
IMAGE FUSION 
ANGIO
BRAINLAB ELEMENTS IMAGE FUSION ANGIO
Wersja 1.0

Instrukcja obsługi oprogramowania
Wydanie 1.1
Data wydania: 2019-11-27 (ISO 8601)
Copyright 2019, Brainlab AG Germany. Wszelkie prawa zastrzeżone.





SPIS TREŚCI
1  INFORMACJE OGÓLNE ..................................................................................................5

1.1  Dane kontaktowe ................................................................................................................................5

1.2  Informacje prawne..............................................................................................................................6

1.3  Symbole................................................................................................................................................7

1.4  Używanie systemu .............................................................................................................................8

1.5  Zgodność z wyrobami medycznymi i oprogramowaniem .........................................................9

1.6  Szkolenie i dokumentacja...............................................................................................................11

2  PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA......................................................................13

2.1  Informacje o Image Fusion Angio.................................................................................................13

2.2  Układ ekranu......................................................................................................................................16

2.3  Przyciski nawigacji...........................................................................................................................17

2.4  Menu Data ..........................................................................................................................................19

2.5  Skróty ..................................................................................................................................................20

3  UŻYWANIE IMAGE FUSION ANGIO ..................................................................21

3.1  Akceptowanie par obrazów ............................................................................................................21

3.2  Dostosowanie ROI............................................................................................................................25

3.3  Fuzja par obrazów ............................................................................................................................26

3.4  Ręczne dostosowywanie wyników fuzji ......................................................................................28

3.5  Sprawdzanie i weryfikowanie dokładności wyrównania .........................................................30

3.6  Finalizowanie i zatwierdzenie w Image Fusion Angio ..............................................................32

3.7  Obrazy projekcji wartości natężenia koloru (CIP) .....................................................................34

SPIS TREŚCI

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.1 Image Fusion Angio Wer. 1.0 3



SPIS TREŚCI

4 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.1 Image Fusion Angio Wer. 1.0



1 INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Dane kontaktowe

Pomoc techniczna

Jeśli instrukcja nie zawiera wymaganych informacji lub jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania bądź
problemy, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab:

Region Telefon i faks E-mail

Stany Zjednoczone, Kanada,
Ameryka Środkowa i Południo-
wa

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

us.support@brainlab.com

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

Wielka Brytania Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Hiszpania Tel.: +34 900 649 115

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

Afryka, Azja, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 811

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

Przewidywany okres eksploatacji

Firma Brainlab zapewnia pięć lat wsparcia technicznego dla oprogramowania. W tym czasie
oferowane są aktualizacje oprogramowania oraz wsparcie techniczne.

Informacja zwrotna

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

Producent

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

INFORMACJE OGÓLNE
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1.2 Informacje prawne

Prawa autorskie

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

Znaki towarowe firmy Brainlab

Brainlab® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub USA.

Znaki towarowe innych firm

Microsoft® oraz Windows® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Informacje dotyczące patentów

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

Zintegrowane oprogramowanie innych firm

To oprogramowanie jest częściowo oparte na poniższych pracach. Pełna licencja i informacje o
prawach autorskich można znaleźć pod podanymi niżej linkami:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• Oprogramowanie Xerces-C++ 3.1.1, stworzone przez Apache Software Foundation (http://

www.apache.org/)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)

Oznaczenie CE

Oznaczenie CE świadczy o tym, że produkt firmy Brainlab spełnia zasadnicze
wymagania dyrektywy Rady Europy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycz-
nych (MDD).
Brainlab Elements Image Fusion Angio to produkt klasy IIb według zasad pod-
anych w dyrektywie MDD.

Zgłaszanie incydentów związanych z tym produktem

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

Sprzedaż w USA

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

Informacje prawne
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1.3 Symbole

Ostrzeżenia

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

Przestrogi

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

Uwagi

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

Symbole w oprogramowaniu

Symbol Znaczenie

Patrz instrukcja obsługi / broszura informacyjna

Elektroniczna instrukcja obsługi

Numer wyrobu

Data produkcji
UWAGA: Data jest podana zgodnie z normą ISO 8691 w formacie RRRR-MM-DD. 

