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1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1 Στοιχεία επικοινωνίας

Τεχνική υποστήριξη

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε σε αυτό το εγχειρίδιο ή εάν έχετε
προβλήματα ή απορίες, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab:

Περιοχή Τηλέφωνο και φαξ Email

Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς,
Κεντρική και Νότια Αμερική

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

us.support@brainlab.com

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

Ηνωμένο Βασίλειο 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 5811

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

Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής

Οι ενημερώσεις λογισμικού και η επιτόπια υποστήριξη παρέχονται για πέντε έτη λειτουργίας του
προϊόντος.

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 της Brainlab

• Το Brainlab® είναι εμπορικό σήμα της Brainlab AG.
• Το iHelp® είναι εμπορικό σήμα της Brainlab AG.

Εμπορικά σήματα τρίτων κατασκευαστών εκτός Brainlab

• Η επωνυμία Android™ είναι εμπορικό σήμα της Google Inc. κατατεθέν στις ΗΠΑ και σε άλλες
χώρες.

• Οι επωνυμίες MacOS®, Safari® και iPad® είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc. στις ΗΠΑ και
άλλες χώρες.

• Το Magic Leap™, το Magic Leap 1™, το Lumin SDK™ και το εικονίδιο Magic Leap είναι
εμπορικά σήματα της Magic Leap, Inc.

• Οι επωνυμίες Microsoft®, Windows®, ActiveX®, Edge και Internet Explorer® είναι σήματα
κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

• Η επωνυμία Mozilla Firefox® είναι σήμα κατατεθέν του ιδρύματος Mozilla Foundation στις ΗΠΑ
και 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 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/).
• QR Code Generator, Πνευματικά δικαιώματα© 2018 Project Nayuki (https://github.com/

nayuki/QR-Code-generator/tree/v1.4.0).
• Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί jquery.nicescroll. Για πλήρη περιγραφή των πνευματικών
δικαιωμάτων, των δηλώσεων αποποίησης ευθυνών και των αδειών χρήσης, ανατρέξτε στην
ιστοσελίδα https://github.com/inuyaksa/jquery.nicescroll/blob/master/MIT.LICENSE.

• Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί Durandal. Για πλήρη περιγραφή των πνευματικών δικαιωμάτων,
των δηλώσεων αποποίησης ευθυνών και των αδειών χρήσης, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα
https://raw.githubusercontent.com/BlueSpire/Durandal/master/License.txt.

Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις

Stepanov και McJones, άδεια χρήσης «Elements of Programming»:
- Πνευματικά δικαιώματα© 2009 Alexander Stepanov και Paul McJones.

Νομικές πληροφορίες
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- Το δικαίωμα χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, διανομής και πώλησης του παρόντος
λογισμικού και της τεκμηρίωσής του για οποιονδήποτε σκοπό χορηγείται δια του παρόντος
χωρίς χρέωση, με την προϋπόθεση ότι η παραπάνω δήλωση περί πνευματικών
δικαιωμάτων θα εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα και ότι τόσο η δήλωση περί πνευματικών
δικαιωμάτων όσο και αυτή η δήλωση δικαιωμάτων θα εμφανίζονται στη συνοδευτική
τεκμηρίωση. Οι συγγραφείς δεν προβαίνουν σε καμία δήλωση σχετικά με την καταλληλότητα
του παρόντος λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό. Παρέχεται «ως έχει» χωρίς ρητή ή
σιωπηρή εγγύηση.

- Αλγόριθμοι από το βιβλίο Elements of Programming των Alexander Stepanov και Paul
McJones Addison-Wesley Professional, 2009.

Άδεια χρήσης Βιβλιοθήκης βασικών προτύπων SGI C++:
- Πνευματικά δικαιώματα© 1994 Hewlett-Packard Company.
- Το δικαίωμα χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, διανομής και πώλησης του παρόντος
λογισμικού και της τεκμηρίωσής του για οποιονδήποτε σκοπό χορηγείται δια του παρόντος
χωρίς χρέωση, με την προϋπόθεση ότι η παραπάνω δήλωση περί πνευματικών
δικαιωμάτων θα εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα και ότι τόσο η δήλωση περί πνευματικών
δικαιωμάτων όσο και αυτή η δήλωση δικαιωμάτων θα εμφανίζονται στη συνοδευτική
τεκμηρίωση. Η Hewlett-Packard Company δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με την
καταλληλότητα του παρόντος λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό. Παρέχεται «ως έχει»
χωρίς ρητή ή σιωπηρή εγγύηση.

• Πνευματικά δικαιώματα© 1996 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.
- Το δικαίωμα χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, διανομής και πώλησης του παρόντος
λογισμικού και της τεκμηρίωσής του για οποιονδήποτε σκοπό χορηγείται δια του παρόντος
χωρίς χρέωση, με την προϋπόθεση ότι η παραπάνω δήλωση περί πνευματικών
δικαιωμάτων θα εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα και ότι τόσο η δήλωση περί πνευματικών
δικαιωμάτων όσο και αυτή η δήλωση δικαιωμάτων θα εμφανίζονται στη συνοδευτική
τεκμηρίωση. Η Silicon Graphics δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με την
καταλληλότητα του παρόντος λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό. Παρέχεται «ως έχει»
χωρίς ρητή ή σιωπηρή εγγύηση.

Σήμανση CE

Η σήμανση CE δείχνει ότι το προϊόν της Brainlab συμμορφώνεται με τις βασικές
απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί ιατροτε-
χνολογικών προϊόντων (MDD).
Το Viewer είναι ένα προϊόν κατηγορίας Im σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν
θεσπιστεί από την MDD.

Αναφορά συμβάντων που σχετίζονται με το προϊόν

Πρέπει να αναφέρετε τυχόν σοβαρά συμβάντα που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με αυτό το
προϊόν της Brainlab και, εάν εντός της Ευρώπης, στην αντίστοιχη εθνική αρμόδια αρχή για τα
ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Πωλήσεις στις ΗΠΑ

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

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 Viewer είναι μια συσκευή λογισμικού για την προβολή ιατρικών εικόνων και άλλων δεδομένων
υγειονομικής περίθαλψης. Περιλαμβάνει λειτουργίες για επισκόπηση εικόνων, χειρισμό εικόνων,
βασικές μετρήσεις και τρισδιάστατες απεικονίσεις (πολυεπίπεδες αναπαραστάσεις και
τρισδιάστατη απόδοση όγκου). Δεν προορίζεται για πρωτογενή διάγνωση απεικονιστικών
εξετάσεων ή για επισκόπηση εικόνων μαστογραφίας.

Προβλεπόμενος Χρήστης

Η συσκευή χρησιμοποιείται γενικά από επαγγελματίες του τομέα υγείας, όπως γιατρούς, τους
βοηθούς τους ή το νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίοι πρέπει να προβάλλουν ιατρικές εικόνες
(DICOM) και άλλα δεδομένα υγειονομικής περίθαλψης για μη διαγνωστικούς σκοπούς.
Το προφίλ χρηστών για το Viewer είναι ανεξάρτητο από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις κλινικής
χρήσης.

Τόπος χρήσης

Ο τόπος χρήσης προσδιορίζεται ως εσωτερικός χώρος, κατά κανόνα σε νοσοκομειακό ή κλινικό
περιβάλλον.

Πληθυσμός ασθενών

Η συσκευή είναι λογισμικό που επιτρέπει την προβολή των δεδομένων DICOM. Συνεπώς, δεν
υπάρχει συγκεκριμένος πληθυσμός ασθενών.

Αναθεώρηση αληθοφάνειας

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

Ευθύνη

Προειδοποίηση
Το σύστημα αυτό παρέχει απλώς βοήθεια στον ιατρό και δεν υποκαθιστά ή αντικαθιστά την
εμπειρία ή/και την ευθύνη του ιατρού κατά τη χρήση του. Πρέπει πάντοτε ο χρήστης να
μπορεί να συνεχίσει χωρίς τη βοήθεια του συστήματος.
Μόνο εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό μπορεί να χειριστεί τα εξαρτήματα του συστήματος και τον
περιφερειακό εξοπλισμό.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.5 Συμβατότητα με άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
και λογισμικό

Συμβατές συσκευές τρίτων κατασκευαστών εκτός Brainlab

Το Viewer είναι συμβατό με τις παρακάτω συσκευές:

Συσκευή Κατασκευαστής

Magic Leap 1

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

Το Magic Leap 1 είναι εξοπλισμός IT που διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ANSI/
UL60950 (E492841). Δεν πληροί τις απαιτήσεις για ιατρικό ηλεκτρικό (ME) εξοπλισμό, όπως
θεσπίζεται από το IEC 60601-1:2012 και δεν θα χρησιμοποιείται εντός του περιβάλλοντος
ασθενούς κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων.

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα τρίτων κατασκευαστών

Προειδοποίηση
Η χρήση συνδυασμών ιατροτεχνολογικών προϊόντων που δεν είναι εξουσιοδοτημένα από
την Brainlab ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την ασφάλεια ή/και την
αποτελεσματικότητα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων καθώς και να θέσει σε κίνδυνο την
ασφάλεια του ασθενούς, του χρήστη ή/και του περιβάλλοντος.

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.

Συμμόρφωση DICOM

Δηλώσεις συμμόρφωσης DICOM παρέχονται στην ιστοσελίδα της Brainlab: www.brainlab.com/
dicom.

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.

Συμβατότητα με άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και λογισμικό
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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.
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

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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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

Εκπαίδευση και τεκμηρίωση
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1.7 Τεχνολογικές απαιτήσεις για το Viewer σε
ηλεκτρονικό υπολογιστή

Απαιτήσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για το Viewer

• Κάρτα γραφικών: DirectX 11 συμβατή με μνήμη γραφικών 512 MB
• Ανάλυση οθόνης: 1.280 x 1.024 ή υψηλότερη
• Επεξεργαστής: 4 φυσικών πυρήνων
• RAM: 4 GB

Πρόσθετες απαιτήσεις τρισδιάστατης στερεοσκοπικής προβολής

• RAM: 8 GB
• Υποστηρίζει στερεοσκοπικές οθόνες
• Ανάλυση οθόνης: 1.280 x 1.024 ή υψηλότερη (χρησιμοποιήστε εγγενή ανάλυση)
• Υποστηρίζει λειτουργία εναλλαγής γραμμών (line interleave)
• Παθητική τρισδιάστατη στερεοσκοπική οθόνη
• Πολωτικοί φακοί
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για την πυκνότητα, το μέγεθος ή τη
φωτεινότητα των εικονοστοιχείων. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.8 Τεχνολογικές απαιτήσεις για το Viewer μέσω
προγράμματος περιήγησης Web

Γενικά

• Υπολογιστής με σύνδεση στο δίκτυο, επαρκής ανάλυση οθόνης (δείτε τον υλικό εξοπλισμό πιο
κάτω) και ποντίκι.

• Υπολογιστής ταμπλέτα με σύνδεση δικτύου και επαρκή ανάλυση οθόνης (δείτε τον υλικό
εξοπλισμό πιο κάτω).

