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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactinformatie

Support

Neem contact op met Brainlab support als u de informatie die u nodig hebt niet kunt vinden in
deze handleiding of als u vragen of problemen hebt:

Regio Telefoon- en faxnummer E-mail

Verenigde Staten, Canada,
Centraal- en Zuid-Amerika

Tel: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

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

VK Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanje Tel: +34 900 649 115

Frankrijk en Franstalige regio’s Tel: +33 800 676 030

Afrika, Azië, Australië, Europa
Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 5811

Japan
Tel: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Verwachte gebruiksduur

Software-updates en support op locatie worden geboden voor vijf jaar service voor dit product.

Feedback

Ondanks zorgvuldige revisie van deze gebruikershandleiding kan deze fouten bevatten. Als u
suggesties voor verbetering heeft, kunt u contact met ons opnemen via
user.guides@brainlab.com.

Fabrikant

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Duitsland
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1.2 Juridische informatie

Auteursrecht

Deze handleiding bevat informatie die door auteursrecht wordt beschermd. Niets uit deze
handleiding mag worden verveelvoudigd of vertaald zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Brainlab.

Brainlab-handelsmerken

• Brainlab® is een handelsmerk van Brainlab AG.
• iHelp® is een handelsmerk van Brainlab AG.

Niet-Brainlab-handelsmerken

• Android™ is een gedeponeerd handelsmerk van Google Inc. in de VS en andere landen.
• MacOS®, Safari® en iPad® zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de VS en

andere landen.
• Magic Leap™, Magic Leap 1™, Lumin SDK™ en het Magic Leap-pictogram zijn handelsmerken

van Magic Leap, Inc.
• Microsoft®, Windows®, ActiveX®, Edge en Internet Explorer® zijn gedeponeerde

handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en andere landen.
• Mozilla Firefox® is een gedeponeerd handelsmerk van Mozilla Foundation in de VS en andere

landen.

Octrooi-informatie

Dit product kan onderworpen zijn aan een of meerdere octrooien of er kan een octrooiaanvraag
voor zijn ingediend. Voor aanvullende informatie raadpleeg: www.brainlab.com/patent.

Geïntegreerde software van derden

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het volgende werk. De volledige licentie en
auteursrechtinformatie vindt u via onderstaande koppelingen:
• 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++, ontwikkeld door de Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
• QR Code Generator, copyright © 2018 Project Nayuki (https://github.com/nayuki/QR-Code-

generator/tree/v1.4.0).
• Dit product maakt gebruik van jquery.nicescroll. Voor een volledige beschrijving van

auteursrechten, vrijwaringen en licenties, zie https://github.com/inuyaksa/jquery.nicescroll/blob/
master/MIT.LICENSE.

• Dit product maakt gebruik van Durandal. Voor een volledige beschrijving van auteursrechten,
vrijwaringen en licenties, zie https://raw.githubusercontent.com/BlueSpire/Durandal/master/
License.txt.

Aanvullende erkenningen

Stepanov en McJones, "Elements of Programming", licentie:
- Copyright© 2009 Alexander Stepanov en Paul McJones.

Juridische informatie
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- Toestemming voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, distribueren en verkopen van deze
software en de bijbehorende documentatie voor alle doeleinden wordt hierbij zonder kosten
verleend, op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightkennisgeving in alle exemplaren
wordt weergegeven en dat zowel die copyrightkennisgeving als deze
toestemmingskennisgeving in ondersteunende documentatie voorkomen. De auteurs doen
geen uitspraken over de geschiktheid van deze software voor welk doel dan ook. Het wordt
geleverd "zoals het is" zonder expliciete of impliciete garantie.

- Algorithms from Elements of Programming door Alexander Stepanov en Paul McJones
Addison-Wesley Professional, 2009.

SGI C++ Standaard sjabloonbibliotheek-licentie:
- Copyright© 1994 Hewlett-Packard Company.
- Toestemming voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, distribueren en verkopen van deze

software en de bijbehorende documentatie voor alle doeleinden wordt hierbij zonder kosten
verleend, op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightkennisgeving in alle exemplaren
wordt weergegeven en dat zowel die copyrightkennisgeving als deze
toestemmingskennisgeving in ondersteunende documentatie voorkomen. Hewlett-Packard
Company doet geen uitspraken over de geschiktheid van deze software voor welk doel dan
ook. Het wordt geleverd "zoals het is" zonder expliciete of impliciete garantie.

• Copyright© 1996 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.
- Toestemming voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, distribueren en verkopen van deze

software en de bijbehorende documentatie voor alle doeleinden wordt hierbij zonder kosten
verleend, op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightkennisgeving in alle exemplaren
wordt weergegeven en dat zowel die copyrightkennisgeving als deze
toestemmingskennisgeving in ondersteunende documentatie voorkomen. Silicon Graphics
doet geen uitspraken over de geschiktheid van deze software voor welk doel dan ook. Het
wordt geleverd "zoals het is" zonder expliciete of impliciete garantie.

CE-keurmerk

De CE-markering geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële
vereisten van richtlijn 93/42/EEG van de Europese Raad betreffende medische
hulpmiddelen.
Viewer is een Klasse Im product volgens de regels van de MDD.

Productgerelateerde incidenten rapporteren

U bent verplicht elk ernstig incident dat mogelijk is opgetreden in relatie tot dit product te melden
aan Brainlab en, voor zover het binnen Europa is, aan de bevoegde nationale autoriteit voor
medische hulpmiddelen.