Producent

Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wy-
łącznie lekarzom lub na ich zamówienie

Unikalny identyfikator produktu

Wyrób medyczny

INFORMACJE OGÓLNE

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.1 Image Fusion Angio Wer. 1.0 7



1.4 Używanie systemu

Przeznaczenie / wskazówki dotyczące użytkowania

Brainlab Elements Image Fusion Angio to aplikacja przeznaczona do używania w celu
korejestracji danych obrazowych mózgowo-naczyniowych.
Aplikacja może być wykorzystywana w klinicznych schematach postępowania, w których jako etap
planowania lub etap pre-planning korzystna jest korejestracja naczyniowych danych obrazowych
w celu leczenia deformacji w obrębie naczyń mózgowych.

Zamierzona populacja pacjentów

Nie ma ograniczeń demograficznych, regionalnych lub kulturowych dotyczących pacjentów. Do
użytkownika należy decyzja o użyciu systemu w celu wsparcia określonego zabiegu.

Profil docelowego użytkownika

Aplikacja jest przeznaczona do stosowania przez profesjonalistów medycznych i ich asystentów
pracujących w dziedzinie neurochirurgii, neuroradiologii oraz planowania radioterapii.

Środowisko docelowe

System jest przeznaczony do stosowania w środowisku gabinetów szpitalnych lub sal
odpowiednich do przeprowadzania interwencji chirurgicznych.
System można zainstalować na standardowym komputerze z systemem Windows spełniającym
określone minimalne wymagania.
Konieczne może być bardziej specyficzne docelowe środowisko użycia (np. określona stacja
planowania lub platforma nawigacyjna), jeśli wyrób jest wykorzystywany w kombinacji z innymi
wyrobami. Zamierzone środowisko docelowe jest wówczas określone w pliku technicznym dla
odpowiedniego systemu.

Weryfikacja wiarygodności

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

Używanie systemu
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1.5 Zgodność z wyrobami medycznymi i
oprogramowaniem

Zgodne produkty oprogramowania medycznego Brainlab

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

Oprogramowanie innych firm

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

Aktualizacje zabezpieczeń systemu Windows firmy Microsoft i aktualizacje sterowników

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

Aktualizacje

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

Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i destrukcyjnego oprogramowania

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

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

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

Zgodność z wyrobami medycznymi i oprogramowaniem
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1.6 Szkolenie i dokumentacja

Szkolenie Brainlab

Aby zapewnić bezpieczeństwo i właściwe użytkowanie, przed użyciem systemu wszyscy
użytkownicy muszą wziąć udział w obowiązkowym programie szkoleniowym prowadzonym przez
autoryzowanego przedstawiciela firmy Brainlab.

Pomoc koordynowana

Przed zastosowaniem systemu do procedur chirurgicznych, w których nawigacja wspomagana
komputerowo jest uważana za kluczowy element, należy wykonać wystarczającą liczbę pełnych
procedur chirurgicznych przy obecności przedstawiciela firmy Brainlab.

Docelowi odbiorcy

Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla pracowników służby zdrowia i ich asystentów
pracujących w dziedzinie neurochirurgii, neuroradiologii lub planowania radioterapii przy użyciu
systemu do nawigacji firmy Brainlab.

Czytanie instrukcji obsługi

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

Dostępne instrukcje obsługi

UWAGA: W zależności od produktu firmy Brainlab dostępne instrukcje obsługi mogą być różne. W
przypadku pytań dotyczących otrzymanych instrukcji obsługi prosimy o kontakt z pomocą
techniczną firmy Brainlab. 

Instrukcja obsługi Treść

Instrukcje obsługi oprogra-
mowania

• Przegląd planowania leczenia i nawigacji sterowanej obrazem
• Opis konfiguracji systemu na sali operacyjnej
• Szczegółowe instrukcje dotyczące oprogramowania

Instrukcje obsługi urządzeń
Szczegółowe informacje dotyczące urządzeń do radioterapii i
urządzeń chirurgicznych, zwykle definiowanych jako duże, złożone
instrumenty

Instrukcje obsługi instru-
mentu Szczegółowe informacje dotyczące obsługi instrumentów

Instrukcja dotycząca czy-
szczenia, dezynfekcji i ste-
rylizacji

Szczegółowe informacje na temat czyszczenia, dezynfekcji i stery-
lizowania instrumentów

Instrukcja obsługi systemu Szczegółowe informacje na temat konfiguracji systemu

Techniczna instrukcja obsłu-
gi

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące systemu, w tym
także specyfikacje i informacje o zgodności

Instrukcja obsługi systemu
uwzględniająca informacje
techniczne

Łączy zawartość Instrukcji obsługi oprogramowania i Technicznej
instrukcji obsługi

INFORMACJE OGÓLNE
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2 PRZEGLĄD
OPROGRAMOWANIA

2.1 Informacje o Image Fusion Angio

Informacje ogólne

Image Fusion Angio to oprogramowanie, które pozwala rejestrować cyfrową angiografię
subtrakcyjną względem obrazów naczyniowych, aby połączyć informacje dotyczące przepływu i
lokalizacji. Można wykonać fuzję sekwencji 2D DSA (cyfrowej angiografii subtrakcyjnej) z
sekwencjami MRA, CTA oraz 3D DSA.
Image Fusion Angio proponuje gamę fuzji opartych na wstępnie zdefiniowanych regułach
parowania. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z firmą Brainlab.