Λογισμικό

ΛΣ\Πρόγραμμα
περιήγησης

Internet Explorer Edge* Firefox* Chrome* Safari*

Windows 7 11
ΔΕΝ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΖΕ-
ΤΑΙ

OK OK ΔΕΝ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

Windows 8 11
ΔΕΝ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΖΕ-
ΤΑΙ

OK OK ΔΕΝ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

Windows 10 11 OK OK OK ΔΕΝ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

Mac OS ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙ-
ΖΕΤΑΙ

ΔΕΝ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΖΕ-
ΤΑΙ

ΔΕΝ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

ΔΕΝ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ OK

iOS ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙ-
ΖΕΤΑΙ

ΔΕΝ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΖΕ-
ΤΑΙ

ΔΕΝ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

ΔΕΝ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ OK

Android ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙ-
ΖΕΤΑΙ

ΔΕΝ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΖΕ-
ΤΑΙ

ΔΕΝ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ OK ΔΕΝ ΥΠΟ-

ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

* Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος περιήγησης.

Υλικός εξοπλισμός

• Συνιστάται μνήμη RAM χωρητικότητας 2 GB
• Ανάλυση οθόνης: 1.024 x 768 ή υψηλότερη
• Συνιστάται η χρήση ποντικιού με τροχό κύλισης όταν χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός
υπολογιστής

Δίκτυο

• Ταχύτητα σύνδεσης στο δίκτυο:
- Τουλάχιστον 10 Mbps. Η σύνδεση στο δίκτυο πρέπει να είναι σταθερή. Ίσως χρειαστεί
επανεκκίνηση της εφαρμογής εάν είναι ασταθής η σύνδεση στο δίκτυο.

- Ανώτατο όριο λανθάνοντος χρόνου: 200 ms.
• Απαραίτητη η πρόσβαση στον διακομιστή μέσω θύρας 80 και 443 (http και https).

Τεχνολογικές απαιτήσεις για το Viewer μέσω προγράμματος περιήγησης Web
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1.9 Τεχνολογικές απαιτήσεις για το Viewer με τη
ρύθμιση Magic Leap

Απαιτήσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για το Viewer

• Κάρτα γραφικών: DirectX 11 συμβατή με μνήμη γραφικών 512 MB
• Ανάλυση οθόνης: 1.280 x 1.024
• Επεξεργαστής: 4 φυσικών πυρήνων
• RAM: 4 GB

Πρόσθετες απαιτήσεις

Magic Leap 1

Προειδοποίηση
Το Magic Leap μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον χειρουργικής αίθουσας για μη
διαγνωστικό, μη θεραπευτικό έλεγχο των ιατρικών δεδομένων.
Το Magic Leap δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά στον ασθενή μέσα στη χειρουργική
αίθουσα ή κατά τη διάρκεια θεραπείας. Το Magic Leap δεν είναι ηλεκτρικό
ιατροτεχνολογικό προϊόν σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-1 και ο περιορισμός για το
περιβάλλον χρήσης του Medical Leap πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Απαιτήσεις δικτύου

Το Magic Leap 1 και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής πρέπει να συνδέονται στο ίδιο δίκτυο. Το Magic
Leap χρειάζεται Wi-Fi, αλλά όχι Internet. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί να είναι
συνδεδεμένος μέσω Wi-Fi ή καλωδίου δικτύου.
Το Viewer και το Magic Leap απαιτούν μια κρυπτογραφημένη σύνδεση για την επικοινωνία SSL.
Αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε τυπική θύρα https, η Brainlab συνιστά τη χρήση
της θύρας https βελτιωμένης ασφάλειας 44388. Εάν αυτή η θύρα έχει αποκλειστεί, επικοινωνήστε
με το τμήμα IT του νοσοκομείου ή/και εντοπίστε την εναλλακτική θύρα που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δυνατότητες του Viewer που είναι διαθέσιμες με μια ρύθμιση Magic Leap
εξαρτώνται από την άδεια. Θα χρειαστείτε τη συσκευή Magic Leap και την άδεια για να έχετε
πρόσβαση στις λειτουργίες μεικτής πραγματικότητας του Viewer. 

Συνιστώμενες συνθήκες φωτισμού

Όπως συμβαίνει με όλες τις μη βαθμονομημένες οθόνες, τα επίπεδα του γκρι στο Magic Leap δεν
εμφανίζονται με ιδανικό τρόπο συγκριτικά με τις διαγνωστικές οθόνες. Για μια καλή εμπειρία
μεικτής πραγματικότητας, χρησιμοποιείτε κανονικές συνθήκες φωτισμού σε ένα δωμάτιο με λίγα
παράθυρα και λίγες γυαλιστερές επιφάνειες. Λάβετε υπόψη ότι το έντονο ηλιακό φως μπορεί να
επηρεάσει την απόδοση. Ο έλεγχος των ιατρικών δεδομένων σε μεικτή πραγματικότητα είναι
καλύτερος όταν το εικονικό περιεχόμενο τοποθετείται μπροστά από ένα πιο σκούρο, ομοιογενές
φόντο.
Περαιτέρω συστάσεις για τη βελτίωση της απόδοσης του Magic Leap:
• Διατήρηση του φωτισμού στα συνιστώμενα επίπεδα (π.χ. 500 lux το μέγιστο σε γραφεία)
• Εντοπισμός χώρων εργασίας, έτσι ώστε τα παράθυρα να είναι παράλληλα με τη γραμμή
οπτικής επαφής

• Μετακίνηση γυαλιστερών αντικειμένων εκτός οπτικού πεδίου
• Διατήρηση ενεργοποιημένης της ρύθμισης «Αυτόματη φωτεινότητα» του Magic Leap

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Τεχνολογικές απαιτήσεις για το Viewer με τη ρύθμιση Magic Leap
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2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

2.1 Έναρξη λειτουργίας

Εισαγωγή

Το Viewer έχει πολλαπλές χρήσεις. Για παράδειγμα:
• Προβολή ιατρικών απεικονίσεων και προγραμμάτων θεραπείας της Brainlab
• Σύγκριση ομάδων εικόνων από πολυάριθμες μελέτες
• Ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι και μέτρηση

Άνοιγμα του Viewer

Τοπική εγκατάσταση: Ανοίξτε το Viewer μέσω του Content Manager, εντός του Origin Data
Management. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε αρχεία ασθενών και να
χρησιμοποιείτε το λογισμικό της Brainlab.
Πρόγραμμα περιήγησης Web: Ανοίξτε το Viewer μέσω του Origin Data Management, το οποίο
διευκολύνει την πρόσβασή σας σε φακέλους ασθενών και τη χρήση του λογισμικού της Brainlab.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Origin Data
Management.

Διάταξη οθόνης

①

②
Εικόνα 1  

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.0 Viewer Έκδ. 5.1 17



Η διάταξη οθόνης προβάλλει τα δεδομένα σε παράθεση, επιτρέποντας στον χρήστη να συγκρίνει
τα δεδομένα.

Αρ. Περιοχή Επεξήγηση

① Βασικό μενού
Μενού διαθέσιμων λειτουργιών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορεί να ποικίλουν ανάλο-
γα με την άδειά σας. 

② Επιλεγμένη προ-
βολή

Το όνομα σειράς εικόνων και τα εικονίδια επισημαίνονται στην επι-
λεγμένη προβολή.

Βασικά κουμπιά

Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Κουμπί Λειτουργία

Home: Σας επαναφέρει στην αρχική σελίδα. Όλες οι αλλαγές
(π.χ. επιλεγμένη ομάδα εικόνων, ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα
του γκρι, τροχιές, μετρήσεις, κουτιά με περικομμένες άκρες, όρια
3D) διατίθενται αυτόματα και στις υπόλοιπες εφαρμογές.

Data: Ανοίγει το μενού για απόκρυψη/εμφάνιση δεδομένων.

Όνομα και αναγνωριστικό ασθενούς: Επιλέξτε για να επιστρέψε-
τε στην επιλογή ασθενούς ώστε να πραγματοποιήσετε αλλαγές
στον επιλεγμένο ασθενή ή στα δεδομένα.

Μενού View: Επιλογές προβολής εικόνας.

Μενού Measure: Επιλογές μέτρησης εικόνας (γωνίες, αποστά-
σεις κ.λπ.) και παρατηρήσεις.

Μενού 3D Options: Δημιουργήστε τρισδιάστατες απεικονίσεις,
προσαρμόστε τις διαστάσεις των εικόνων (περικοπή) και επιλέξ-
τε περιοχή ενδιαφέροντος. Μπορείτε επίσης να κάνετε σύνδεση
σε λειτουργίες μεικτής πραγματικότητας.

Μενού Comparison: Συγκρίνετε τα αντικείμενα της Brainlab
όταν αυτά εμφανίζονται στην ομάδα των εικόνων.

Done: Συνεχίστε και αποθηκεύστε τις αλλαγές.

Έναρξη λειτουργίας
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Κουμπί Λειτουργία

Back: Σας προτρέπει να αποθηκεύσετε τις αλλαγές προτού επι-
στρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

• Επιλέξτε Save προκειμένου να είναι διαθέσιμα τα δεδομένα σε
άλλες εφαρμογές.

• Επιλέξτε Discard για να απορρίψετε δεδομένα.
• Επιλέξτε Cancel για να παραμείνετε στη σελίδα του Viewer.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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2.2 Διατάξεις

Πληροφορίες για τις διατάξεις

③① ②

Εικόνα 2  

Το Viewer χρησιμοποιεί έξυπνες διατάξεις οι οποίες επιλέγουν αυτόματα τις πιο σχετικές
προβολές με βάση το σύνολο δεδομένων. Για να προσαρμόσετε την προεπιλεγμένη διάταξη, το
προεπιλεγμένο σύνολο δεδομένων ή/και την προεπιλεγμένη λίστα αντικειμένων, επιλέξτε Data.

Αρ. Περιγραφή

① Περιοχή προβολής

② Επιλογή δεδομένων

③ Επιλογή διάταξης

Διαθέσιμες διατάξεις

Διάταξη Λεπτομέρειες

Custom: Εμφανίζει κάθε επιλεγμένο σύνολο δεδομένων σε
παράθεση στην περιοχή προβολής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή Add View είναι διαθέσιμη μόνο όταν
χρησιμοποιείται αυτή η διάταξη. 

Διατάξεις
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Διάταξη Λεπτομέρειες

Spine: Εμφανίζει από τρεις έως και δεκαεπτά προβολές που
περιέχουν:
• Μια οβελιαία προβολή σπονδύλων που απεικονίζει ξεχωρι-
στές τομές.

• Τέσσερις ξεχωριστές τομές όπως παρουσιάζονται εντός της
οβελιαίας προβολής σπονδύλων της σπονδυλικής στήλης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα αυτής της διάταξης εξαρτάται από
την άδεια. 

Cranial: Εμφανίζει από τέσσερις έως και έξι προβολές που πε-
ριέχουν:
• Μια τρισδιάστατη ανασύνθεση της κεφαλής χρησιμοποιώ-
ντας την ανασύνθεση επιδερμίδας ή οστού/MR.

• Μια τρισδιάστατη ανασύνθεση της κεφαλής χρησιμοποιώ-
ντας την προβολή έξυπνης προσέγγισης.

• Οι προβολές ACS και τομής περιέχουν μία έως δύο ομάδες
εικόνων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα αυτής της διάταξης εξαρτάται από
την άδεια. 

Angio: Εμφανίζει από τέσσερις έως και έξι προβολές που πε-
ριέχουν:
• Τρισδιάστατες ανασυνθέσεις των αγγείων και οστού/
αγγείων. Η διαθεσιμότητα των τρισδιάστατων προβολών
εξαρτάται από τα επιλεγμένα δεδομένα εικόνας.

