σχεδιασμού αγγείων
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Βήμα

2. Επισημάνετε την περιοχή που θα διαγραφεί στην προβολή 2D DSA.
Τα στοιχεία όγκου κάτω από την επισημασμένη περιοχή αφαιρούνται από την τρισδιάστα-
τη τμηματοποίηση.

Πώς να ανοίξετε εκ νέου το παράθυρο διαλόγου ορισμού ROI

③

①

②

Εικόνα 26  

Βήμα

1. Επιλογή Data.

2. Επιλέξτε το αντίστοιχο ζεύγος εικόνων 2D DSA ①.

3. Ανοίξτε το μενού Objects με το βέλος ②.

4. Επιλέξτε New Object ③.
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3.4 Σχεδιασμός κλινικού όγκου στόχου σε
προγραμματισμό επεμβάσεων σπονδυλικής
στήλης

Οδηγίες για τη δημιουργία κλινικών αντικειμένων στόχων

Η αυτόματη δημιουργία αντικειμενικών κλινικών στόχων ακολουθεί τις οδηγίες που δημοσιεύθηκαν
από τους Brett W. Cox, κ. α. το 2012.
1. Cox BW, Spratt DE, Lovelock M, et al. International Spine Radiosurgery Consortium

consensus guidelines for target volume definition in spinal stereotactic radiosurgery. Int J
Radiat Oncol Biol Phys. 2012; 83:e597-605.

Το SmartBrush δημιουργεί περικομμένο OAR που υπολογίζεται με βάση τη θέση του κλινικού
στόχου (δηλαδή, το περικομμένο OAR καλύπτει το μήκος της σπονδυλικής στήλης όπου βρίσκεται
ο CTV ±5 mm από πάνω/κάτω). Αυτό είναι ορατό τόσο σε δισδιάστατες όσο και σε τρισδιάστατες
προβολές.

Σχετικά με τα κλινικά αντικείμενα στόχου

①

②
③

Μόλις αρχίσετε να σκιαγραφείτε ένα GTV ①, το SmartBrush δημιουργεί:
• CTV ②
• OAR (π.χ. σπονδυλικό κανάλι, «cropped») ③

Σχεδιασμός κλινικού όγκου στόχου σε προγραμματισμό επεμβάσεων σπονδυλικής στήλης
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Πώς να σχεδιάσετε αντικείμενα με SmartBrush σε ροή εργασιών Spine SRS

① ②

③

Εικόνα 27  

Βήμα

1. Επιλέξτε τον σχετικό σπόνδυλο ①.

2. Κεντράρετε και κάντε ζουμ στο ROI με τις λειτουργίες Zoom, Scroll και Pan.

3. Επιλέξτε ένα εργαλείο σκιαγράφησης από το μενού.

4. Σκιαγραφήστε την περιοχή προς τμηματοποίηση.
Μόλις αρχίσετε να περιγράφετε ένα αντικείμενο, δημιουργούνται αντίστοιχα CTV και OAR.
Τα CTV και OAR ενημερώνονται αυτόματα.

5. Μεταβείτε στην επόμενη τομή ή συνεχίστε να σκιαγραφείτε σε κάθετη ανασύνθεση.

6. Επαναλάβετε τα βήματα μέχρι να δημιουργηθεί το αντικείμενο σε όλες τις σχετικές τομές.

7. Επιβεβαιώστε τα σχεδιασμένα και αυτόματα δημιουργημένα αντικείμενα ② επιλέγοντάς
τα στη γραμμή εργαλείων ③ και αξιολογώντας τα.

Σύνδεση αντικειμένου

Εικόνα 28  

Και τα τρία αντικείμενα συνδέονται. Οι αλλαγές σε ένα αντικείμενο επηρεάζουν το επόμενο
αντικείμενο (π.χ., η αλλαγή του GTV θα αλλάξει επίσης το CTV και το περικομμένο OAR).
Η ροή είναι μονής κατευθυνσης.
Επιπλέον, η εφαρμογή μπορεί να εντοπίσει αλλαγές στον σπόνδυλο στον οποίο βασίζεται το CTV.
Όταν ένας σπόνδυλος αλλάζει εκτός εφαρμογής κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης, το CTV
ενημερώνεται αναλόγως.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο σπόνδυλος πρέπει να τμηματοποιείται πριν από τη χρήση του SmartBrush (π.χ.
στο Brainlab Elements Anatomical Mapping). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με τη βέλτιστη πρακτική, τα αντικείμενα GTV, CTV και το περικομμένο OAR
πρέπει να τροποποιηθούν χωρίς να φύγετε από το SmartBrush. 