Zasada pracy

Image Fusion Angio zapewnia algorytm pozwalający połączyć za pomocą fuzji wybrane zestawy
obrazów. Algorytm ten dopasowuje do siebie dwa zestawy obrazów ze wspólnymi strukturami
anatomicznymi, aby uzyskać optymalny wynik fuzji.
Dodatkowo obsługiwane są też ręczne opcje dostosowania lub fuzje wykonywane całkowicie
ręcznie. Wyniki fuzji można zawsze sprawdzić, zatwierdzić lub odrzucić.
UWAGA: Zalecenia dotyczące protokołu skanowania podano w następnych rozdziałach lub są
one dostępne w Protokołach skanowania firmy Brainlab. 

Zalecenia dotyczące skanowania, umożliwiające osiągnięcie najlepszych wyników

Aby zapewnić jak najlepszy wynik, dane obrazowe do użycia z Image Fusion Angio powinny być
zgodne z następującymi zaleceniami dotyczącymi skanowania: 
• Pełne informacje DICOM (np. pełny nagłówek DICOM i podanie parametrów akwizycji)
• Dobra jakość obrazów nieprzetworzonych (np. wysoka rozdzielczość, duży kontrast, minimalne

artefakty)

Zalecenia dotyczące skanowania 3D

Do użytku z Image Fusion Angio zalecane są następujące typy sekwencji:
• Skany 3D DSA.
• Protokoły skanowania naczyniowego techniką MR ze wzmocnieniem kontrastowym, takie jak

TOF lub sekwencje T1-zależne z kontrastem. Zalecane jest obrazowanie z supresją tłuszczu.
• Protokoły skanowania naczyniowego techniką TK ze wzmocnieniem kontrastowym.
• Co najmniej 50 przekrojów.
• Maksymalna wielkość piksela: 0,7 mm × 0,7 mm.
• Maksymalna odległość przekrojów: 1,5 mm.

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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Zalecenia dotyczące skanowania 2D

Poniższe zalecenia dotyczą skanów 2D DSA:
• Należy przestrzegać instrukcji podanych w protokole skanowania DSA
• Co najmniej sześć klatek w sekwencji
• Typ skanowania: STATYCZNE
• Skany dwupłaszczyznowe należy zapisać osobno

Sprawdzanie zestawów obrazów

Ostrzeżenie
Zawsze należy sprawdzić wynik fuzji pomiędzy projekcjami angiograficznymi 2D a
naczyniami na skanie 3D przed kontynuowaniem pracy.

Modyfikacja obrazu

Modyfikacja zestawów obrazów poza oprogramowaniem Image Fusion Angio, gdy obrazy są już
wykorzystywane, może prowadzić do błędów lub niedokładności.
UWAGA: Fuzja jest oparta na wspólnych strukturach anatomicznych. Wpływa na nią zmienność
jasności na przekrojach obrazów. 

Typowy schemat postępowania

Krok

1. Wybrać pacjenta.

2. Wybrać schemat postępowania (np. Cranial > Angio Planning).

3. Wybrać dane pacjenta w Data Selection.

4. Uruchomić Image Fusion Angio.
a. Gdy wykorzystywane są dane ze skanera dwupłaszczyznowego, obrazy będą automa-

tycznie sparowane.
b. Gdy wykorzystywane są dane ze skanera jednopłaszczyznowego lub dane przetwo-

rzone, oprogramowanie zaproponuje sprawdzenie i zatwierdzenie par obrazów przed-
nich i bocznych.

5. Za pomocą opcji Adjust oraz ROI zgrubnie wyrównać obrazy.

6. Wybrać Fusion, aby połączyć zestawy obrazów za pomocą fuzji.
Algorytm wykona fuzję skanu 3D z projekcjami 2D.

7. Ręcznie odpowiednio wyrównać zestawy obrazów.

8. Zatwierdzić lub odrzucić każdy połączony za pomocą fuzji zestaw obrazów.

9. Wybrać Done.
Oprogramowanie Image Fusion Angio zostanie zamknięte.
UWAGA: W zależności od licencji podczas zamykania tworzone mogą być obrazy projek-
cji wartości natężenia koloru (CIP). 