Verkoop in de VS

Dit product mag alleen worden aangeschaft door of in opdracht van een arts (wetgeving VS).
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1.3 Symbolen

Waarschuwingen

Waarschuwing
Waarschuwingen worden aangeduid met driehoekige waarschuwingssymbolen. Deze
bevatten veiligheidskritische informatie aangaande mogelijk letsel, overlijden of andere
ernstige gevolgen als gevolg van het (oneigenlijke) gebruik van het apparaat.

Aandachtspunten

Aandachtspunten worden aangeduid door middel van een cirkelvormig
voorzichtigheidssymbool. Deze bevatten belangrijke informatie over een mogelijke storing
of onjuiste werking van het apparaat, beschadiging van het apparaat of beschadiging van
eigendommen.

Opmerkingen

OPMERKING. Opmerkingen worden weergegeven in een schuin lettertype en bevatten
aanvullende handige tips. 

Symbolen
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1.4 Het systeem gebruiken

Beoogd gebruik

Viewer is een softwareoplossing voor de weergave van medische beelden en andere
gezondheidsgegevens. De software beschikt over functies voor beeldbeoordeling,
beeldbewerking, basismetingen en 3D-visualisatie (multiplanaire reconstructies en 3D-weergaven
van het volume). Het is niet bedoeld voor primaire beelddiagnose of de controle van
mammografische beelden.

Beoogde gebruiker

De oplossing wordt doorgaans gebruikt door medisch specialisten zoals artsen, hun assistenten
of verplegend personeel, die medische (DICOM) beelden of andere gezondheidsgegevens
moeten weergeven voor niet-diagnostische doeleinden.
Het gebruikersprofiel voor Viewer is onafhankelijk van het specifieke klinische gebruik.

Plaats van gebruik

De plaats van gebruik is vastgesteld als binnenshuis, doorgaans in een ziekenhuis of medische
omgeving.

Patiëntenpopulatie

De oplossing is software waarmee DICOM-gegevens kunnen worden bekeken. Daarom bestaat
er geen specifieke patiëntenpopulatie.

Plausibiliteitsbeoordeling

Waarschuwing
Beoordeel de plausibiliteit van alle informatie ingegeven in, en afkomstig van het systeem
voordat u de patiënt behandelt.

Verantwoordelijkheid

Waarschuwing
Dit systeem biedt enkel ondersteuning aan de arts en vervangt in geen geval de ervaring
en/of verantwoordelijkheid van de arts tijdens het gebruik ervan. Het moet te allen tijde
mogelijk zijn dat de gebruiker de procedure voortzet zonder het systeem.
De systeemonderdelen en bijbehorende accessoires mogen alleen door getraind personeel
worden gebruikt.
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1.5 Compatibiliteit met medische apparatuur en
software

Compatibele niet-Brainlab-instrumenten

Viewer is compatibel met de volgende instrumenten:

Instrument Fabrikant

Magic Leap 1

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

Magic Leap 1 is volgens ANSI/UL60950 (E492841) gecertificeerd als IT-apparatuur. Het voldoet
niet aan de vereisten voor ME-apparatuur zoals vastgelegd in IEC 60601-1:2012 en mag niet
tijdens chirurgische ingrepen in een patiëntomgeving worden gebruikt.

Niet-Brainlab instrumenten

Waarschuwing
Het gebruik van combinaties van medische instrumenten die niet door Brainlab zijn
goedgekeurd, kan een nadelig effect hebben op de veiligheid en/of effectiviteit van de
medische instrumenten en kan de veiligheid van de patiënt, gebruiker en/of omgeving in
gevaar brengen.

Compatibele medische software van Brainlab

Alleen door Brainlab genoemde medische software van Brainlab mag op dit systeem worden
geïnstalleerd en gebruikt. Neem contact op met Brainlab Support voor uitleg over de
compatibiliteit met medische software van Brainlab.

Niet-Brainlab-software

Software mag alleen door bevoegde Brainlab-medewerkers op het Brainlab-systeem
worden geïnstalleerd. Installeer en verwijder geen software-applicaties.

DICOM-conformiteit

DICOM-conformiteitsverklaringen vindt u op de website van Brainlab: www.brainlab.com/dicom.

Updates

Waarschuwing
Updates voor het besturingssysteem (hotfixes) of voor software van derden zouden
moeten worden uitgevoerd buiten werktijd en in een testomgeving om de juiste werking
van het Brainlab-systeem te verifiëren. Brainlab monitort de gereleasede Windows-hotfixes
en weet of er voor sommige updates problemen kunnen worden verwacht. Neem contact
op met Brainlab support als er problemen zijn met hotfixes voor het besturingssysteem.

Virusscannen en malware

Brainlab adviseert het systeem te beschermen met hoogwaardige antivirussoftware.

Compatibiliteit met medische apparatuur en software
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Onthoud dat de instellingen van sommige malwarebeschermingssoftware (zoals virusscanner) de
systeemprestaties nadelig kunnen beïnvloeden. Als er bijvoorbeeld realtime-scans worden
uitgevoerd en elke bestandstoegang wordt gecontroleerd, kan het laden en opslaan van
patiëntgegevens lang duren. Brainlab adviseert het maken van realtime-scans uit te schakelen en
virusscans buiten werktijd uit te voeren.

Waarschuwing
Let erop dat uw antivirussoftware de Brainlab directories niet wijzigt, met name:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Waarschuwing
Tijdens behandelingsplanning mogen geen updates worden gedownload of geïnstalleerd.
Neem contact op met Brainlab support voor aanvullende informatie over elk van deze punten.