• ACS, προβολές τομών και αγγειογραφικές προβολές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα αυτής της διάταξης εξαρτάται από
την άδεια. 

Vascular: Εμφανίζει πέντε προβολές που περιέχουν:
• Προβολές ACS.
• Τρισδιάστατες ανασυνθέσεις των φλεβών, αρτηριών και επι-
δερμίδας/οστού/αγγείων. Η διαθεσιμότητα των τρισδιάστα-
των προβολών εξαρτάται από τα επιλεγμένα δεδομένα εικό-
νας.

• Μια αναφορά PDF, εάν η επιλογή διατίθεται.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.0 Viewer Έκδ. 5.1 21



Διάταξη Custom

Εικόνα 3  

Η διάταξη Custom εμφανίζει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και επίσης σας δίνει τη δυνατότητα να
επιλέξετε οποιαδήποτε προβολή από τη λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές ανασύνθεσης,
χρησιμοποιώντας την επιλογή Add View.

Διάταξη του λογισμικού Spine

②

①

③

5

6

4

Εικόνα 4  

Η διάταξη Spine περιέχει πέντε τυπικές προβολές χρησιμοποιώντας ένα σύνολο δεδομένων.
Χρησιμοποιήστε τις επιλογές More ⑤ και Fewer ④ στο Vertebra Views για να αλλάξετε τον
αριθμό των προβολών σπονδύλων που εμφανίζονται. Το αριστερό παράθυρο απεικόνισης
εμφανίζει τη θέση τομής που φαίνεται στις άλλες προβολές. Η ευθυγράμμιση μπορεί να
προσαρμοστεί σύροντας τους κίτρινους δείκτες ①.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αλλάξει η θέση των τομών, ενημερώνεται η αντίστοιχη προβολή. 

Διατάξεις
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Αρ. Περιγραφή

① Δείκτες τομών.

②
Οβελιαία προβολή της σπονδυλικής στήλης και των σπονδύλων της. Επίσης, εμφανί-
ζονται οι τομές που φαίνονται στις άλλες προβολές. Η θέση αυτών των τομών μπορεί
να αλλάξει.

③ Αξονική, στεφανιαία, οβελιαία προβολή ή προβολή τομής για τις ξεχωριστές τομές.

④ Επιλέξτε Fewer για να εμφανιστούν λιγότερες προβολές σπονδύλων.

⑤ Επιλέξτε More για να εμφανιστούν περισσότερες προβολές σπονδύλων.

⑥ Αξονική, στεφανιαία, οβελιαία προβολή ή προβολή τομής για τις ξεχωριστές τομές.

Διάταξη του λογισμικού Cranial

③

①

④ ⑤

②

Εικόνα 5  

Η διάταξη Cranial περιέχει το μέγιστο έξι προβολές από τέσσερα σύνολα δεδομένων. Το αριστερό
παράθυρο απεικόνισης εμφανίζει μια τρισδιάστατη απεικόνιση του κύριου συνόλου δεδομένων.
Μετακινήστε το ρυθμιστικό ② για να προσαρμόσετε την προβολή αντικειμένων. Χρησιμοποιήστε
τα κουμπιά εντός της προβολής για κύλιση στο σύνολο δεδομένων. Εναλλακτικά, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη ροδέλα του ποντικιού.

Αρ. Περιγραφή

① Προβολή Smart Bone/MR

② Το ρυθμιστικό χρησιμοποιείται για περικοπή της τρισδιάστατης ανασύνθεσης και προ-
βολή εσωτερικών αντικειμένων

③ Η προβολή Smart Approach περιέχει μια τρισδιάστατη ανασύνθεση της κεφαλής χρη-
σιμοποιώντας αγγεία και επιδερμίδα από την επιφάνεια του εγκεφάλου

④ Αξονική, στεφανιαία, οβελιαία προβολή ή προβολή τομής για το σύνολο δεδομένων 1

⑤ Αξονική, στεφανιαία, οβελιαία προβολή ή προβολή τομής για το σύνολο δεδομένων 2

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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Διάταξη του λογισμικού Angio

② ③

① ④
Εικόνα 6  

Η διάταξη Angio εμφανίζει έως και έξι σύνολα δεδομένων ταυτόχρονα.

Αρ. Περιγραφή

① Αξονική, στεφανιαία, οβελιαία προβολή ή προβολή τομής για ένα σύνολο δεδομένων

② Προβολή Smart Vessels

③ Τα περιεχόμενα διαφέρουν ανάλογα με τα διαθέσιμα δεδομένα

④ Τα περιεχόμενα διαφέρουν ανάλογα με τα διαθέσιμα δεδομένα

Διατάξεις
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Διάταξη του λογισμικού Vascular

③②①

Εικόνα 7  

Η διάταξη Vascular εμφανίζει πέντε προβολές ταυτόχρονα. Προσαρμόστε την τρισδιάστατη
προβολή στη μέση με μετατόπιση της εικόνας.

Αρ. Περιγραφή

① Αξονική, στεφανιαία, οβελιαία προβολή ή προβολή τομής για ένα σύνολο δεδομένων

② Τρισδιάστατες ανασυνθέσεις των φλεβών, αρτηριών και επιδερμίδας/οστού/αγγείων

③ Μια αναφορά PDF

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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2.3 Προβολή δεδομένων

Πληροφορίες για την προβολή δεδομένων

Οι λειτουργίες View παρέχουν βασικές επιλογές διαχείρισης των εικόνων. Το τρέχον σύνολο
δεδομένων και οι ανασυνθέσεις του μπορούν να τροποποιηθούν.

Οι εικόνες DICOM πρέπει να έχουν το μέγεθος ενός τετραγωνισμένου εικονοστοιχείου. Δεν
υπάρχει περιορισμός για το μέγεθος της μήτρας.

Προσανατολισμός

Μια ανθρώπινη φιγούρα εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία κάθε προβολής για
να υποδείξει τον προσανατολισμό της εικόνας.
Σε κάθε προβολή εμφανίζονται και άλλοι δείκτες, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν: H
(κεφάλι), F (πόδι), L (αριστερό), R (δεξί), A (πρόσθιο) και P (οπίσθιο).

Δισδιάστατος προσανατολισμός

Εικόνα 8  

Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται όταν προβάλλονται δισδιάστατες εικόνες.

Βασικά κουμπιά προβολής

Τα βασικά κουμπιά προβολής είναι πάντα διαθέσιμα στο Viewer.

Προβολή δεδομένων
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Κουμπί Λειτουργία

Scroll: 
• Σύρετε προς τα δεξιά ή προς τα κάτω για να κινηθείτε προς τα εμπρός μέσα από
την ομάδα

• Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα πάνω για να κινηθείτε προς τα πίσω μέσα
από την ομάδα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εναλλακτικά, χρησιμοποιείστε τα τόξα στην εικόνα για να κυλήσετε τον
δρομέα. 

Rotate: Περιστρέψτε την τρισδιάστατη ανασύνθεση.

Zoom:
• Σύρετε προς τα επάνω για σμίκρυνση της εικόνας
• Σύρετε προς τα κάτω για μεγέθυνση της εικόνας

Pan

Pan: Σύρετε την εικόνα στην επιθυμητή θέση ή πατήστε πάνω στην εικόνα για να
την κεντράρετε σε αυτό το σημείο.

Add View: Ανοίγει την επιλογή ανασυνθέσεων.

Ανοίγει την επιλογή ανασυνθέσεων.

Μεγιστοποιεί/ελαχιστοποιεί την επιλεγμένη εικόνα.

Κλείνει την επιλεγμένη προβολή.

Τόξα στο πλαίσιο της προβολής για κύλιση διαμέσου των τομών εικόνας.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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Λειτουργίες προβολής

Κουμπί Λειτουργία

Reset: Επαναφέρει όλες τις τομές στις αρχικές ρυθμίσεις προβολής.

Linked View: Συνδέει πολλαπλές ομάδες εικόνων στην οθόνη. 

Presets: Επιλέξτε προεπιλογές για ρύθμιση εικόνων αξονικής τομογραφίας στην
κλίμακα του γκρι.

Windowing: Ρυθμίστε τη φωτεινότητα (πάνω και κάτω) και την αντίθεση (αριστερά
και δεξιά). 

Slices: Ρυθμίστε τον αριθμό των προβαλλόμενων τομών.
Σε αυτό το μενού, μπορείτε να προσαρμόσετε την πυκνότητα και την απόσταση
ανάμεσα στις εμφανιζόμενες τομές.

Align: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον προσανατολισμό των δεδομένων σάρωσης.

Flip: Σύρετε στην εικόνα που επιθυμείτε να μετακινήσετε:
• Κάθετα για να αναστρέψετε την εικόνα πάνω/κάτω
• Οριζόντια για να αναστρέψετε την εικόνα δεξιά/αριστερά
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή Flip είναι ενεργή μόνο για δισδιάστατες εικόνες (ακτινογρα-
φίες). 

Screenshot: Γίνεται λήψη ενός στιγμιότυπου της τρέχουσας οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέγοντας Done μετά τη χρήση των λειτουργιών View, αποθηκεύετε τις αλλαγές
που πραγματοποιήθηκαν σε αυτή την ομάδα εικόνων. Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε την
ομάδα εικόνων, αυτή ανοίγει με την ίδια διάταξη. 

Προβολή δεδομένων
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Προεπιλογές

Εικόνα 9  

Μπορείτε να επιλέξετε την προεπιλογή ρυθμίσεων εικόνων στην κλίμακα του γκρι για ομάδες
εικόνων αξονικής τομογραφίας, οι οποίες βελτιστοποιούνται από τη Brainlab, ώστε να
προβάλλονται συγκεκριμένα μέρη του σώματος όπως οστά, πνεύμονες ή μαλακός ιστός.
Προκειμένου να το επιτύχετε, πατήστε Presets για να δείτε τον κατάλογο με τις διαθέσιμες
βελτιστοποιήσεις.

Πυκνότητα

② ③

①
Εικόνα 10  

Η λειτουργία Thickness είναι διαθέσιμη μόνο για πρωτότυπες τομές εικόνων εάν πληρούνται οι
εξής προϋποθέσεις:
• Η απόσταση των τομών είναι ίδια σε όλη την ομάδα εικόνων
• Η απόσταση των τομών δεν ξεπερνά τα 2 mm

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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• Η διαφορά μεταξύ της απόστασης των τομών και της πυκνότητάς των τομών δεν ξεπερνά το
10%

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο μέσος όρος που αφορά αξονικές, οβελιαίες ή στεφανιαίες ανασυνθέσεις δεν είναι
δυνατόν να υπολογιστεί. 

Αρ. Επεξήγηση

①
Ράβδος κύλισης για ρύθμιση πυκνότητας τομής. Η πυκνότητα ποικίλλει ανάλογα με την
απόσταση ανάμεσα στις τομές των εικόνων και δεν μπορεί να ξεπεράσει συνολικά τα
6 mm.

② Η μέση πυκνότητα αναφέρεται στην κεφαλίδα (μπροστά από το στοιχείο AVERAGE).

③ Η πυκνότητα της μέσης επιφάνειας.

Μενού Selected Data

Το μενού SELECTED DATA σας επιτρέπει να κρύψετε/εμφανίσετε επιλεγμένα δεδομένα.