Powiązane tematy

Obrazy projekcji wartości natężenia koloru (CIP) na str. 34

Informacje o Image Fusion Angio
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Uruchamianie Image Fusion Angio

Krok

1. Wybrać dane pacjenta.

2.

Otworzyć Image Fusion Angio z ekranu głównego Content Manager.
Oprogramowanie zostanie uruchomione.

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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2.2 Układ ekranu

Podstawowy układ ekranu

①

② ③

④

⑤⑥
Rysunek 1  

Nr Znaczenie

① Obszar widoku

② Nagłówek fuzji

③ Pasek narzędzi

④ Adjust

⑤ Narzędzia Adjust do wyrównywania ręcznego (np. obracania, powiększania) są wy-
świetlone w białej ramce z kropkowaną linią w obszarze widoku

⑥ Suwak sterowania odtwarzacza filmów

Powiązane tematy

Dostosowanie ROI na str. 25
Sprawdzanie i weryfikowanie dokładności wyrównania na str. 30
Ręczne dostosowywanie wyników fuzji na str. 28

Układ ekranu
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2.3 Przyciski nawigacji

Podstawowe przyciski nawigacji

Przycisk Funkcja

Alerts: Wyświetla dostępne alerty związane z danymi.

Data: Otwiera menu Data i wyświetla listę par fuzji oraz stronę wyboru da-
nych.

Home: Wyświetla ekran główny oprogramowania Content Manager.

Back: Powrót do poprzedniego etapu.
Wyświetlany jest monit o zapisanie lub odrzucenie bieżących wyników fuzji.

Done: Potwierdzenie statusu fuzji i przejście do kolejnego etapu.
Wyniki są zapisywane w celu dalszego przetwarzania.

Funkcje wyświetlania

Przycisk Opis

Pan: Panoramowanie całego widoku.

Scroll: Przewijanie w obrębie 2D DSA.

Zoom: Powiększanie lub pomniejszanie.
• Przeciągnąć w dół / w prawo, aby powiększyć.
• Przeciągnąć w górę / w lewo, aby pomniejszyć.

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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Przycisk Opis

Windowing: Dostosowanie jasności i kontrastu.
• Przeciągnąć w dół / w górę, aby zwiększyć/zmniejszyć jasność.
• Przeciągnąć w prawo / w lewo, aby zwiększyć/zmniejszyć poziom kon-

trastu.

Za pomocą przycisków strzałki można przełączać się pomiędzy wszystkimi
parami fuzji.

Opcje fuzji

Przycisk Opis

Fusion: Uruchamia algorytm pozwalający wykonać fuzję zestawów obra-
zów 2D i 3D. Fuzję można obliczyć w dowolnym momencie.

Undo: Cofa ostatnią czynność. Kilkukrotne wybranie tej funkcji pozwala
cofnąć kolejne czynności.

ROI: Otwiera menu rozwijane zawierające listę dostępnych obszarów zain-
teresowania (ROI). Należy wybrać jeden z nich, aby zastosować go do bie-
żącego zestawu obrazów.

Adjust: Aktywuje narzędzia obrotu, przesunięcia i zmiany wielkości w ob-
szarze widoku. Za pomocą tych narzędzi można wyrównać obrazy ręcznie
przed wykonaniem fuzji, aby uzyskać dobry punkt wyjściowy do fuzji, lub po
przeprowadzeniu fuzji w celu ręcznej korekty.

Blending: Pozwala na stopniowe rozmywanie obrazu 3D (np. podczas
ręcznego dostosowania).

Przyciski nawigacji
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2.4 Menu Data

Układ menu Data

①

④

⑤

③

②
⑥

Rysunek 2  

Nr Element Opis

① Other Objects Po otwarciu można wybrać i wyświetlić wszelkie wczyta-
ne obiekty.

② Vessels Po otwarciu można wybrać wszelkie wczytane naczynia.

③ MORE Wyjście z Image Fusion Angio w celu powrotu do Data
Selection i wybrania większej ilości danych.

④ SELECTED DATA
Wyświetlanie wczytanych zestawów obrazów jako par
fuzji.
Przełączanie między parami fuzji.

⑤ Aktywna para fuzji Za pomocą przycisków strzałki można przełączać się po-
między wszystkimi parami fuzji.