Κανόνες για τον αυτόματο σχεδιασμό κλινικού όγκου στόχων

① ② ③ ④

Εικόνα 29  

Το SmartBrush δημιουργεί αυτόματα το CTV με βάση τη θέση του GTV σύμφωνα με τους
ακόλουθους κανόνες:

Αρ. Θέση GTV Ανατομικές περιοχές που περιλαμβά-
νονται στο CTV

①
• Σπονδυλικό σώμα
• Τουλάχιστον ένας μίσχος

• Ολόκληρο το σπονδυλικό σώμα
• Μίσχος/οι
• Εγκάρσιες διαδικασίες/πλάγια

② • Τουλάχιστον ένας μίσχος
• Μίσχος/οι
• Εγκάρσιες διαδικασίες/πλάγια

③ • Ακανθώδης διαδικασία
• Ολόκληρη ακανθώδης διαδικασία
• Αμφίπλευρες εγκάρσιες διαδικασίες/
πλάγια

④
• Σπονδυλικό σώμα
• Αμφίπλευρες εγκάρσιες διαδικασίες/
πλάγια

• Ολόκληρο το σπονδυλικό σώμα
• Αμφίπλευροι μίσχοι
• Εγκάρσιες διαδικασίες/πλάγια
• Ολόκληρη ακανθώδης διαδικασία

Κανόνες για αυτόματο σχεδιασμό κλινικού όγκου στόχου σε σχεδιασμό επεμβάσεων σπονδυλικής στήλης

Η αυτόματη δημιουργία ενός κλινικού αντικειμένου στόχου ακολουθεί τους εν λόγω κανόνες:

Όταν το GTV

περιλαμβάνει μονό-
πλευρο μίσχο,

τότε

ο μίσχος και τα ομοπλάγια
εγκάρσια/πλάγια

περιλαμβάνο-
νται στο CTV.

περιλαμβάνει την
ακανθώδη διαδικα-
σία,

ολόκληρη την ακανθώδη δια-
δικασία και τις αμφίπλευρες
πλάγιες διαδικασίες

περιλαμβάνει το
σπονδυλικό σώμα
και τους αμφίπλευ-
ρους μίσχους/εγκάρ-
σιες διαδικασίες,

ολόκληρο το σπονδυλικό σώ-
μα, τους αμφίπλευρους μί-
σχους, την εγκάρσια διαδικα-
σία/την πλάγια και ακανθώδη
διαδικασία

Σχεδιασμός κλινικού όγκου στόχου σε προγραμματισμό επεμβάσεων σπονδυλικής στήλης
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περιλαμβάνει το
σπονδυλικό σώμα
και έναν μονόπλευρο
μίσχο,

ολόκληρο το σπονδυλικό σώ-
μα, τον μίσχος και την ομο-
πλάγια εγκάρσια διαδικασία/
πλάγια διαδικασία

περιλαμβάνει μια μο-
νόπλευρη πλάγια,

την πλάγια/εγκάρσια διαδικα-
σία, τον ομοπλάγιο μίσχο και
την ακανθώδη διαδικασία

Πρόσθετοι κανόνες για τη δημιουργία κλινικών στόχων:
• Όταν η διασταύρωση μεταξύ του GTV και ενός τομέα δεν είναι κενή, αυτός ο τομέας
περιλαμβάνεται στο CTV.

• Όταν συμβαίνουν αλλαγές στο GTV, η επιλογή τομέα ενημερώνεται δυναμικά.
• Κάθε αλλαγή στο GTV ενεργοποιεί μια ενημέρωση CTV εκτός από τις αλλαγές στο όνομα, το
χρώμα ή τις παρατηρήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν βγείτε από το λογισμικό χωρίς να ελέγξετε τα αυτόματα δημιουργημένα
αντικείμενα, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου. 

Αντικείμενα με αποσυνδεδεμένους όγκους

Βεβαιωθείτε ότι κάθε αντικείμενο που δημιουργείται είναι συναφή ή ότι θα αντιμετωπίζεται ως
αποσυνδεδεμένος όγκος.
Ένα αντικείμενο αντιμετωπίζεται ως αποσυνδεδεμένος όγκος, αν ο συνολικός όγκος αντικειμένου
μείον του όγκου του μεγαλύτερου στοιχείου είναι μεγαλύτερος από 0,1 cm³.
Εάν βγείτε από το λογισμικό μετά τη δημιουργία ή την επεξεργασία αντικειμένων με
αποσυνδεδεμένους όγκους χωρίς να τα ελέγξετε, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδικασία Spine SRS δεν υποστηρίζει αποσυνδεδεμένους όγκους για σχεδιασμό
δόσεων. 