① ②

⑧③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

Εικόνα 11  

Αρ. Επεξήγηση

① Επιλέξτε εικονίδιο για να ανοίξετε το μενού SELECTED DATA.

② Δεδομένα έτοιμα για προβολή (πχ. εικόνες, αντικείμενα, μετρήσεις).

③ Επιλέξτε MORE για να ανοίξετε τη σελίδα επιλογής δεδομένων.

④ Επιλέξτε για να εμφανίσετε δεδομένα.

⑤ Επιλέξτε για να κρύψετε δεδομένα.

⑥ Επιλέξτε για να επεκτείνετε/συμπτύξετε τους καταλόγους με τα διαθέσιμα δεδομένα.

Προβολή δεδομένων
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Αρ. Επεξήγηση

⑦ Εμφανίζει όλες τις διαθέσιμες διατάξεις.

⑧ Επιλέξτε για να κλείσετε το μενού SELECTED DATA.

Ιδιότητες δεδομένων

①

Εικόνα 12  

Οι ιδιότητες των δεδομένων εμφανίζονται στο μενού Data. Για παράδειγμα, ο όγκος των
αντικειμένων ① σε σχεδιασμένα αντικείμενα.

Προειδοποίηση
Ο υπολογισμός του όγκου βασίζεται σε παράγοντες όπως η ποιότητα εικόνας, η ανάλυση
εικόνας και η πυκνότητα τομής εικόνας και μπορεί να διαφέρει από τον πραγματικό όγκο
του αντικειμένου που έχει επισημανθεί.

Λειτουργία τομών

Εικόνα 13  

Η λειτουργία Slices σας επιτρέπει να ορίσετε πόσες τομές προβάλλονται χρησιμοποιώντας ένα
πλέγμα για να επιλέξετε την επιθυμητή διάταξη.

Απαιτήσεις συνδεδεμένης προβολής

Η δυνατότητα Linked View συνδέει πολλαπλές ομάδες εικόνων. Όποιες ενέργειες
πραγματοποιούνται σε μία ομάδα (πχ. κύλιση ή μετατόπιση) πραγματοποιούνται και στις
συνδεδεμένες προβολές.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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Για να χρησιμοποιήσετε τη Linked View, οι εικόνες/ομάδες εικόνων πρέπει:
• Να είναι μέρος της ίδιας ομάδας εικόνων ή ανασύνθεσης ή
• Να έχουν συγχωνευτεί (μέσω του λογισμικού της Brainlab ή του σαρωτή)

Μεγιστοποίηση/ελαχιστοποίηση εικόνων

①

②

Εικόνα 14  

Αρ. Στοιχείο

① Κατάλογος εικόνων

②
Μεγιστοποιημένη προβολή
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μεγιστοποιημένη εικόνα παραμένει στον κατάλογο εικόνων. 

Επιλογές μεγιστοποίησης/ελαχιστοποίησης

Επιλογές

Για να μεγιστοποιήσετε μια εικόνα, πατήστε το βέλος μεγιστοποίησης.

Για να ελαχιστοποιήσετε μια εικόνα, πατήστε το βέλος ελαχιστοποίησης.

Για να αλλάξετε την εικόνα στη μεγιστοποιημένη προβολή ②, επιλέξτε μια εικόνα στον κατάλογο
εικόνων ① ή σύρετε μια εικόνα πάνω στη μεγιστοποιημένη προβολή για να την αντικαταστήσετε.

Προβολή δεδομένων
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3 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ VIEWER
3.1 Προβολές ανασυνθέσεων

Πληροφορίες για τις προβολές ανασυνθέσεων

Εκτός των ήδη επιλεγμένων εικόνων, το Viewer σάς επιτρέπει να προβάλετε ανασυνθέσεις. Οι
προβολές ανασυνθέσεων συνδέονται με την αρχική ομάδα εικόνων (π.χ. όποια αλλαγή γίνεται σε
μία προβολή εφαρμόζεται και στις υπόλοιπες).
Μπορείτε να προβάλετε την αρχική ομάδα εικόνων ταυτόχρονα με έως και τρία είδη ανασύνθεσης.
Η ανασύνθεση εμφανίζεται επιλέγοντας οποιοδήποτε από τα εικονίδια ανασύνθεσης.

Επιλογή ανασυνθέσεων

Πατήστε το κουμπί ανασυνθέσεων ① ή την επιλογή Add View ②, για να ανοίξετε ένα παράθυρο
διαλόγου επιλογής ③. Από εδώ μπορείτε να ανοίξετε τις ξεχωριστές επιλογές ανασυνθέσεων. Η
επιλογή ανασυνθέσεων παρουσιάζει συμβολικά εικονίδια για τις διαθέσιμες προβολές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διαθέσιμες ανασυνθέσεις ποικίλλουν ανάλογα με τον επιλεγμένο μορφότυπο
δεδομένων και την άδεια χρήσης που διαθέτετε. 

④

①

②

⑤
③ ⑥

Εικόνα 15  

Αρ.

① Κουμπί ανασυνθέσεων.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ VIEWER
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Αρ.

② Add View.

③ Η προβολή Standard περιέχει ένα σύνολο με τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες ανα-
συνθέσεις.

④ Η προβολή Other περιέχει επιπρόσθετες ανασυνθέσεις.

⑤ Παράθυρο διαλόγου για την επιλογή ανασυνθέσεων.

⑥ Το στοιχείο Slice αναφέρεται στην πρωτότυπη ομάδα εικόνων, όχι στην ανασύνθεση.

Επιλογή ανασυνθέσεων

Βήμα

1.

Επιλέξτε Add View ή το κουμπί ανασυνθέσεων.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου επιλογής ανασυνθέσεων.

2. Επιλέξτε την προβολή χρησιμοποιώντας τα σύμβολα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτή την προβολή είναι δυνατή η εφαρμογή φίλτρων. Βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχουν επισημασμένα φίλτρα εάν θέλετε να βλέπετε όλες τις επιλογές. 

Προβολή Liver

Εικόνα 16  

Η προβολή Liver εμφανίζει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα εικόνας ειδικά για το ήπαρ, αλλά επίσης
σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε οποιαδήποτε προβολή από τη λίστα με τις διαθέσιμες
επιλογές ανασύνθεσης.

Προβολές ανασυνθέσεων
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα αυτής της διάταξης εξαρτάται από την άδεια. 

Πρόσβαση στην προβολή Liver

Βήμα

1.

Επιλέξτε Add View.

2. Επιλέξτε Standard > Other.

3. Επιλέξτε Other Views > Liver.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ VIEWER
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3.2 Επαναπροσδιορισμός προσανατολισμού
ασθενούς

Πληροφορίες για τον επαναπροσδιορισμό προσανατολισμού ασθενούς

Η λειτουργία Align σας επιτρέπει να επαναπροσδιορίσετε τον προσανατολισμό του ασθενούς
στην ομάδα εικόνων.
Για παράδειγμα, αν ο ασθενής υποβάλλεται σε σάρωση στους άξονες (πρηνή ή ύπτια θέση) αλλά
με το κεφάλι γερμένο, η σήμανση των δεδομένων σάρωσης δε θα αντιστοιχίζεται με τον
προσανατολισμό. Αυτό μπορεί να διορθωθεί ευθυγραμμίζοντας τα δεδομένα ώστε να αντιστοιχούν
με τη σήμανση στην αντίστοιχη προβολή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Align, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ανασυνθέσεις
αντί για τις πρωτότυπες τομές εικόνων. 

Επαναπροσδιορισμός προσανατολισμού ασθενούς

①

Εικόνα 17  

Βήμα

1.

Επιλέξτε Align.

2. Περιστρέψτε ή/και μετατοπίστε την εικόνα ①, ώστε οι δείκτες προσανατολισμού στην
προβολή να ευθυγραμμίζονται με τον πραγματικό προσανατολισμό του ασθενούς.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες ανοικτές προβολές για σύγκριση και επαλήθευση
της ευθυγράμμισης προσανατολισμού.

Προειδοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι ο προσανατολισμός ασθενούς που έχει οριστεί χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία Align αντιστοιχεί με τον πραγματικό προσανατολισμό ασθενούς στην ομάδα
εικόνων.

Επαναπροσδιορισμός προσανατολισμού ασθενούς
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Εναλλαγή θέσεων

Βήμα

Επιλέξτε και κρατήστε πατημένη μια προβολή, έπειτα αφήστε την προβολή στην επιθυμητή θέ-
ση.
Η δεύτερη προβολή παίρνει τη θέση της πρώτης και αντίστροφα.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ VIEWER
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3.3 Λειτουργίες μέτρησης

Πληροφορίες για τις λειτουργίες μέτρησης

Το μενού Measure παρέχει προηγμένες επιλογές μέτρησης. Οι μετρήσεις εφαρμόζονται στην
τρέχουσα τομή, όπως και στην τομή που προηγείται και σε εκείνη που έπεται.
Οι μετρήσεις απόστασης, κύκλου και γωνιών είναι ορατές μόνο στο Viewer. Οι λειτουργίες
μέτρησης απόστασης και κύκλου δεν είναι διαθέσιμες σε μη βαθμονομημένες εικόνες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ποιότητα της μέτρησης απόστασης εξαρτάται από την ανάλυση της ομάδας εικόνων. 

Κουμπιά μέτρησης

Κουμπί Λειτουργία

Distance: Μέτρηση απόστασης μεταξύ δύο οποιωνδήποτε σημείων.

Circle: Μέτρηση διαμέτρου ενός κύκλου που επικαλύπτει την εικόνα.

Angle: Μέτρηση γωνίας τριών οποιωνδήποτε σημείων στο ίδιο επίπε-
δο.

Open Angle: Μετρήστε τη γωνία ανάμεσα σε δύο ανοιχτά επίπεδα.

Point: Τοποθέτηση ετικέτες κειμένου στην εικόνα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σημεία είναι ορατά και σε άλλες εφαρμογές λογισμι-
κού. 

See Next: Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία μετρήσεις στα επι-
λεγμένα δεδομένα, γίνεται μετάβαση στην τομή όπου εμφανίζεται η
επόμενη μέτρηση.

Delete: Διαγραφή των αντικειμένων μέτρησης.

Calibrate: Κάντε διακρίβωση των λειτουργιών μέτρησης σε σχέση με
έναν δείκτη με γνωστές διαστάσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μετρήσεις και τα σημεία μπορούν να αλλάξουν μόνο όταν το μενού Measure είναι
ανοικτό. 

Λειτουργίες μέτρησης
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Μέτρηση αποστάσεων

Εικόνα 18  

Η λειτουργία Distance σάς επιτρέπει να μετρήσετε την απόσταση μεταξύ οποιωνδήποτε δύο
σημείων στην εικόνα.

Βήμα

1.

Επιλέξτε Distance.

2. Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο πάνω στην εικόνα.
Εμφανίζεται μια γραμμή στην οθόνη.

3. Μετακινήστε τη γραμμή αναλόγως επιλέγοντας και σύροντας τα άκρα.
Η απόσταση υπολογίζεται και προβάλλεται σε χιλιοστόμετρα ανάμεσα στα επιλεγμένα ση-
μεία.