⑥ Symbol otwartego/zamknię-
tego oka

Wyświetlanie/ukrywanie wszystkich obiektów lub naczyń.
Domyślnie wszystkie obiekty i naczynia są ukryte.

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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2.5 Skróty

Lista skrótów klawiaturowych

W oprogramowaniu dostępne są następujące skróty:

Funkcja Opis Skrót klawiaturowy

Panoramowanie Panoramowanie całego widoku Ctrl + lewy przycisk myszy. Pozycja
kliknięcia definiuje środek widoku.

Przewijanie Przewijanie w obrębie 2D DSA Kółko myszy.

Powiększanie Powiększanie i pomniejszanie Ctrl + kółko myszy.

Skróty na ekranie dotykowym

Funkcja Opis Skrót na ekranie dotykowym

Panoramowanie Panoramowanie całego widoku
Przeciągnięcie dwoma palcami: Po-
zycja dotknięcia definiuje środek wi-
doku.

Przewijanie Przewijanie w obrębie 2D DSA Dotknąć palcem obrazu 2D DSA i
przeciągnąć w górę lub w dół.

Powiększanie Powiększanie i pomniejszanie
Dotknąć dwoma palcami przekroju
obrazu i rozsunąć palce lub zbliżyć je
do siebie.

Skróty
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3 UŻYWANIE IMAGE FUSION
ANGIO

3.1 Akceptowanie par obrazów

Informacje ogólne

Oprogramowanie Image Fusion Angio analizuje wybrane przez użytkownika dane pacjenta i
sugeruje pary obrazów 2D. To dotyczy wszystkich danych ze skanerów jednopłaszczyznowych lub
przypadków, gdy obrazy były przetwarzane.
Jeśli wykorzystywane są obrazy dwupłaszczyznowe, aplikacja odczytuje informacje dotyczące
parowania z obrazów i ten etap jest pomijany.
Sugerowane pary mogą być wyświetlone w formie:
• połączonej za pomocą fuzji (np. para zatwierdzona podczas poprzedniej sesji)
• proponowanej (np. oprogramowanie uważa, że te obrazy powinny być razem)
• sparowanej, po zatwierdzeniu
• niesparowanej (np. po odrzuceniu lub gdy nie można zaproponować żadnej fuzji)

Każdą parę należy zatwierdzić ręcznie przed rozpoczęciem fuzji z obrazem 3D.
Jeśli zaproponowana automatycznie para nie jest odpowiednia, można ręcznie zmienić
parowanie.

Podstawy tworzenia par

① ② ③ ④

Rysunek 3  

Image Fusion Angio proponuje pary obrazów angiograficznych na podstawie czasu i kąta
akwizycji.

Nr Opis

①

Charakterystyka:
• technika obrazowania (np. RTG)
• liczba obrazów (np. całkowita liczba klatek/obrazów)
• kąt, pod jakim obraz był wykonany

②

Charakterystyka:
• nazwa obrazu
• orientacja (np. czołowa)
• data i godzina akwizycji

③ Miniatura obrazu

UŻYWANIE IMAGE FUSION ANGIO
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Nr Opis

④ Wybrać strzałkę, aby otworzyć menu orientacji

UWAGA: Domyślnie wszystkie obrazy czołowe są wyświetlone w lewej kolumnie, a wszystkie
obrazy boczne w prawej kolumnie. 

Akceptowanie lub odrzucanie automatycznie wygenerowanych par

Rysunek 4  

Przed przejściem do procesu fuzji należy sprawdzić każdą parę. Jedynie sparowane obrazy mogą
być poddane fuzji.
Aktywna para, pokazana z pomarańczowym obramowaniem, odpowiada wyświetlonemu
zestawowi obrazów.

Krok

1. Należy sprawdzić sparowanie pokazane na pomarańczowo i potwierdzić, że jest akcepto-
walne. Jeśli parowanie nie może być zatwierdzone, należy wybrać X, aby odrzucić tę pa-
rę.

2.

Po zaakceptowaniu pary jej status zmienia się na PAIRED.
UWAGA: Jeśli wczytane zostaną zestawy obrazów, które zostały już połączone za pomo-
cą fuzji, będą wyświetlone jako FUSED.
Obrazy z akwizycji dwupłaszczyznowych wyświetlane są jako AUTO-PAIRED. Żadnego z
obrazów nie można zmodyfikować. 

Akceptowanie par obrazów
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Krok

3. Należy kontynuować pracę z pozostałymi parami.
Aby przełączyć się na inną parę, należy wybrać żądaną parę obrazów.
Należy zatwierdzić tylko te pary, które użytkownik chce. Po zaakceptowaniu co najmniej
jednej pary można przejść do kolejnego etapu.