Microsoft beveiligingsupdates voor Windows en driverupdates

Brainlab staat alleen de installatie van beveiligingspatches toe. Installeer geen servicepacks en
optionele updates. Controleer uw instellingen om ervoor te zorgen dat updates op een geschikt
moment worden gedownload en correct worden geïnstalleerd. Update geen drivers op Brainlab
platformen.
Raadpleeg de Brainlab website voor aanvullende informatie over instellingen en voor een lijst met
Microsoft beveiligingsupdates die door Brainlab support zijn geblokkeerd.
Adres: www.brainlab.com/updates
Wachtwoord: WindowsUpdates!89
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1.6 Training en documentatie

Brainlab-training

Voor een veilig en correct gebruik raadt Brainlab aan dat alle gebruikers vóór het in gebruik
nemen van het systeem deelnemen aan een trainingsprogramma dat door een Brainlab-
medewerker wordt verzorgd.

Verantwoordelijkheid

Waarschuwing
Dit systeem biedt enkel ondersteuning aan de chirurg en vervangt in geen geval de
ervaring en/of verantwoordelijkheid van de chirurg tijdens het gebruik ervan. Het moet te
allen tijde mogelijk zijn dat de gebruiker de procedure voortzet zonder het systeem.
De systeemcomponenten en aanvullende instrumenten mogen uitsluitend door getraind medisch
personeel worden bediend.

Verlengde ok-tijd

Brainlab navigatiesystemen zijn gevoelige technische apparaten. Afhankelijk van de opstelling in
de ok, de patiëntpositionering, de duur en complexiteit van de berekeningen, kan de operatieduur
door de navigatie variëren. Het is aan de gebruiker om te beslissen of een mogelijke verlenging
acceptabel is voor de betreffende patiënt en behandeling.

Het lezen van gebruikershandleidingen

In deze handleiding wordt complexe medische software of medische hulpmiddelen omschreven
die met zorg moet worden gebruikt.
Het is daarom belangrijk dat alle gebruikers van het systeem, de instrumenten en software:
• deze handleiding zorgvuldig doorlezen alvorens de apparatuur te gebruiken;
• altijd toegang hebben tot deze handleiding.

Training en documentatie
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1.7 Technische vereisten voor Viewer op een pc

Hardwarevereisten voor Viewer

• Grafische weergave: DirectX 11 compatibel met 512 MB grafisch geheugen
• Schermresolutie: 1.280 x 1.024 of hoger
• Processor: 4 fysieke kernen
• RAM: 4 GB

Aanvullende vereisten voor 3D-stereoweergave

• RAM: 8 GB
• Ondersteunt stereoscopische monitors
• Schermresolutie: 1.280 x 1.024 of hoger (bij gebruik van oorspronkelijke resolutie)
• Ondersteunt "lijn-interleave"-modus
• Passief 3D-stereoscherm
• Gepolariseerde bril

OPMERKING. Er gelden geen specifieke vereisten voor pixeldichtheid, grootte of luminantie. 
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1.8 Technische vereisten voor Viewer via een
webbrowser

Algemeen

• Computer met netwerkverbinding, voldoende schermresolutie (zie hardware hieronder) en
muis.

• Tablet met netwerkverbinding en voldoende schermresolutie (zie hardware hieronder).

Software

Besturings-
systeem\Brow-
ser

Internet Explorer Edge* Firefox* Chrome* Safari*

Windows 7 11 N.v.t. OK OK N.v.t.

Windows 8 11 N.v.t. OK OK N.v.t.

Windows 10 11 OK OK OK N.v.t.

Mac OS N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. OK

iOS N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. OK

Android N.v.t. N.v.t. N.v.t. OK N.v.t.

* Zorg dat u de nieuwste versie van uw browser gebruikt.

Hardware

• 2 GB RAM aanbevolen
• Schermresolutie: 1.024 x 768 of hoger
• Muis met scrollwieltje aanbevolen bij gebruik van een computer

Netwerk

• Snelheid van de netwerkverbinding:
- Minimaal 10 Mbps. De netwerkverbinding moet stabiel zijn. Mogelijk moet u de applicatie

opnieuw opstarten als de netwerkverbinding niet stabiel is.
- Maximale latentie: 200 ms.

• Toegang tot de server via poort 80 en poort 443 (http en https).

Technische vereisten voor Viewer via een webbrowser
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1.9 Technische vereisten voor Viewer met Magic
Leap-setup

Hardwarevereisten voor Viewer

• Grafische weergave: DirectX 11 compatibel met 512 MB grafisch geheugen
• Schermresolutie: 1.280 x 1.024
• Processor: 4 fysieke kernen
• RAM: 4 GB

Aanvullende vereisten

Magic Leap 1

Waarschuwing
Magic Leap kan in een ok-omgeving worden gebruikt voor niet-diagnostische, niet-
therapeutische beoordeling van medische gegevens.
Magic Leap mag niet in de nabijheid van de patiënt in de ok en tijdens behandeling worden
gebruikt. Magic Leap is geen medisch elektrisch hulpmiddel als bedoeld in IEC 60601-1 en
de beperking voor wat betreft de gebruiksomgeving van Medical Leap moet in acht worden
genomen.

Netwerkvereisten

Zowel Magic Leap 1 als de computer moeten op hetzelfde netwerk zijn aangesloten. Voor Magic
Leap is wifi vereist, maar geen internet. De computer kan via wifi of met een netwerkkabel worden
aangesloten.
Voor Viewer en Magic Leap is een versleutelde verbinding voor SSL-communicatie vereist.
Hoewel elke standaard https-poort kan worden gebruikt, wordt door Brainlab aanbevolen de beter
beveiligde https-poort 44388 te gebruiken. Als deze poort geblokkeerd is, neemt u contact op met
de IT-afdeling van het ziekenhuis en/of zoekt u uit welke poort er wel wordt gebruikt.
OPMERKING. De functionaliteit van Viewer die met een Magic Leap-setup beschikbaar is, is
afhankelijk van een licentie. U hebt zowel het Magic Leap-apparaat als de licentie nodig voor
toegang tot de mixed reality-functionaliteit van Viewer. 