Μέτρηση διαμέτρων

Εικόνα 19  

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ VIEWER
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Η λειτουργία Circle σάς επιτρέπει να μετρήσετε τη διάμετρο ενός κύκλου που επικαλύπτει την
εικόνα. Οι μετρήσεις διαμέτρου εφαρμόζονται στην τρέχουσα τομή, όπως και στην τομή που
προηγείται και σε εκείνη που έπεται.

Βήμα

1.

Επιλέξτε Circle.

2. Επιλέξτε ένα σημείο στην εικόνα για να δημιουργήσετε έναν κύκλο.
Η διάμετρος του κύκλου υπολογίζεται και εμφανίζεται.

3. Μετακινήστε τον κύκλο ανάλογα σύροντας το κέντρο. Επανακαθορίστε το μέγεθος του κύ-
κλου επιλέγοντας και σύροντας τα άκρα.

Μέτρηση γωνιών

Εικόνα 20  

Η λειτουργία Angle σάς επιτρέπει να μετρήσετε τη γωνία τριών οποιωνδήποτε σημείων στο ίδιο
επίπεδο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η γωνία που εμφανίζεται είναι δισδιάστατη μέτρηση. Η τιμή αναφέρεται πάντα στο
προβαλλόμενο επίπεδο. 

Βήμα

1.

Επιλέξτε Angle.

2. Επιλέξτε ένα σημείο στην εικόνα.
Εμφανίζεται μια γωνία στην οθόνη.

3. Μετακινήστε τα σημεία αναλόγως, επιλέγοντας και σύροντάς τα.
Η γωνία ανάμεσα στα επιλεγμένα σημεία υπολογίζεται και εμφανίζεται.

Μέτρηση ανοιχτών γωνιών

Η λειτουργία Open Angle σάς επιτρέπει να μετρήσετε τη γωνία μεταξύ δύο επιπέδων
ενδιαφέροντος.

Λειτουργίες μέτρησης
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Βήμα

1.

Επιλέξτε Open Angle.

2. Επιλέξτε ένα σημείο στην εικόνα.
Εμφανίζονται δύο γραμμές στην οθόνη.

3. Μετακινήστε τις γραμμές αναλόγως, επιλέγοντας και σύροντας τα άκρα.
Η γωνία ανάμεσα στις γραμμές υπολογίζεται και εμφανίζεται.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ VIEWER
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3.4 Πρόσθετες λειτουργίες μέτρησης

Κουμπί σημείων

①

②

Για να τοποθετήσετε ετικέτες κειμένου σε μια εικόνα, επιλέξτε Point και έπειτα αλ-
λάξτε τη θέση σύροντας στην επιθυμητή θέση.
Επιλέξτε Annotation ① για να επεξεργαστείτε το κείμενο σχολιασμού στο παράθυ-
ρο διαλόγου που ανοίγει ②.

Κουμπί διαγραφής

Για να διαγράψετε μετρήσεις, επιλέξτε πρώτα Delete, έπειτα επιλέξτε τη μέτρηση
που επιθυμείτε να διαγράψετε.

Πρόσθετες λειτουργίες μέτρησης
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3.5 Διακρίβωση

Πληροφορίες για τη διακρίβωση

Η λειτουργία Calibrate σάς επιτρέπει να κάνετε διακρίβωση των λειτουργιών μέτρησης σε σχέση
με έναν γνωστό, φυσικό δείκτη.

Πραγματοποίηση διακρίβωσης

Βήμα

1.

Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή, επιλέξτε Calibrate.

2.

Επανακαθορίστε τη θέση και το μέγεθος του κύκλου, ώστε να συμφωνεί με το μέγεθος
του δείκτη, σύμφωνα με τις οδηγίες. Επανακαθορίστε το μέγεθος πατώντας και σύροντας
τα άκρα.

3.

Επιλέξτε Enter Diameter Here και εισαγάγετε τις σωστές διαστάσεις του δείκτη στο πα-
ράθυρο διαλόγου.

4. Επιλέξτε OK.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γίνεται διακρίβωση όλων των μετρήσεων σε σχέση με τις διαστάσεις του δεί-
κτη. 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ VIEWER
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3.6 Επιλογές 3D

Πληροφορίες για τις επιλογές 3D

Η γραμμή εργαλείων 3D Options σας επιτρέπει να δημιουργήσετε και να ρυθμίσετε τα ακόλουθα
στοιχεία τρισδιάστατης απεικόνισης: 
• Ρύθμιση ορίων
• Προσαρμογή διαστάσεων εικόνας (περικοπή)
• Επιλέξετε ROI (περιοχή ενδιαφέροντος)
• Επιλογή τόνου επιδερμίδας

Εικόνα 21  

Τρισδιάστατες απεικονίσεις

Όταν μετακινείστε μέσα σε δισδιάστατη ομάδα εικόνων, η κίτρινη γραμμή ή σκιά μέσα στην
τρισδιάστατη απεικόνιση δείχνει τη θέση της τομής που προβάλλεται τη συγκεκριμένη στιγμή.
Μέσα σε άλλες δισδιάστατες εικόνες, το σταυρόνημα δείχνει τα διασταυρούμενα επίπεδα. Αυτές οι
ενδείξεις εξαφανίζονται όταν η κύλιση σταματά.
Οι τροχιές, τα αντικείμενα και τα σημεία είναι ορατά στις τρισδιάστατες απεικονίσεις.

Προειδοποίηση
Τα χρώματα που εμφανίζονται στην τρισδιάστατη απεικόνιση ίσως δεν αντανακλούν το
χρώμα των πραγματικών ιστών. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τρισδιάστατες απεικονίσεις
δημιουργούνται με βάση την κλίμακα του γκρι, γι’ αυτό ανακρίβειες που αφορούν την
επιφάνεια ή τεχνικά σφάλματα μπορούν να προκαλέσουν ανακρίβειες στην τρισδιάστατη
απεικόνιση.

Ψηφιακή ανασυντεθειμένη ακτινογραφία (DRR)

Η προεπιλογή DRR χρησιμοποιεί δεδομένα CT για να δημιουργήσει μια εικόνα αντίστοιχη της
ακτινογραφίας. Το αποτέλεσμα είναι μια εικόνα που προσεγγίζει εκείνη της ακτινογραφίας,
υπολογισμένη από την επιλεγμένη γωνία.

Επιλογές 3D
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Προβολή μέγιστης έντασης (MIP)

Η MIP είναι μια μέθοδος οπτικοποίησης όγκου για τρισδιάστατα δεδομένα, η οποία προβάλλει τα
ογκοστοιχεία με τη μέγιστη ένταση κατά μήκος της διεύθυνσης προβολής του επιπέδου
οπτικοποίησης.

Προεπιλογές

Οι διαθέσιμες προεπιλογές ποικίλλουν ανάλογα με το είδος των δεδομένων:

Είδος δεδομένων Βασικό Άλλο

Αξονική τομογραφία χω-
ρίς σκιαγραφικό Skin DRR Bone Bone/Vessels, Skin/Bone/

Vessels και MIP

Αξονική τομογραφία με
σκιαγραφικό Skin MIP CT Contrast (bone

and vessels) Bone, Skin/Bone και DRR

MR Skin MIP Vessels ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

Περιστρεφόμενη αγγειο-
γραφία Bone MIP Vessels ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

PET/SPECT MIP MIP MIP ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

Προβολή Αντικειμένων

Η προβολή αντικειμένων δείχνει όλα τα επιλεγμένα αντικείμενα στοιχειακού όγκου, τις τροχιές και
τα αντικείμενα ινών.

Μεικτή πραγματικότητα

①

Εικόνα 22  

Εάν διαθέτετε μια συσκευή Magic Leap, μπορείτε να τη συνδέσετε με το Viewer μέσω του
κουμπιού Magic Leap ①.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ VIEWER
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Σχετικοί σύνδεσμοι

Σύνδεση της συσκευής Σελίδα 54

Επιλογές 3D
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3.7 Επεξεργασία τρισδιάστατων απεικονίσεων

Πληροφορίες για την επεξεργασία τρισδιάστατων απεικονίσεων

Μπορείτε να επεξεργαστείτε και να τροποποιήσετε τις παραμέτρους τρισδιάστατων απεικονίσεων
με τις επιλογές:
• Threshold
• Crop
• Select ROI
• Skin Tone
• Reset 3D
• Hide Equipment

Τρόπος ρύθμισης ορίων

Βήμα

1.

Επιλέξτε Threshold.

2. Σύρετε για να ρυθμίσετε τα όρια:
• Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα πάνω για αύξηση
• Σύρετε προς τα δεξιά ή προς τα κάτω για μείωση

Τρόπος προσαρμογής διαστάσεων εικόνων (περικοπή)

Βήμα

1.

Επιλέξτε Crop.
Το πλαίσιο περικοπής εμφανίζεται στην ομάδα εικόνων.

2. Προσαρμόστε το πλαίσιο ώστε να περιβάλει το τμήμα της εικόνας που επιθυμείτε να δια-
τηρήσετε.
• Για να ρυθμίσετε το μέγεθος του πλαισίου, σύρετε τις άκρες του πλαισίου ή τους στρογ-
γυλούς δείκτες που βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο.

• Για να περιστρέψετε το πλαίσιο, πατήστε μια άκρη και σύρετε το πλαίσιο. Αφήστε την
άκρη, έπειτα πατήστε την πάλι για να περιστρέψετε το πλαίσιο προς διαφορετική κα-
τεύθυνση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περιοχή εκτός του πλαισίου περικοπής δεν είναι πια ορατή. 

Τρόπος επιλογής περιοχής ενδιαφέροντος

Βήμα

1.

Επιλέξτε Select ROI.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ VIEWER
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Βήμα

2. Σύρετε διαγώνια τον επιλογέα πάνω από την επιλεγμένη περιοχή.
Ένα πλαίσιο επιλογής δημιουργείται που βασίζεται πάνω στον διαγώνιο άξονα.

3. Ελευθερώστε.
Το λογισμικό επιλέγει το ROI και το μεγεθύνει ή το σμικρύνει.

Επιλογή τόνου επιδερμίδας

Βήμα

1. Επιλέξτε Skin Tone.
Ο πολύχρωμος δίσκος εμφανίζεται πάνω από το μενού 3D Options.

2. Επιλέξτε τον επιθυμητό τόνο επιδερμίδας από τον πολύχρωμο δίσκο.

Χρήση της επιλογής Reset 3D

Βήμα

Reset 3D: Επαναφέρει όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει με το επιλεγμένο
στοιχείο.
Εάν δεν έχουν επιλεγεί στοιχεία, πατήστε Reset 3D για να επαναφέρετε
την τρισδιάστατη προβολή στον αρχικό υπολογισμό.

Επεξεργασία τρισδιάστατων απεικονίσεων
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Χρήση της επιλογής Hide Equipment

①

Βήμα

Επιλέξτε Hide Equipment ① από το μενού 3D Options για την απόκρυψη εξοπλισμού στην τρι-
σδιάστατη απεικόνιση (π.χ. επιφάνεια κλίνης).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από προεπιλογή, το Hide Equipment είναι απενεργοποιημένο. Η εξαίρεση είναι
όταν έχετε το Universal Atlas και προβάλετε σύνολα δεδομένων κρανίου. 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ VIEWER
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3.8 Τρισδιάστατες στερεοσκοπικές αποδόσεις όγκου

Πληροφορίες για τις τρισδιάστατες στερεοσκοπικές αποδόσεις όγκου

Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να προβάλετε τρισδιάστατες αποδόσεις όγκου στερεοσκοπικά
σε τρισδιάστατη προβολή. Για να ξεκινήσετε μια τρισδιάστατη στερεοσκοπική προβολή, επιλέξτε
το εικονίδιο στο Content Manager ① και έπειτα επιλέξτε την προβολή 3D ②.