4. Wybrać Next. Otworzy się ekran fuzji.

Ręczne tworzenie nowych par

Rysunek 5  

Jeśli oprogramowanie nie zasugeruje automatycznie dopasowania pomiędzy dwoma
odpowiednimi obrazami, można utworzyć pary ręcznie.

Krok

1. Wybrać niesparowany obraz Frontal.
Wokół tego obrazu pojawi się pomarańczowe obramowanie.

2. Wybrać odpowiadający mu niesparowany obraz Lateral.
Wokół tego obrazu pojawi się pomarańczowe obramowanie, a biała, kropkowana linia po-
łączy oba obrazy.

3. Jeśli para jest zadowalająca, należy wybrać znaczek zaznaczenia.
Obrazy przemieszczają się w górę pod poprzednio sparowany zestaw obrazów, a ich sta-
tus zmienia się na PAIRED.

Zmiana domyślnej orientacji obrazu

① ②

Rysunek 6  

Oprogramowanie przepisuje obrazy do grupy obrazów czołowych lub bocznych na podstawie
informacji zawartych w danych. Domyślnie wszystkie obrazy czołowe są wyświetlone w lewej
kolumnie, a wszystkie obrazy boczne w prawej kolumnie. Można ręcznie zmienić orientację, jeśli
obraz został przypisany nieprawidłowo.

Krok

1. Wybrać przycisk strzałki ① dla obrazu, który ma zostać zmieniony.
Otworzy się menu orientacji ②.

UŻYWANIE IMAGE FUSION ANGIO
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Krok

2. Wybrać odpowiednią ikonę (np. reprezentacja boczna).
Obraz przemieści się do drugiej kolumny i będzie wyświetlony z właściwą orientacją.

3. Kontynuować proces parowania

Akceptowanie par obrazów
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3.2 Dostosowanie ROI

Informacje ogólne

Przeprowadzenie fuzji na ręcznie zdefiniowanym ROI ogranicza algorytm fuzji do obszaru ROI.
Umożliwia uzyskanie większej dokładności fuzji w ograniczonym obszarze przestrzeni.
Dostępne są następujące opcje ROI: 
• All Vessels (domyślnie)
• Carotid Artery Left
• Carotid Artery Right
• Carotid Artery Left + Right
• Basilar Artery

Jeśli w zestawie obrazów nie ma wystarczającej ilości dostępnych informacji, wyświetlana jest
lista bardziej ogólnych ROI:
• All Vessels (domyślnie)
• Hemisphere Right
• Hemisphere Left

UWAGA: Jeśli oprogramowanie nie otrzyma wystarczających informacji, funkcja ROI jest
nieaktywna. 

Dostosowywanie ROI

Przed wybraniem opcji Fusion należy użyć wstępnie wybranych opcji ROI, aby poprawić
dokładność wyrównania w ograniczonym obszarze przestrzeni.

Krok

1.
Wybrać ROI.
Otworzy się menu z opcjami ROI. Zawartość menu zależy od informacji
dostępnych w zestawie obrazów.

2.

Należy wybrać ROI, które będzie najbardziej użyteczne w danym celu (np. zwykle jest to
tętnica wyświetlona na obrazie DSA). Oprogramowanie pokaże zestaw obrazów z wybra-
nym ROI nałożonym w kolorze czerwonym.
UWAGA: Należy się upewnić, że obszar zainteresowania pokrywa wystarczającą ilość in-
formacji anatomicznych, aby poprawić wyniki fuzji. 

Powiązane tematy

Ręczne dostosowanie wyników fuzji na str. 28

UŻYWANIE IMAGE FUSION ANGIO
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3.3 Fuzja par obrazów

Wprowadzenie do fuzji par obrazów

②

①

Rysunek 7  

Po zaakceptowaniu par i obliczeniu położenia początkowego można rozpocząć fuzje między
obrazami 2D a obrazem 3D. Obraz 3D jest wyświetlany jako czerwona projekcja maksymalnego
natężenia (MIP) nałożona na obraz 2D.
Początkowo ekran pokazuje proponowaną fuzję obliczoną przez oprogramowanie.
Przełącznik ② wskazuje, która para obrazów jest wyświetlana w obszarze widoku ①.
Można wykonać dowolną z poniższych opcji:
• Rozpoczęcie fuzji
• Ustawienie ROI
• Ręczne wyrównanie nałożonych obrazów

Rozpoczynanie fuzji

Przycisk Fusion na pasku narzędzi stanie się aktywny za każdym razem, gdy zmieniony zostanie
parametr wejściowy fuzji, na przykład:
• Pozycja sterowania odtwarzacza filmów
• Pozycja obrazu po użyciu funkcji Adjust
• ROI

Gdy przycisk jest aktywny, można rozpocząć fuzję zestawu obrazów 2D z obrazem 3D.