Aanbevolen verlichtingsomstandigheden

Zoals voor alle niet-gekalibreerde schermen geldt, worden de grijsniveaus op Magic Leap niet
ideaal weergegeven, vergeleken met diagnostische monitors. Voor een goede, mixed reality
ervaring moet er in een ruimte met weinig ramen en weinig glimmende oppervlakken sprake zijn
van normale verlichtingsomstandigheden. Helder zonlicht kan de prestaties nadelig beïnvloeden.
Het beoordelen van medische gegevens in mixed reality kan het beste door virtuele inhoud vóór
een donkere, homogene achtergrond te plaatsen.
Verdere aanbevelingen om de prestaties van Magic Leap te verbeteren:
• Houd de verlichting op het aanbevolen niveau (bijv. maximaal 500 lux in kantoren)
• Plaats het werkoppervlak dusdanig dat ramen parallel aan de zichtlijn zijn gepositioneerd
• Plaats glimmende objecten uit het zicht
• Houd de instelling Automatische helderheid van Magic Leap ingeschakeld
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2 OVERZICHT SOFTWARE
2.1 Aan de slag

Inleiding

Viewer heeft meerdere gebruiksdoeleinden. Bijvoorbeeld:
• het bekijken van medische beelden en Brainlab-behandelplannen;
• het vergelijken van beeldsets van meerdere onderzoeken;
• het uitvoeren van windowing (vensters aanpassen) en meetfuncties.

Viewer openen

Lokale installatie: Open Viewer via Content Manager, in Origin Data Management. U hebt zo
toegang tot patiëntbestanden en kunt gebruikmaken van software van Brainlab.
Webbrowser: Open Viewer via Origin Data Management, waarmee u toegang hebt tot
patiëntbestanden en software van Brainlab kunt gebruiken.
Raadpleeg de softwarehandleiding Origin Data Management voor meer informatie.

Schermlay-out

①

②
Afbeelding 1  

De schermlay-out toont gegevens naast elkaar zodat de gebruiker gegevens kan vergelijken.

OVERZICHT SOFTWARE
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Nr. Gebied Uitleg

① Hoofdmenu
Menu met beschikbare functies.
OPMERKING. De beschikbare functies zijn afhankelijk van uw li-
centie. 

② Geselecteerde
weergave

De beeldreeksnaam en pictogrammen worden op de geselecteer-
de weergave gemarkeerd.

Belangrijkste toetsen

Druk op de betreffende toets om de functie te activeren.

Toets Functie

Home: Hiermee gaat u terug naar uw startpagina. Alle wijzigin-
gen (bijv. geselecteerde beeldset, windowing, trajecten, metin-
gen, verkleinde velden, 3D-drempelwaarden) worden automa-
tisch beschikbaar gemaakt voor andere applicaties.

Data: Hiermee wordt het menu geopend om gegevens te ver-
bergen/tonen.

Patiëntnaam en ID: Selecteer dit om terug te gaan naar de pati-
entselectie om wijzigingen aan te brengen in de geselecteerde
patiënt of gegevens.

Menu View: Beeldweergave-opties.

Menu Measure: Beeldmeetopties (hoeken, afstanden etc.) en
annotaties.

Menu 3D Options: 3D-visualisaties creëren, beeld bijsnijden en
een doelgebied selecteren. U kunt tevens verbinding maken met
mixed reality-functionaliteit.

Menu Comparison: Hiermee wordt een vergelijking van Brain-
lab-objecten weergegeven wanneer deze aanwezig zijn in de
beeldset.

Done: Hiermee gaat u door en slaat u de wijzigingen op.

Back: Vraagt u de wijzigingen op te slaan alvorens terug te ke-
ren naar het vorige scherm.

• Selecteer Save om gegevens beschikbaar te maken voor an-
dere applicaties.

• Selecteer Discard om gegevens te verwijderen.
• Selecteer Cancel om op de Viewer-pagina te blijven.

Aan de slag
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2.2 Lay-outs

Meer over lay-outs

③① ②

Afbeelding 2  

Viewer maakt gebruik van slimme lay-outs, die automatisch de meest relevante weergaven
selecteren op basis van uw dataset. Om de standaardlay-out, dataset en/of objectlijst die worden
weergegeven, aan te passen, selecteer Data.

Nr. Omschrijving

① Weergavegebied

② Gegevensselectie

③ Selectie lay-out

Beschikbare lay-outs

Lay-out Details

Custom: Toont elke geselecteerde dataset naast elkaar in het
weergavegebied.
OPMERKING. Add View is alln beschikbaar bij gebruik van
deze lay-out. 

OVERZICHT SOFTWARE
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Lay-out Details

Spine: Toont tussen drie en zeventien weergaven met:
• Een sagittale weergave van de ruggenwervels; weergave

van afzonderlijke coupes.
• Vier afzonderlijke coupes zoals weergegeven in de sagittale

weergave van ruggenwervels.
OPMERKING. De beschikbaarheid van deze lay-out is afhan-
kelijk van uw licentie. 