① ②

Κουμπιά για τρισδιάστατη στερεοσκοπική προβολή

Με την απομακρυσμένη πρόσβαση στο Viewer μέσω του iPlan Net ή του Origin Server,
διατίθενται πρόσθετα κουμπιά στο μενού 3D Options.

Κουμπί Λειτουργία

3D Stereo: Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την τρισδιάστατη στερεοσκοπική προβολή.

Swap Left/Right: Γίνεται εναλλαγή της απόδοσης όγκου για το αριστερό και το δεξί
μάτι αντίστοιχα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέξτε Swap Left/Right για να εξακριβώσετε εάν η τρισδιάστατη
προβολή είναι πλήρης. 

Τρισδιάστατες στερεοσκοπικές αποδόσεις όγκου
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3.9 Σύγκριση

Προβολή σύγκρισης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύγκριση εάν οι ομάδες εικόνων σας περιέχουν αντικείμενα
στοιχειακού όγκου που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας το SmartBrush.

Εικόνα 23  

Επιλέξτε Load Data στο μενού Comparison. Το Viewer πραγματοποιεί αναζήτηση για
περισσότερα αντικείμενα στοιχειακού όγκου αυτού του είδους αντικειμένων, φορτώνει τις
αντίστοιχες ομάδες εικόνων και τις προβάλλει με χρονολογική σειρά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού
SmartBrush. 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ VIEWER
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Σύγκριση
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4 ΧΡΗΣΗ ΜΕΙΚΤΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

4.1 Πληροφορίες για τη μεικτή πραγματικότητα

Γενικές πληροφορίες

Εικόνα 24  

Για χρήστες με συσκευή Magic Leap, το Viewer παρέχει μοναδικές ευκαιρίες για την εξερεύνηση
των δεδομένων ασθενούς. Το Viewer και το Magic Leap συνεργάζονται για να δημιουργήσουν μια
εμπειρία μεικτής πραγματικότητας, συνδυάζοντας πραγματικά περιβάλλοντα και εικονικά
αντικείμενα. Προβάλλετε αυτά τα εικονικά αντικείμενα σε δισδιάστατη και τρισδιάστατη απεικόνιση
ή συνεργαστείτε με άλλους χρήστες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα αυτής της διάταξης εξαρτάται από την άδεια. 

Προβάλλετε ομάδες εικόνων σε δισδιάστατη απεικόνιση και πραγματοποιήστε ρύθμιση εικόνων
στην κλίμακα του γκρι ή άλλες βασικές επιλογές διαχείρισης των εικόνων.
Κάντε περιστροφή, ζουμ και τοποθέτηση ομάδων τρισδιάστατων εικόνων για μια βέλτιστη
παρουσίαση της περιοχής ενδιαφέροντος.

ΧΡΗΣΗ ΜΕΙΚΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το Magic Leap σε περιβάλλον ασθενούς κατά τη διάρκεια
χειρουργικών επεμβάσεων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι απεικονίσεις τρισδιάστατων μοντέλων στο Magic Leap μπορεί να φαίνονται λίγο
διαφορετικές από τις απεικονίσεις μέσα στο παράθυρο του Viewer, εξαιτίας της χρήσης
διαφορετικών τεχνολογιών και αναλύσεων απόδοσης. 

Σύνδεση της συσκευής

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να συνδέσετε τη συσκευή Magic Leap με το Viewer.

Βήμα

1. Ξεκινήστε το Viewer στην επιφάνεια εργασίας.

2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Magic Leap (π.χ. χρησιμοποιώντας το κουμπί στο μπροστινό
μέρος του Lightpack).

3.

Ξεκινήστε την εφαρμογή Brainlab από το βασικό μενού του Magic Leap.

4. Στην εφαρμογή Viewer στην επιφάνεια εργασίας, ανοίξτε το μενού 3D Options.

5.

Επιλέξτε Magic Leap.

6.

Εμφανίζεται ένας κωδικός QR.

Πληροφορίες για τη μεικτή πραγματικότητα
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Βήμα

7.

Περάστε τη συσκευή Magic Leap στον κωδικό QR.

8.

Μόλις ο κωδικός QR αναγνωριστεί, γίνεται σύνδεση της συσκευής. Αυτή η διαδικασία
μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα.
Το παράθυρο του κωδικού QR κλείνει αυτόματα.

ΧΡΗΣΗ ΜΕΙΚΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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Βασικό μενού Viewer

③

②

①

④

④5

Εικόνα 25  

Πατήστε κουμπί αρχικής σελίδας στο χειριστήριο Magic Leap για να ανοίξει το μενού.

Αρ. Περιγραφή

① Reposition: Ορίζει τη θέση όπου τα αντικείμενα δημιουργούνται σε ένα πραγματικό
περιβάλλον.

② QR Code: Συνδέει ή ξανασυνδέει τη συσκευή στο Viewer.

③ About: Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό Viewer.

④ Exit: Αποσυνδέει τη συσκευή από το Viewer.

⑤ Lock 3D Orientation: Κλειδώνει και ξεκλειδώνει τον προσανατολισμό όλων των διαθέ-
σιμων τρισδιάστατων προβολών.

Επιλογές για την τοποθέτηση της εικονικής σκηνής

②①
Εικόνα 26  

Πληροφορίες για τη μεικτή πραγματικότητα
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Αρ. Περιγραφή

① Εκτυπωμένος δείκτης θέσης

② Εικονικό σύμβολο θέσης

Αφού συνδέσετε τη συσκευή, μπορείτε να ορίσετε τη θέση όπου δημιουργούνται τα εικονικά
αντικείμενα στο πραγματικό περιβάλλον.
Ορίστε τη θέση χρησιμοποιώντας τον δείκτη θέσης ή το σύμβολο εικονικής θέσης μέσω του
χειριστηρίου Magic Leap.
Για να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία ή να αλλάξετε τη θέση, ανοίξτε το βασικό μενού Viewer
του Magic Leap και επιλέξτε Reposition.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δείκτης θέσης Σελίδα 73

Επιλογή 1: Τοποθέτηση της εικονικής σκηνής χρησιμοποιώντας τον εκτυπωμένο δείκτη θέσης

Βήμα

1. Τοποθετήστε τον εκτυπωμένο δείκτη θέσης σε σημείο κατάλληλο για πολλούς θεατές (π.χ.
στη μέση ενός τραπεζιού ή στο δάπεδο).

2. Συνδέστε τη συσκευή και το λογισμικό.
Αφού γίνει η σύνδεση, βλέπετε το παρακάτω μήνυμα μέσα από τα γυαλιά: Use trigger to
position.

3. Κοιτάξτε τον δείκτη από κοντινή απόσταση. Όταν ο δείκτης αναγνωριστεί από τη συσκευή
Magic Leap, τα εικονικά και τα εκτυπωμένα βέλη θα ευθυγραμμιστούν αυτόματα.

4. Όταν ο δείκτης θέσης αναγνωριστεί, η τρισδιάστατη σκηνή δημιουργείται στην υποδει-
κνυόμενη θέση.
Κάθε χρήστης πρέπει να εκτελέσει αυτά τα βήματα.

Επιλογή 2: Χειροκίνητη τοποθέτηση της εικονικής σκηνής

Μπορείτε, επίσης, να τοποθετήσετε την εικονική σκηνή χωρίς κάποιον εκτυπωμένο δείκτη θέσης.

Βήμα

1. Συνδέστε τη συσκευή και το λογισμικό.
Αφού γίνει η σύνδεση, βλέπετε το παρακάτω μήνυμα μέσα από τα γυαλιά: Use trigger to
position.

2. Κατευθύνετε τον εικονικό δείκτη στο σύμβολο εικονικής θέσης.

3. Τραβήξτε και κρατήστε τη σκανδάλη για να πιάσετε το αντικείμενο και να το μετακινήσετε
στην επιθυμητή θέση (π.χ. επιφάνεια τραπεζιού, δάπεδο).

4. Ελευθερώστε τη σκανδάλη.
Η τρισδιάστατη σκηνή δημιουργείται στη νέα θέση.

5. Ανοίξτε το βασικό μενού του Viewer και επιλέξτε Reposition για να μετακινήσετε ξανά το
σύμβολο θέσης.

Προετοιμασία της ρύθμισης συνεργατικής προβολής

Για την προβολή δεδομένων σε συνεργασία, χρησιμοποιήστε μια πανομοιότυπη θέση αναφοράς
για κάθε συσκευή Magic Leap. Επιλέξτε μια θέση (π.χ. έναν ανοιχτό χώρο που είναι προσβάσιμος
από όλες τις πλευρές). Εδώ θα δημιουργηθούν τρισδιάστατες εικόνες σε τρισδιάστατο χώρο.

ΧΡΗΣΗ ΜΕΙΚΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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Βήμα

1. Τοποθετήστε τον εκτυπωμένο δείκτη θέσης σε ένα σημείο κατάλληλο για πολλούς θεατές
(π.χ. στη μέση ενός τραπεζιού ή στο δάπεδο) ή συμφωνήστε ποιο θα είναι ένα κατάλληλο
αντικείμενο αναφοράς (π.χ. ένα στυλό).

2. Συνδέστε τη συσκευή και το λογισμικό.
Αφού γίνει η σύνδεση, βλέπετε το παρακάτω μήνυμα μέσα από τα γυαλιά: Use trigger to
position.

3. Οι χρήστες έχουν δύο επιλογές:
a.Να κοιτάξουν τον δείκτη θέσης από κοντινή απόσταση. Όταν ο δείκτης θέσης αναγνω-
ριστεί από τη συσκευή Magic Leap, τα εικονικά και τα εκτυπωμένα βέλη θα ευθυγραμ-
μιστούν αυτόματα.

b.Τοποθετήστε και ευθυγραμμίστε χειροκίνητα τα βέλη χρησιμοποιώντας τη σκανδάλη.
Εάν όλοι οι χρήστες ορίσουν αυτή την επιλογή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα αυθαίρε-
το αντικείμενο αναφοράς σε περίπτωση που ο δείκτης θέσης δεν είναι διαθέσιμος.

4. Επαναλάβετε με κάθε χρήστη.
Μην μετακινείτε τον δείκτη.

Πληροφορίες για τη μεικτή πραγματικότητα
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4.2 Χειριστήριο Magic Leap

Χρήση του χειριστηρίου

①

②

④③

Εικόνα 27  

Αρ. Περιγραφή

①

Αρχική σελίδα: Ανοίγει το βασικό μενού του Magic Leap (αν δεν βρίσκεστε στην εφαρ-
μογή Viewer).
Όταν βρίσκεστε στην εφαρμογή Viewer:
• Παρατεταμένο πάτημα: Ανοίγει το βασικό μενού του Magic Leap και ελαχιστοποιεί
την εφαρμογή Viewer.

• Σύντομο πάτημα: Ανοίγει το βασικό μενού του Viewer.

② Επιφάνεια αφής: Σύρετε το δάχτυλό σας στην επιφάνεια αφής για κύλιση ή ζουμ, όπως
απαιτείται.