Krok

1. Należy wybrać Fusion.
Oprogramowanie oblicza fuzję zestawu obrazów 2D z obrazem 3D.
UWAGA: Wybranie Fusion jest konieczne, aby zastosować algorytm fuzji
do nowo zdefiniowanego obszaru ROI. 

2. Sugerowana fuzja zostanie wyświetlona. Można ją teraz zaakceptować lub odrzucić i
ręcznie dostosować przed ponownym wykonaniem fuzji.

Fuzja par obrazów
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Ponowne rozpoczynanie fuzji

Można ponownie uruchomić fuzję, resetując połączone za pomocą fuzji obrazy do ich położeń
wyjściowych.

Krok

Można wybrać opcję Undo z paska narzędzi lub wybrać X obok napisu Fused w nagłówku fuzji.
UWAGA: Użycie X do rozdzielenia fuzji pozwoli wrócić do pierwotnego wyrównania zestawów
obrazów. Jeśli w celu wykonania fuzji ręcznie zdefiniowano ROI, rozdzielenie fuzji ręcznie usuwa
to ROI. 

UŻYWANIE IMAGE FUSION ANGIO
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3.4 Ręczne dostosowywanie wyników fuzji

Informacje ogólne

Jeśli wyniki fuzji automatycznej są niezadowalające, można wykonać ręczne dostosowanie.
Ręczne wyrównanie zestawu obrazów ustawia punkt wyjścia wspomagający algorytm rejestracji i
poprawiający wyniki fuzji.

Ręczne dostosowanie wyników fuzji

 

①

②

③

④

Krok

1.

Wybrać Adjust na pasku narzędzi.
W środku obu obrazów pojawi się biała, kropkowana ramka.

2. Pracując z pojedynczymi obrazami po kolei, należy ustawić obraz w masce mózgu, prze-
ciągając symbol krzyżyka na środku ③.

3. Powiększyć lub zmniejszyć wielkość obrazu, przeciągając strzałkę ④.

4. Obrócić obraz wzdłuż osi pionowej lub poziomej, przeciągając zakrzywione elementy ②.
Informacja o orientacji w lewym dolnym rogu widoku pozwala ustalić orientację.

Ręczne dostosowywanie wyników fuzji

28 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.1 Image Fusion Angio Wer. 1.0



Krok

5. Obrócić obraz w lewo lub prawo, przeciągając okrągły element ①.

6. Za pomocą sterowania odtwarzaczem filmów sprawdzić, czy obrazy są wyrównane.

UŻYWANIE IMAGE FUSION ANGIO
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3.5 Sprawdzanie i weryfikowanie dokładności
wyrównania

Funkcje weryfikacji

Image Fusion Angio zapewnia poniższe narzędzia umożliwiające ręczną weryfikację dokładności
pozycjonowania, zarówno przed wykonaniem fuzji, jak i po niej:
• Blending
• Okienkowanie
• Sterowanie odtwarzaczem filmów
• Przewijanie

Używanie funkcji Blending

Rysunek 8  

Blending pozwala porównać wyrównanie zestawu obrazów 3D z obrazem DSA przez stopniową
zmianę przezroczystości obrazu 3D. Następnie można ręcznie poprawić wyrównanie.
Oprogramowanie używa czerwonej nakładki dla naczyń.

Krok

1.

Wybrać Blending.

2. Przeciągnąć myszą/palcem w lewo/prawo wewnątrz obrazu, aby stopniowo dostosować
przezroczystość.
Można też uruchomić sterowanie odtwarzaczem filmów, aby wyświetlić Blending.
UWAGA: Domyślnie funkcja Blending jest ustawiona na mniej więcej jedną trzecią poło-
żenia suwaka. Aby uzyskać najlepsze efekty fuzji, należy zmniejszyć kontrast na suwaku
po wykonaniu ręcznego wyrównania – ale przed wybraniem – Fusion. 

Sprawdzanie i weryfikowanie dokładności wyrównania
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Używanie okienkowania

Funkcja Windowing umożliwia dostosowanie jasności i kontrastu każdej z par fuzji.