Cranial: Toont tussen vier en zes weergaven met:
• Een 3D-reconstructie van het hoofd met behulp van de hui-

dreconstructie of bot/MR.
• Een 3D-reconstructie van het hoofd met behulp van de slim-

me-benaderingweergave.
• ACS- en coupeweergaven met een tot twee beeldsets.

OPMERKING. De beschikbaarheid van deze lay-out is afhan-
kelijk van uw licentie. 

Angio: Toont tussen vier en zes weergaven met:
• 3D-reconstructies van bloedvaten en bot/bloedvaten. Be-

schikbaarheid van 3D-weergaven is afhankelijk van de gese-
lecteerde beelddata.

• ACS-, coupeweergaven en angiogramweergaven.
OPMERKING. De beschikbaarheid van deze lay-out is afhan-
kelijk van uw licentie. 

Vascular: Toont vijf weergaven met:
• ACS-weergaven.
• 3D-reconstructies van aderen, slagaderen en huid/bot/bloed-

vaten. Beschikbaarheid van 3D-weergaven is afhankelijk
van de geselecteerde beelddata.

• Een PDF-rapport, mits beschikbaar.

Lay-outs
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Lay-out Custom

Afbeelding 3  

In de lay-out Custom worden alle beschikbare gegevens weergegeven en kunt u elke weergave
selecteren uit de lijst van beschikbare reconstructie-opties met behulp van Add View.

Lay-out Spine

②

①

③

5

6

4

Afbeelding 4  

De Spine-lay-out bevat vijf standaardweergaven met behulp van één dataset. Gebruik More ⑤
en Fewer ④ in Vertebra Views om het aantal ruggenwervels dat wordt weergegeven, te wijzigen.
De weergavepoort links toont de coupepositionering die wordt getoond in de andere weergaven.
De uitlijning kan worden aangepast door de gele markeringen te verslepen ①.
OPMERKING. Wanneer de coupes opnieuw zijn gepositioneerd, wordt de betreffende weergave
bijgewerkt. 
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Nr. Omschrijving

① Coupemarkeringen.

②
Sagittale weergave van de wervelkolom en de wervels. Bovendien worden de coupes
weergeven die in de andere weergaven worden getoond. Deze coupes kunnen op-
nieuw worden gepositioneerd.

③ Axiale, coronale, sagittale of coupeweergave voor de afzonderlijke coupes.

④ Selecteer Fewer voor minder ruggenwervelweergaven.

⑤ Selecteer More voor meer ruggenwervelweergaven.

⑥ Axiale, coronale, sagittale of coupeweergave voor de afzonderlijke coupes.

Lay-out Cranial

③

①

④ ⑤

②

Afbeelding 5  

De Cranial lay-out bevat maximaal zes weergaven van vier datasets. De weergavepoort links
toont een 3D-representatie van de hoofddataset. Beweeg de schuifbalk ② om de objectweergave
aan te passen. Gebruik de knoppen in de weergave om door de dataset te scrollen. U kunt ook
het muiswiel gebruiken.

Nr. Omschrijving

① Weergave Smart Bone/MR

② Schuifbalk gebruikt voor bijsnijden van de 3D-reconstructie en weergave van interne
objecten

③ Smart Approach-weergave met een 3D-reconstructie van het hoofd met behulp van
bloedvaten van het hersenoppervlak en de huid

④ Axiale, coronale, sagittale of coupeweergave voor dataset 1

⑤ Axiale, coronale, sagittale of coupeweergave voor dataset 2

Lay-outs
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Lay-out Angio

② ③

① ④
Afbeelding 6  

In de lay-out Angio worden maximaal zes datasets tegelijkertijd weergegeven.

Nr. Omschrijving

① Axiale, coronale, sagittale of coupeweergave voor een dataset

② Smart Vessels-weergave

③ De inhoud varieert op basis van de beschikbare data

④ De inhoud varieert op basis van de beschikbare data
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Lay-out Vascular

③②①

Afbeelding 7  

De lay-out Vascular toont vijf weergaven tegelijk. Pas de 3D‑weergave in het midden aan door
het beeld te pannen.

Nr. Omschrijving

① Axiale, coronale, sagittale of coupeweergave voor een dataset

② 3D-reconstructies van aderen, slagaderen en huid/bot/bloedvaten

③ Een PDF-rapport

Lay-outs
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2.3 Gegevens weergeven

Meer over het weergeven van gegevens

De View-functies zijn basisbeeldmanipulatie-opties. Wijzigingen worden toegepast op de huidige
dataset en de bijbehorende reconstructies.

DICOM-beelden moeten horizontaal en verticaal een gelijke pixelgrootte hebben. De
matrixgrootte is onbeperkt.

Oriëntatie

Er verschijnt een menselijk figuurtje links onder in elk beeld om de richting van het
beeld aan te duiden.
In elk beeld verschijnen andere relevante richtingindicatoren, zoals: H (hoofd), F
(voet), L (links), R (rechts), A (anterieur) en P (posterieur).

2D-oriëntatie

Afbeelding 8  

Dit symbool wordt getoond wanneer 2D-beelden worden weergegeven.

Basisweergavetoetsen

De basisweergavetoetsen zijn altijd beschikbaar in Viewer.

Toets Functie

Scroll: 
• Sleep naar rechts of omlaag om vooruit te gaan door de set
• Sleep naar links of omhoog om achteruit te gaan door de set

OPMERKING. U kunt ook de pijltoetsen in het beeld gebruiken om te scrollen. 
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Toets Functie

Rotate: De 3D-reconstructie draaien.

Zoom:
• Sleep omhoog om uit te zoomen
• Sleep omlaag om in te zoomen

Pan

Pan: Sleep het beeld naar de gewenste positie of druk op het beeld om het op dat
punt te centreren.