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ SMARTBRUSH
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Σχεδιασμός κλινικού όγκου στόχου σε προγραμματισμό επεμβάσεων σπονδυλικής στήλης
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4 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

4.1 Ογκομετρική αναφορά

Σχετικά με την ογκομετρική αναφορά

Η ογκομετρική αναφορά περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον όγκο του αντικειμένου, τα κριτήρια
Macdonald και τα κριτήρια αποτίμησης απόκρισης σε συμπαγείς όγκους (RECIST). Τα κριτήρια
Macdonald είναι κριτήρια όγκου 2D για βλάβες με ενισχυμένες με γαδολίνιο σταθμισμένες με Τ1
ακολουθίες. Ο αλγόριθμος δίνει τη μεγαλύτερη διάμετρο του αντικειμένου σε αρχικές τομές
πολλαπλασιαζόμενη με τη μεγαλύτερη κάθετη διάμετρο εντός της ίδιας τομής. Το RECIST είναι ένα
κριτήριο αξιολόγησης για βλάβες με ενισχυμένες με γαδολίνιο σταθμισμένες με Τ1 ακολουθίες. Ο
αλγόριθμος δίνει τη μεγαλύτερη διάμετρο του αντικειμένου εντός των αρχικών τομών.

Διαχείριση ογκομετρικών πληροφοριών

Η ογκομετρική αναφορά:
• Δημιουργείται για ένα αντικείμενο και αποθηκεύεται με το αντικείμενο εάν επιλέξετε Report.
• Παραμένει σε ισχύ εφόσον το σχετικό αντικείμενο δεν τροποποιείται.
• Αποθηκεύεται με τα δεδομένα ασθενούς, εφόσον το αντικείμενο δεν τροποποιείται.
• Υπολογίζει τον όγκο του αντικειμένου σε δύο δεκαδικά ψηφία εάν είναι μικρότερο από 10 cm3.
Τα μεγαλύτερα αντικείμενα υπολογίζονται με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Το σχήμα και η θέση του αντικειμένου πρέπει να επαληθευτεί στο SmartBrush πριν από τη
δημιουργία αναφοράς. Η αναφορά παρέχει μόνο πληροφορίες σχετικά με τις ογκομετρικές
μετρήσεις.
Οι τιμές που υπολογίζονται από ένα σχεδιασμένο αντικείμενο εξαρτώνται από την ανάλυση της
αντίστοιχης ομάδας εικόνων, συμπεριλαμβανομένου του αντικειμένου. Λάβετέ το υπόψη εάν
χρησιμοποιείτε τις υπολογισμένες τιμές για αποφάσεις σχετικά με την περαιτέρω θεραπεία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κριτήρια Macdonald που υπολογίζονται στην ογκομετρική αναφορά εφαρμόζονται
στις αρχικές τομές. Επομένως, ο προσανατολισμός προς τον οποίο εφαρμόζονται τα κριτήρια
Macdonald είναι ίδιος με τον προσανατολισμό σάρωσης. Η ανάλυση της ομάδας εικόνων καθορίζει
την ακρίβεια της μεθόδου. Επομένως, το αντικείμενο που εμφανίζεται στο λογισμικό ενδέχεται να
διαφέρει ελαφρά λόγω παρεμβολής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab για περισσότερες πληροφορίες. 

Αξιολόγηση και εξαγωγή αναφορών

Οι υπάρχουσες αναφορές μπορούν να αξιολογηθούν μέσω του Viewer. Οι υπάρχουσες αναφορές
μπορούν να αποθηκευτούν/εξαχθούν με τη λειτουργία Export του Patient Data Manager.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
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Πώς να δημιουργήσετε ογκομετρική αναφορά

Εικόνα 30  

Βήμα

1. Επιλογή Data.
Το μενού Data ανοίγει.

2. Επιλέξτε το σχετικό αντικείμενο στο αναπτυσσόμενο μενού Objects.

3. Επιλέξτε Report από το μενού.
Το λογισμικό δημιουργεί ογκομετρική αναφορά.

Ογκομετρική αναφορά

54 Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.0 SmartBrush Έκδ. 3.0



4.2 Λειτουργίες ογκομετρικής αναφοράς

Λειτουργίες

Κουμπί Λειτουργία

Μετατοπίσεις αναφοράς.

Μεγέθυνση σε μια περιοχή της αναφοράς.

Προσαρμογή της αναφοράς στο πλάτος της οθόνης.

Κλείσιμο της αναφοράς.

Αποθήκευση της αναφοράς σε συγκεκριμένη θέση.

Αποστολή της αναφοράς σε συγκεκριμένο εκτυπωτή.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
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4.3 Εξαγωγή

Πώς γίνεται η εξαγωγή

Για πληροφορίες σχετικά με την εξαγωγή από το σύστημα, ανατρέξτε στον Εγχειρίδιο χρήσης
λογισμικού Patient Data Manager.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που τα δεδομένα που δημιουργούνται από την εφαρμογή (δηλαδή
αντικείμενα, τμηματοποιήσεις) χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές παρακολούθησης, τα αποτελέσματα
πρέπει να επιθεωρούνται προσεκτικά μετά την εισαγωγή στην εφαρμογή παρακολούθησης. 

Εξαγωγή
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