Krok

1.

Wybrać Windowing.

2. Dostosować jasność i kontrast zestawu obrazów.
• Jasność: przeciągnąć myszą/palcem w górę lub w dół wewnątrz obrazu
• Kontrast: przeciągnąć myszą/palcem w lewo lub prawo wewnątrz obrazu

Używanie sterowania odtwarzaczem filmów

① ②
Rysunek 9  

Sterowanie odtwarzaczem filmów służy do automatycznego odtworzenia sekwencji obrazów DSA
i porównania go z położeniem obrazu MIP.

Krok

1. Wybrać przycisk ① sterowania odtwarzaczem filmów pod obrazem, który ma zostać wy-
świetlony.
Blending lub Windowing dla sekwencji obrazów zostanie odtworzone w pętli.

2. Aby wstrzymać lub zatrzymać odtwarzacz, należy ponownie wybrać przycisk.
Można ręcznie przesunąć suwak ②, aby przeskoczyć do konkretnej pozycji na obrazie.
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3.6 Finalizowanie i zatwierdzenie w Image Fusion
Angio

Informacje o finalizowaniu wyników fuzji

Zanim możliwe będzie zamknięcie oprogramowania, należy sprawdzić i sfinalizować wszystkie
oczekujące wyniki fuzji. Można:
• zatwierdzić fuzję
• odrzucić fuzję

UWAGA: Fuzje muszą zostać zatwierdzone, aby można ich było użyć w innych aplikacjach. 

Zatwierdzanie wyniku fuzji

Krok

1.

Należy sprawdzić wynik fuzji. Jeśli jest on zadowalający, należy zaakceptować go w na-
główku fuzji.

2.

• Po zaakceptowaniu wyniku para zostanie pokazana jako połączona za pomocą fuzji.
• Jeśli wynik nie może być zaakceptowany, należy dostosowywać go za pomocą funkcji

Adjust oraz Fusion, aż uzyskany wynik będzie zadowalający.

3. Wynik fuzji jest zapisywany w celu dalszego przetwarzania. Oprogramowanie wczyta ko-
lejna parę.

Informacje o sprawdzaniu wyniku fuzji

Rysunek 10  

Okno dialogowe Review Pending zostanie otwarte, jeżeli użytkownik podejmie próbę
wykonywania dalszych czynności bez zatwierdzenia lub odrzucenia wyniku.

Opcje

Review: pozwala wrócić do wcześniejszego etapu i zatwierdzić oczekujące
wyniki.

Finalizowanie i zatwierdzenie w Image Fusion Angio
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Opcje

Discard: pozwala kontynuować bez zatwierdzenia fuzji.

UŻYWANIE IMAGE FUSION ANGIO

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.1 Image Fusion Angio Wer. 1.0 33



3.7 Obrazy projekcji wartości natężenia koloru (CIP)

Informacje ogólne

Sekwencje obrazów CIP są generowane automatycznie dla każdego połączonego za pomocą
fuzji obrazu DSA podczas wychodzenia z aplikacji.
UWAGA: Dostępność tej funkcji zależy od licencji. 

Interpretacja obrazów CIP

Obrazy CIP zapewniają tymczasową informację o przepływie krwi z kilku kolejnych obrazów DSA.
Czas dotarcia środka kontrastowego do danego miejsca jest kodowany kolorystycznie w jednym
obrazie połączonym. Kolor każdego piksela wskazuje czas, w jakim kontrast dotarł do danego
miejsca. Struktury z wysokim tłumieniem kontrastu (np. większe naczynia i zmiany naczyniowe)
są jaśniejsze.

① ②
Rysunek 11  

To jest obraz DSA z początku sekwencji ① i odpowiadający mu obraz CIP ②.
• Czerwony i pomarańczowy: obszary, do których środek kontrastowy już dotarł.
• Żółty i zielony: obszary, do których środek kontrastowy dociera w tej chwili. Są to obszary z

największym stężeniem środka kontrastowego w danej klatce.
• Turkusowy i niebieski: obszary, do których środek kontrastowy jeszcze nie dotarł.

Więcej informacji można znaleźć w publikacji:
Strother CM, Bender F, Deurerling-Zheng Y, et al. Parametric color coding of digital subtraction
angiography. AJNR Am J Neuroradiol. 2010 May; 31(5):919-24. doi 10.3174/ajnr.A2020. Epub
2010 Feb 18. http://www.ajnr.org/content/31/5/919

Obrazy projekcji wartości natężenia koloru (CIP)
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