Add View: Hiermee wordt de reconstructieselectie geopend.

Hiermee wordt de reconstructieselectie geopend.

Maximaliseert/minimaliseert het geselecteerde beeld.

Sluit de geselecteerde weergave.

Pijlen binnen de weergave voor scrollen door de beeldcoupes.

Weergavefuncties

Toets Functie

Reset: Resets alle coupes naar de oorspronkelijke weergave-instellingen.

Linked View: Koppelt meerdere beeldsets op het scherm. 

Gegevens weergeven
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Toets Functie

Presets: Hiermee worden voorinstellingen van CT-windowing geselecteerd.

Windowing: Aanpassen van de helderheid (omhoog en omlaag) en het contrast
(links en rechts). 

Slices: Hiermee wordt het aantal weergegeven coupes aangepast.
In het menu kunt u de dikte en de afstand tussen de weergegeven coupes aanpas-
sen.

Align: Hiermee kunt u de oriëntatie van de gescande gegevens aanpassen. 

Flip: Sleep over het beeld dat u wilt verplaatsen:
• Verticaal om het beeld verticaal te spiegelen.
• Horizontaal om het beeld horizontaal te spiegelen.

OPMERKING. Flip is alleen actief voor 2D (röntgen). 

Screenshot: Maakt een screenshot van het huidige scherm.

OPMERKING. Als u Done selecteert nadat u View-functies hebt gebruikt, worden wijzigingen
voor die beeldset opgeslagen. De volgende keer wanneer u de beeldset opent, wordt deze met
dezelfde lay-out geopend. 

Voorinstellingen

Afbeelding 9  

U kunt vooraf ingestelde windowinginstellingen kiezen voor CT-beeldsets die door Brainlab zijn
geoptimaliseerd om bepaalde structuren als bot, longweefsel of weke delen weer te geven. Druk
hiervoor op Presets om een lijst van beschikbare optimalisaties te zien.
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Dikte

② ③

①
Afbeelding 10  

De Thickness-functie is alleen beschikbaar voor oorspronkelijke coupes als aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:
• De coupeafstand is gelijk in de hele beeldset
• De maximale coupeafstand is 2 mm
• Het maximale verschil tussen de coupeafstand en coupedikte bedraagt niet meer dan 10%

OPMERKING. Axiale, sagittale of coronale reconstructies kunnen niet worden gemiddeld. 

Nr. Uitleg

①
Schuifbalk voor het aanpassen van de coupedikte. Het diktebereik is afhankelijk van
de afstand tussen coupes en mag de maximale totale dikte van 6 mm niet overschrij-
den.

② De gemiddelde dikte wordt aangegeven in de koptekst (vóór AVERAGE).

③ De dikte van het gemiddelde gebied.

Gegevens weergeven
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Geselecteerde Data-menu

In het menu SELECTED DATA kunt u geselecteerde data verbergen/tonen.

① ②

⑧③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

Afbeelding 11  

Nr. Uitleg

① Selecteer pictogram om het menu SELECTED DATA te openen.

② Gegevens die beschikbaar zijn voor weergave, bijv. beelden, objecten, metingen.

③ Selecteer MORE om de gegevensselectiepagina te openen.

④ Selecteer om gegevens te tonen.

⑤ Selecteer om gegevens te verbergen.

⑥ Selecteer om lijst van beschikbare gegevens te verbergen/tonen.

⑦ Toont alle beschikbare lay-outs.

⑧ Selecteer om het menu SELECTED DATA te sluiten.
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Gegevenseigenschappen

①

Afbeelding 12  

Gegevenseigenschappen worden getoond in het Data-menu. Bijvoorbeeld, objectvolume ① in
geplande objecten.

Waarschuwing
Volumeberekening is gebaseerd op factoren als beeldkwaliteit, beeldresolutie en
coupedikte, en kan afwijken van het werkelijke volume van het gemarkeerde object.

De functie Slices

Afbeelding 13  

Met de functie Slices kunt u opgeven hoeveel coupes worden weergegeven met behulp van een
raster om de gewenste lay-out te selecteren.

Eisen voor gekoppelde weergave

Met Linked View worden meerdere beeldsets gekoppeld. Elke handeling die op één set wordt
uitgevoerd (zoals scrollen of pannen), wordt eveneens op de gekoppelde weergaven uitgevoerd.
Om Linked View te kunnen gebruiken, moeten de beelden/beeldsets:
• onderdeel uitmaken van dezelfde beeldset of reconstructie, of
• zijn gefuseerd (met behulp van de Brainlab-software of de scanner).

Gegevens weergeven
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Beelden maximaliseren/minimaliseren

①

②

Afbeelding 14  

Nr. Component

① Beeldlijst

②
Gemaximaliseerd beeld
OPMERKING. Het gemaximaliseerde beeld blijft in de beeldlijst opgenomen. 

Opties voor maximaliseren/minimaliseren

Opties

Druk op de maximaliserenpijl om een beeld te maximaliseren.

Druk op de minimaliserenpijl om een beeld te minimaliseren.

Als u het beeld in de gemaximaliseerde weergave wilt wijzigen ②, selecteer dan een beeld in de
beeldlijst ① of sleep een beeld naar de gemaximaliseerde weergave om te wisselen.