③
Σκανδάλη: Τραβήξτε για να επιλέξετε μια ενέργεια, ή τραβήξτε και κρατήστε για να
εκτελέσετε μια ενέργεια (π.χ. επιλογή, περιστροφή ή μετακίνηση μιας τρισδιάστατης
σκηνής).

④ Μπροστινό κουμπί: Στις τρισδιάστατες προβολές, πατήστε για να ανοίξει η προβολή
Probe’s Eye.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Χρήσιμες συμβολές για τα εργαλεία και πλοήγηση στη δισδιάστατη προβολή Σελίδα 62
Χρήσιμες συμβολές για τα εργαλεία και πλοήγηση στην τρισδιάστατη προβολή Σελίδα 68
Χρήσιμες συμβουλές για τα εργαλεία δισδιάστατης απεικόνισης - Στόχευση στην κεφαλίδα Σελίδα
63

ΧΡΗΣΗ ΜΕΙΚΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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Χρήσιμες συμβουλές για τα εργαλεία δισδιάστατης απεικόνισης - Στόχευση στη γωνία Σελίδα 63
Χρήσιμες συμβουλές για τα εργαλεία δισδιάστατης απεικόνισης - Στόχευση σε δισδιάστατη
προβολή Σελίδα 63
Χρήσιμες συμβουλές για τα εργαλεία δισδιάστατης απεικόνισης - Η ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα
του γκρι είναι ενεργοποιημένη Σελίδα 64
Χρήσιμες συμβουλές για τα εργαλεία δισδιάστατης απεικόνισης - Ο σχολιασμός είναι
ενεργοποιημένος Σελίδα 64

Χειριστήριο Magic Leap
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4.3 Δισδιάστατη μεικτή πραγματικότητα

Πληροφορίες για τη δισδιάστατη μεικτή πραγματικότητα

Εικόνα 28  

Το Magic Leap δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εξετάζουν σύνολα δισδιάστατων δεδομένων
σε μεικτή πραγματικότητα. Χρησιμοποιώντας την επιφάνεια αφής και τον εικονικό δείκτη, οι
χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν στα δισδιάστατα δεδομένα καθώς προβάλλονται στο
πραγματικό περιβάλλον, ή να πλοηγηθούν εντός του λογισμικού.

Προβολές διαθέσιμες σε δισδιάστατη μεικτή πραγματικότητα

Το Viewer υποστηρίζει όλες τις διατάξεις στη δισδιάστατη μεικτή πραγματικότητα. Ορισμένες
προβολές μπορεί να εμφανίζονται στο λογισμικό αλλά όχι στη μεικτή πραγματικότητα.
Ορισμένοι τύποι δεδομένων δεν υποστηρίζονται:
• Έγγραφα (π.χ. PDF, ογκομετρικές αναφορές)
• Βίντεο
• Ακτινογραφία χρονοσειράς
• Δισδιάστατο DSA
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το επιλεγμένο σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει μια προβολή που δεν
υποστηρίζεται, θα εμφανιστεί στην οθόνη σας, αλλά όχι στη μεικτή πραγματικότητα. Το λογισμικό
εμφανίζει το μήνυμα View not available on Magic Leap.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάταξη Custom Σελίδα 22

ΧΡΗΣΗ ΜΕΙΚΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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Διάταξη του λογισμικού Cranial Σελίδα 23
Διάταξη του λογισμικού Spine Σελίδα 22
Διάταξη του λογισμικού Angio Σελίδα 24
Διάταξη του λογισμικού Vascular Σελίδα 25

Αλληλεπίδραση με δισδιάστατες προβολές

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές για την πλοήγηση ή την προσαρμογή μιας δισδιάστατης
προβολής. Για να ενεργοποιήσετε ένα κουμπί, στοχεύστε με τον εικονικό δείκτη στην επιλογή και
τραβήξτε τη σκανδάλη. Το επιλεγμένο κουμπί θα γίνει μπλε.

Επιλογή Περιγραφή

Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε την προβολή μετατόπισης, την κύλιση και το ζουμ
χρησιμοποιώντας την επιφάνεια αφής.
• Προβολή μετατόπισης: Σύρετε την εικόνα στην επιθυμητή θέση ή πατήστε πά-
νω στην εικόνα για να την κεντράρετε σε αυτό το σημείο

• Κύλιση: Σύρετε προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός μέσα από
την ομάδα εικόνων

• Ζουμ: Ενώ κρατάτε τη σκανδάλη, σύρετε προς τα επάνω για σμίκρυνση, σύρετε
προς τα κάτω για μεγέθυνση

Επιλέξτε για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι, χρησι-
μοποιώντας ολόκληρο το χειριστήριο ως λαβή.

Για να τοποθετήσετε ετικέτες κειμένου σε μια εικόνα, επιλέξτε Point και έπειτα αλ-
λάξτε τη θέση σύροντας στην επιθυμητή θέση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να προσθέσετε κείμενο σχετικά με το σημείο, χρησιμοποιώ-
ντας το πληκτρολόγιο ή την οθόνη αφής. 

Σχετικοί σύνδεσμοι

Λειτουργίες μέτρησης Σελίδα 38
Πρόσθετες λειτουργίες μέτρησης Σελίδα 42

Χρήσιμες συμβολές για τα εργαλεία και πλοήγηση στη δισδιάστατη προβολή

① ②

Εικόνα 29  

Δισδιάστατη μεικτή πραγματικότητα
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Ανάλογα με το πού στοχεύετε τον εικονικό δείκτη στη δισδιάστατη προβολή, διάφορες χρήσιμες
συμβουλές για τα εργαλεία εμφανίζονται στα αριστερά της δισδιάστατης απεικόνισης ①.
Άλλα εργαλεία πλοήγησης εμφανίζονται επάνω δεξιά ② και όταν είναι ενεργοποιημένα,
εμφανίζονται με μπλε χρώμα.
Μπορείτε να πλοηγηθείτε στα δεδομένα εικόνας στο λογισμικό και να προβάλλετε τις αλλαγές σε
δισδιάστατη μεικτή πραγματικότητα.

Χρήσιμες συμβουλές για τα εργαλεία δισδιάστατης απεικόνισης - Στόχευση στην κεφαλίδα

Όταν στοχεύετε με τον εικονικό δείκτη τη γραμμή κεφαλίδας στη δισδιάστατη απεικόνιση,
εμφανίζονται οι παρακάτω χρήσιμες συμβουλές για τα εργαλεία.

Επιλογή χρήσιμης συμβουλής εργα-
λείου

Περιγραφή

Trigger Μετακινήστε την περιοχή δισδιάστατης προβολής

Trigger + Swipe Left/
Right Περιστρέψτε την περιοχή δισδιάστατης προβολής

Trigger + Swipe Up/Down Τοποθετήστε την περιοχή δισδιάστατης προβολής
πιο κοντά ή πιο μακριά από τον χρήστη

Χρήσιμες συμβουλές για τα εργαλεία δισδιάστατης απεικόνισης - Στόχευση στη γωνία

Όταν στοχεύετε με τον εικονικό δείκτη τη γωνία στη δισδιάστατη απεικόνιση, εμφανίζεται η
παρακάτω χρήσιμη συμβουλή εργαλείου.

Επιλογή χρήσιμης συμβουλής εργα-
λείου

Περιγραφή

Trigger Κλιμακώστε το μέγεθος της περιοχής δισδιάστατης
προβολής

Χρήσιμες συμβουλές για τα εργαλεία δισδιάστατης απεικόνισης - Στόχευση σε δισδιάστατη προβολή

Όταν στοχεύετε τον εικονικό δείκτη σε μια δισδιάστατη προβολή, οι παρακάτω χρήσιμες
συμβουλές για τα εργαλεία εμφανίζονται στα αριστερά της εικόνας. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω
επιλογές για την πλοήγηση εντός της δισδιάστατης προβολής. Για να ενεργοποιήσετε ένα κουμπί,
στοχεύστε με τον εικονικό δείκτη στην επιλογή και τραβήξτε τη σκανδάλη.
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Επιλογή χρήσιμης συμβουλής εργα-
λείου

Περιγραφή

Trigger Προβολή μετατόπισης

Trigger + Swipe Up/Down Κάνετε μεγέθυνση/σμίκρυνση

Swipe Up/Down Κύλιση επάνω/κάτω

Χρήσιμες συμβουλές για τα εργαλεία δισδιάστατης απεικόνισης - Η ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι είναι
ενεργοποιημένη

Όταν η επιλογή πλοήγησης Windowing είναι ενεργοποιημένη στη δισδιάστατη απεικόνιση και
στοχεύετε τον εικονικό δείκτη εντός μιας δισδιάστατης προβολής, εμφανίζεται η παρακάτω
χρήσιμη συμβουλή εργαλείου.

Επιλογή χρήσιμης συμβουλής εργα-
λείου

Περιγραφή

Trigger

Εφαρμόστε τη ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του
γκρι με τη σκανδάλη και μετακινώντας ολόκληρο το
χειριστήριο προς τα αριστερά/δεξιά και προς τα επά-
νω/κάτω.

Χρήσιμες συμβουλές για τα εργαλεία δισδιάστατης απεικόνισης - Ο σχολιασμός είναι ενεργοποιημένος

Όταν η επιλογή πλοήγησης Annotation είναι ενεργοποιημένη στη δισδιάστατη απεικόνιση και
στοχεύετε τον εικονικό δείκτη εντός μιας δισδιάστατης προβολής, εμφανίζεται η παρακάτω
χρήσιμη συμβουλή εργαλείου.

Επιλογή χρήσιμης συμβουλής εργα-
λείου

Περιγραφή

Trigger Ορίστε έναν σχολιασμό με τη σκανδάλη. Προσθέστε
κείμενο στον σχολιασμό στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη δισδιάστατη μεικτή πραγματικότητα, μπορείτε επίσης να αλληλεπιδράσετε με
δεδομένα (π.χ. μετρήσεις). Χρησιμοποιήστε τον εικονικό δείκτη με τον ίδιο τρόπο που
χρησιμοποιείτε το ποντίκι ή το δάχτυλό σας για να μετακινήσετε ή να αλλάξετε το μέγεθος
μετρήσεων, και για να προσθέσετε ή να μετακινήσετε σχολιασμούς. 

Σχετικοί σύνδεσμοι

Λειτουργίες μέτρησης Σελίδα 38

Δισδιάστατη μεικτή πραγματικότητα
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Πρόσθετες λειτουργίες μέτρησης Σελίδα 42
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4.4 Τρισδιάστατη μεικτή πραγματικότητα

Πληροφορίες για την τρισδιάστατη μεικτή πραγματικότητα

Εικόνα 30  

Το Magic Leap δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εξετάζουν τρισδιάστατες αποδόσεις όγκου
σε στερεοσκοπική τρισδιάστατη προβολή. Μπορείτε να αλληλεπιδράτε με το αντικείμενο και να
συνεργάζεστε με άλλους χρήστες. Το αντικείμενο που προβάλλεται σε μεικτή πραγματικότητα είναι
πανομοιότυπο με αυτό που εμφανίζεται στο λογισμικό, εκτός από το ότι μπορείτε να
αλληλεπιδράτε με αυτό όπως θα κάνατε με ένα πραγματικό αντικείμενο.