OVERZICHT SOFTWARE

Softwarehandleiding Rev. 1.0 Viewer Ver. 5.1 31



Gegevens weergeven
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3 VIEWER GEBRUIKEN
3.1 Reconstructieweergaven

Meer over reconstructieweergaven

Met Viewer kunt u reconstructies weergeven, naast de reeds geselecteerde beelden.
Reconstructieweergaven worden gekoppeld aan de originele beeldset, d.w.z. alle wijzigingen die
in een beeld worden aangebracht, zijn ook van applicatie op de andere beelden.
U kunt de originele beeldset tegelijkertijd met maximaal drie reconstructietypes bekijken. Door een
van de reconstructiepictogrammen te selecteren, wordt die betreffende reconstructie
weergegeven.

Reconstructieselectie

Selecteer de reconstructieknop ① of Add View ② om een selectiedialoogvenster ③ te openen.
Van hieruit kunt u de afzonderlijke reconstructieopties openen. In de reconstructieselectie worden
de symbolische pictogrammen voor de beschikbare weergaven getoond.
OPMERKING. De beschikbare reconstructies zijn afhankelijk van het geselecteerde
gegevensformaat en uw licentie. 

④

①

②

⑤
③ ⑥

Afbeelding 15  

Nr.

① Toets Reconstructies.

VIEWER GEBRUIKEN
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Nr.

② Add View.

③ Standard bevat een set veelgebruikte reconstructies.

④ Other bevat aanvullende reconstructies.

⑤ Reconstructieselectiedialoogvenster.

⑥ Slice is de oorspronkelijke beeldset, geen reconstructie.

Reconstructies selecteren

Stap

1.

Selecteer Add View of de toets reconstructieknop.
Het reconstructieselectiedialoogvenster wordt geopend.

2. Kies uw weergave door middel van de symbolen.
OPMERKING. Filters kunnen worden toegepast op deze weergave. Zorg dat er geen fil-
ters zijn gemarkeerd als u alle opties wilt bekijken. 

Leverweergave

Afbeelding 16  

De Liver-weergave toont alle beschikbare beelddata die specifiek zijn voor de lever, maar u kunt
ook weergaves selecteren uit de lijst van reconstructieopties.
OPMERKING. De beschikbaarheid van deze lay-out is afhankelijk van uw licentie. 

Reconstructieweergaven
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De leverweergave openen

Stap

1.

Selecteer Add View.

2. Selecteer Standard > Other.

3. Selecteer Other Views > Liver.

VIEWER GEBRUIKEN
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3.2 Patiëntrichting opnieuw definiëren

Meer over het opnieuw definiëren van de patiëntrichting

Met de functie Align kunt u de patiëntrichting in de beeldset opnieuw definiëren.
Als de patiënt bijvoorbeeld gescand werd in de axiale (voorovergebogen of achteroverliggende)
positie maar met het hoofd schuin, zal de labeling van de scangegevens niet overeenkomen met
de richting. U kunt dit corrigeren door de gegevens zo uit te lijnen dat deze overeenkomen met
het label in de betreffende weergave.
OPMERKING. Bij gebruik van de Align-functie wordt aanbevolen in plaats van de originele
beeldcoupes reconstructies te gebruiken. 

Patiëntrichting opnieuw definiëren

①

Afbeelding 17  

Stap

1.

Selecteer Align.

2. Roteer en/of pan het beeld ① zodat de richtingsmarkeringen in de weergave op een lijn
liggen met de daadwerkelijke patiëntrichting.
Andere geopende weergaven kunnen worden gebruikt om te vergelijken en de uitlijning
van de richting te controleren.

Waarschuwing
Zorg dat de patiëntrichting die is opgegeven met behulp van de functie Align overeenkomt
met de daadwerkelijke patiëntrichting in de beeldset.

Patiëntrichting opnieuw definiëren
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Posities wisselen

Stap

Selecteer een weergave en houd deze vast, vervolgens laat u de weergave los op de gewenste
locatie.
De twee weergaven wisselen van positie.

VIEWER GEBRUIKEN
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3.3 Meetfuncties

Meer over meetfuncties

Het menu Measure bevat geavanceerde meetopties. De metingen worden toegepast op de
huidige coupe en op één coupe daarvoor en daarna.
Afstands-, cirkel- en hoekmetingen zijn uitsluitend zichtbaar in de Viewer. De meetfuncties
afstand en cirkel zijn niet beschikbaar voor niet-gekalibreerde beelden.
OPMERKING. De kwaliteit van de afstandsmeting is afhankelijk van de resolutie van de beeldset. 

Meettoetsen

Toets Functie

Distance: Meten van de afstand tussen twee willekeurige punten.

Circle: Meten van de diameter van een cirkel die over het beeld is ge-
plaatst.

Angle: Meten van de hoek van drie willekeurige punten op hetzelfde
vlak.

Open Angle: Meet de hoek tussen twee open vlakken.

Point: Plaatsen van tekstlabels in het beeld.
OPMERKING. Punten zijn ook in andere softwareapplicaties zicht-
baar. 

See Next: Wanneer er meer dan één meting is in de geselecteerde
gegevens, ga dan naar de coupe waar de volgende meting plaats-
vindt.

Delete: Verwijderen van meetobjecten.

Calibrate: Kalibreer de meetfuncties met betrekking tot een marker
met bekende afmetingen.

OPMERKING. Metingen en punten kunnen alleen worden veranderd wanneer het Measure menu
open is. 

Meetfuncties
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Afstanden meten

Afbeelding 18  

Met de functie Distance kunt u de afstand tussen twee willekeurige punten in het beeld meten.

Stap

1.

Selecteer Distance.

2. Maak een selectie ergens op het beeld.
Er verschijnt een lijn op het scherm.

3. Verplaats de lijn indien nodig door de eindpunten te selecteren en deze te verslepen.
De afstand tussen de geselecteerde punten wordt berekend en weergegeven in millime-
ter.