Προβολές διαθέσιμες σε τρισδιάστατη μεικτή πραγματικότητα

Οι παρακάτω προβολές υποστηρίζονται στο Viewer:
• Skin
• Bone
• Skin/Bone
• Vessels
• Skin/Vessels
• Skin/Bone/Vessels
• Bone/Vessels
• Smart Approach
• Smart Liver
• MIP
• Objects
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν βρίσκεστε στη διάταξη Spine ή Angio, εμφανίζεται μόνο δισδιάστατη απεικόνιση. 

Τρισδιάστατη μεικτή πραγματικότητα
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το επιλεγμένο σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει μια προβολή που δεν
υποστηρίζεται, θα εμφανιστεί στην οθόνη σας, αλλά όχι στη μεικτή πραγματικότητα. Το λογισμικό
εμφανίζει το μήνυμα View not available on Magic Leap.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αντικείμενα, τροχιές, μετρήσεις και σημεία, και ίνες που περιλαμβάνονται στο σύνολο
των δεδομένων σας θα απεικονίζονται με την τρισδιάστατη σκηνή. 

Προβολή Probe’s Eye

②

④③

①

⑥⑤

Εικόνα 31  

Αρ. Περιγραφή

① Διεύθυνση προβολής (κίτρινη γραμμή)

② Τρισδιάστατη ανασύνθεση της ομάδας εικόνων ασθενούς

③ Επίπεδο τρέχουσας εστίασης

④ Προβολή Probe’s Eye

⑤ Δισδιάστατη προβολή Inline

⑥ Δισδιάστατη προβολή Inline

Η προβολή Probe’s Eye και οι δύο συσχετισμένες προβολές Inline είναι διαθέσιμες μόνο στην
τρισδιάστατη μεικτή πραγματικότητα (δηλαδή δεν είναι δυνατή η προβολή τους στην απεικόνιση).
Η προβολή Probe’s Eye εμφανίζει μια ανασύνθεση της ομάδας εικόνων ασθενούς ② στο επίπεδο
της τρέχουσας εστίασης ③ και αντανακλά τα δεδομένα σάρωσης κατά μήκος της κίτρινης γραμμής
λέιζερ ①, διερχόμενη από την τρισδιάστατη προβολή στα αριστερά.

ΧΡΗΣΗ ΜΕΙΚΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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Για να ανοίξετε την προβολή Probe’s Eye, στοχεύστε τον εικονικό δείκτη στην προβολή στην ίδια
θέση και γωνία όπου θέλετε να δημιουργήσετε την προβολή Probe’s Eye. Στη συνέχεια, μπορείτε
να προβάλετε και να μετακινηθείτε με κύλιση στα δεδομένα εικόνας σε ένα δισδιάστατο πεδίο σε
σχέση με την διεύθυνση προβολής δίπλα στις αποδόσεις όγκου 3D.
Οι δύο δισδιάστατες προβολές Inline ⑤, ⑥ είναι κάθετες προς την προβολή Probe’s Eye ④ και
ανοίγουν ταυτόχρονα με την προβολή Probe’s Eye. Εμφανίζονται μόνο όταν ο χρήστης βρίσκεται
σχεδόν σε κάθετη γωνία στην τρισδιάστατη ανασύνθεση.
Η εμφανιζόμενη διεύθυνση προβολής υποδεικνύεται με κίτρινο χρώμα στην τρισδιάστατη
ανασύνθεση όγκου ②. 

Ενεργοποίηση της προβολής Probe’s Eye

Χρησιμοποιήστε το μπροστινό κουμπί του χειριστηρίου Magic Leap για να ανοίξετε την προβολή
Probe’s Eye.

Βήμα

1. Βεβαιωθείτε ότι μια τρισδιάστατη ανασύνθεση είναι διαθέσιμη στην μεικτή πραγματικότη-
τα.

2. Στοχεύστε τον εικονικό δείκτη στην προβολή στην ίδια θέση και γωνία με την επιθυμητή
κατεύθυνση προβολής.

3. Πατήστε το μπροστινό κουμπί.
Η προβολή Probe’s Eye και οι δύο προβολές Inline ανοίγουν μέσα στην τρισδιάστατη
ανασύνθεση όγκου.

4. Πατήστε ξανά το μπροστινό κουμπί.
Οι προβολές Probe’s Eye και Inline εμφανίζονται τώρα στα δεξιά της τρισδιάστατης ανα-
σύνθεσης όγκου.
Χρησιμοποιήστε την επιφάνεια αφής για να μετακινηθείτε με κύλιση κατά μήκος της διεύ-
θυνσης προβολής ή/και για να περιστρέψετε την ανασύνθεση για καλύτερη εικόνα των
προβολών Probe’s Eye και Inline.

5. Πατήστε το μπροστινό κουμπί για τρίτη φορά για να κλείσετε τις προβολές Probe’s Eye
και Inline.

Χρήσιμες συμβολές για τα εργαλεία και πλοήγηση στην τρισδιάστατη προβολή

Εικόνα 32  

Τρισδιάστατη μεικτή πραγματικότητα
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Στην μεικτή πραγματικότητα, χρησιμοποιήστε τον εικονικό δείκτη και την επιφάνεια αφής του
Magic Leap για να μετακινήσετε την τρισδιάστατη προβολή.
Ανάλογα με το πού στοχεύετε τον εικονικό δείκτη, στα αριστερά της τρισδιάστατης προβολής
εμφανίζονται διάφορες χρήσιμες συμβουλές για τα εργαλεία.

Επιλογή χρήσιμης συμβουλής εργα-
λείου

Περιγραφή

Trigger Μετακινήστε την τρισδιάστατη προβολή σε άλλη θέ-
ση.

Trigger + Swipe Up/Down Περιστρέψτε την τρισδιάστατη προβολή γύρω από
οριζόντιο άξονα.

Trigger + Swipe Left/
Right

Περιστρέψτε την τρισδιάστατη προβολή γύρω από
κάθετο άξονα.

Swipe Up/Down Κάντε ζουμ στην τρισδιάστατη προβολή.

Swipe Left/Right

Εμφανίζεται μόνο όταν η προβολή είναι Smart
Approach. Αυτό ελέγχει το ρυθμιστικό στο Viewer,
και μπορείτε να βγάλετε στρώματα από την τρισδιά-
στατη εικόνα στην προβολή Smart Approach.

Bumper

• Πατήστε μία φορά για να ενεργοποιήσετε την
προβολή Probe’s Eye και τις σχετικές προβολές
Inline.

• Πατήστε ξανά για να μετακινήσετε τις προβολές
Inline προς τα δεξιά της τρισδιάστατης ανασύνθε-
σης.

• Πατήστε για τρίτη φορά για να κλείσετε τις προβο-
λές.

ΧΡΗΣΗ ΜΕΙΚΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
5.1 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αντιμετώπιση προβλημάτων στο Magic Leap

Τα παρακάτω μηνύματα σφαλμάτων μπορεί να εμφανιστούν εάν χρησιμοποιείτε το Viewer με το
Magic Leap.

Μήνυμα σφάλματος Περιγραφή/Λύση

Not connected. Cannot
connect to (εμφανίζεται
η τρέχουσα διεύθυνση
IP)

Το Magic Leap δεν μπορεί να συνδεθεί με το σύστημα υποστήριξης
του Viewer διότι παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα αρχικής σύνδεσης
(π.χ. η ρύθμιση/διαμόρφωση δεν είναι σωστή).
Δοκιμάστε τις ακόλουθες επιλογές:
• Επιβεβαιώστε ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του Viewer και η
συσκευή Magic Leap βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο

• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας (NodeMaster)
• Επιλέξτε μια κατάλληλη θύρα για επικοινωνία (ρύθμιση

NodeMaster)
• Enterprise IT: εισαγάγετε τη διεύθυνση MAC του Magic Leap στον
κατάλογο φίλτρων

• Ανανεώστε τον κωδικό QR για να ξεκινήσει η σύνδεση μέσω του κύ-
ριου μενού του Viewer (κωδικός QR)

Connection lost.
Trying to reconnect...

Υπήρχε μια αρχική σύνδεση, αλλά διακόπηκε.
Δοκιμάστε τις ακόλουθες επιλογές:
• Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα, καθώς γίνεται αυτόματη επανα-
σύνδεση των σύντομων αποσυνδέσεων

• Ελέγξτε ότι το Magic Leap έχει ρυθμιστεί στο σωστό Wi-Fi (όταν
υπάρχουν διαθέσιμα πολλά δίκτυα)

• Ελέγξτε το καλώδιο δικτύου
• Ανανεώστε τον κωδικό QR για να ξεκινήσει η επανασύνδεση μέσω
του κύριου μενού του Viewer (κωδικός QR)

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

Έκλεισε το Viewer στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δεν είναι δυνατή η
μεταφορά δεδομένων, έτσι τερματίζεται η λειτουργία της εφαρμογής
Magic Leap.
Δοκιμάστε τα ακόλουθα:
• Κάντε επανεκκίνηση του λογισμικού (στον ηλεκτρονικό υπολογιστή
και στη συσκευή Magic Leap)

Internet privilege
missing

Απορρίφθηκε το προνόμιο για σύνδεση στο Internet. Δεν είναι δυνατή
η έναρξη του Viewer χωρίς την έγκριση αυτού του προνομίου. Πρέπει
να γίνει αποδοχή της χρήσης αυτών των προνομίων όταν η εφαρμογή
ξεκινάει για πρώτη φορά μετά την εγκατάσταση.
Ενεργοποιήστε τα προνόμια εδώ:
• Κύριο μενού ML/ρυθμίσεις/εφαρμογές/Viewer/προνόμια

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Μήνυμα σφάλματος Περιγραφή/Λύση

LAN privilege missing

Απορρίφθηκε το προνόμιο για σύνδεση στο τοπικό δίκτυο. Δεν είναι
δυνατή η έναρξη του Viewer χωρίς την έγκριση αυτού του προνομίου.
Πρέπει να γίνει αποδοχή της χρήσης αυτών των προνομίων όταν η
εφαρμογή ξεκινάει για πρώτη φορά μετά την εγκατάσταση.
Ενεργοποιήστε τα προνόμια εδώ:
• Κύριο μενού ML/ρυθμίσεις/εφαρμογές/Viewer/προνόμια

Camera problem

Απορρίφθηκε το προνόμιο σύνδεσης της κάμερας. Δεν είναι δυνατή η
έναρξη του Viewer χωρίς την έγκριση αυτού του προνομίου. Πρέπει
να γίνει αποδοχή της χρήσης αυτών των προνομίων όταν η εφαρμογή
ξεκινάει για πρώτη φορά μετά την εγκατάσταση.
Ενεργοποιήστε τα προνόμια εδώ:
• Κύριο μενού ML/ρυθμίσεις/εφαρμογές/Viewer/προνόμια

Camera problem.
Cannot access
camera. Reboot your
Magic Leap device.

Η μπροστινή κάμερα είναι απαραίτητη για τη σάρωση του κωδικού
QR. Εάν η κάμερα χρησιμοποιείται ήδη από άλλη εφαρμογή, η εφαρ-
μογή Viewer δεν μπορεί να προχωρήσει. Κάντε επανεκκίνηση της συ-
σκευής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
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5.2 Δείκτης θέσης

Πρότυπο δείκτη θέσης

Δεν είναι απαραίτητο να γίνει κλιμάκωση της εικόνας. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab.

5 cm

10 cm

0 cm

4 in

0 in

2 in
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Δείκτης θέσης
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