Diameters meten

Afbeelding 19  
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Met de functie Circle kunt u de diameter meten van een cirkel die over het beeld is geplaatst. De
diametermetingen worden toegepast op de huidige coupe en op één coupe daarvoor en daarna.

Stap

1.

Selecteer Circle.

2. Selecteer een punt in het beeld om een cirkel te maken.
De diameter van de cirkel wordt berekend en weergegeven.

3. Verplaats de cirkel indien nodig door het middelpunt ervan te verslepen. Verander de af-
meting door de randen te selecteren en deze te verslepen.

Hoeken meten

Afbeelding 20  

Met de functie Angle kunt u de hoek tussen drie punten in hetzelfde vlak meten.
OPMERKING. De weergegeven hoek is een 2D-meting. De waarde is altijd gerelateerd aan het
weergegeven vlak. 

Stap

1.

Selecteer Angle.

2. Selecteer een punt in het beeld.
Er verschijnt een hoek op het scherm.

3. Verplaats de punten indien nodig door de punten te selecteren en deze te verslepen.
De hoek tussen de geselecteerde punten wordt nu berekend en weergegeven.

Open hoeken meten

Met de functie Open Angle kunt de hoek tussen de twee doelvlakken meten.

Meetfuncties
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Stap

1.

Selecteer Open Angle.

2. Selecteer een punt in het beeld.
Er verschijnen twee lijnen op het scherm.

3. Verplaats de lijnen indien nodig door de eindpunten te selecteren en deze te verslepen.
De hoek tussen de lijnen wordt berekend en weergegeven.
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3.4 Aanvullende meetfuncties

Toets Point

①

②

Als u tekstlabels in een beeld wilt plaatsen, selecteert u Point en verplaatst u de
labels door deze naar de gewenste positie te slepen.
Selecteer Annotation ① om de annotatietekst te bewerken in het dialoogvenster
dat wordt geopend ②.

Toets Delete

Als u metingen wilt wissen, selecteet u eerst Delete en vervolgens de meting die u
wilt wissen.

Aanvullende meetfuncties
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3.5 Kalibreren

Meer over kalibreren

Met de Calibrate-functie kunt u de meetfuncties met betrekking tot een bekende fysieke marker
kalibreren.

Kalibreren

Stap

1.

Selecteer Calibrate om te activeren.

2.

Wijzig de positie en afmeting van de cirkel zodat deze overeenkomt met de afmeting van
de marker, zoals wordt gevraagd. Verander de afmeting door op de randen te drukken en
deze te verslepen.

3.

Selecteer Enter Diameter Here en voer de correcte afmetingen van uw marker in het dia-
loogvenster in.

4. Selecteer OK.
OPMERKING. Alle metingen worden opnieuw gekalibreerd met betrekking tot de afmetin-
gen van de marker. 
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3.6 3D-opties

Meer over 3D-opties

Met de werkbalk 3D Options kunt u de volgende kenmerken van 3D-visualisatie creëren en
aanpassen: 
• Aanpassing van de drempel
• Bijsnijden van beelden
• Select ROI (Region of Interest, doelgebied)
• Huidkleurselectie

Afbeelding 21  

3D-visualisaties

Wanneer u door een 2D-beeldset scrollt, geeft een gele lijn of schaduw in de 3D-visualisatie de
locatie weer van de coupe die op dat moment bekeken wordt. In andere 2D-beelden geeft een
dradenkruis de snijdende vlakken weer. Dit vervaagt wanneer het scrollen stopt.
Trajecten, objecten en punten zijn zichtbaar in 3D-visualisaties.

Waarschuwing
De kleuren die in de 3D-visualisatie verschijnen, weerspiegelen wellicht niet de kleur van
de werkelijke weefsels. Houd er rekening mee dat 3D-visualisatie worden gecreëerd op
basis van grijswaarden, waardoor onnauwkeurigheden van het oppervlak of artefacten
kunnen zorgen voor onnauwkeurigheden in de 3D-visualisatie.

Digitaal gereconstrueerd röntgenbeeld (DRR)

Voor de DRR-voorinstelling wordt gebruik gemaakt van CT-gegevens om een
röntgenbeeldapproximatie te maken. Het resultaat is een röntgenachtig beeld dat is berekend
vanuit de geselecteerde hoek.

Maximale intensiteit projectie (MIP)

MIP is een volumevisualisatiemethode voor 3D-data waarmee de voxels met maximale intensiteit
langs de weergaverichting in het visualisatievlak worden geprojecteerd.

3D-opties
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Voorinstellingen

Beschikbare voorinstellingen verschillen per gegevenstype:

Gegevenstype Standaard Overig

CT zonder contrast Skin DRR Bone Bone/Vessels, Skin/Bone/
Vessels en MIP

CT met contrast Skin MIP CT Contrast (bone
and vessels) Bone, Skin/Bone en DRR

MR Skin MIP Vessels N.v.t.

Rotationele angiografie Bone MIP Vessels N.v.t.

PET/SPECT MIP MIP MIP N.v.t.

Objectweergave

De objectweergave toont alle geselecteerde voxelobjecten, trajecten en vezelobjecten.

Mixed Reality

①

Afbeelding 22  

Als u een Magic Leap-apparaat hebt, kunt u dit met Viewer verbinden via de knop Magic Leap
①.

Gerelateerde links

Verbinding maken met uw apparaat op pagina 52
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3.7 3D-visualisaties bewerken

Meer over 3D-visualisaties bewerken

U kunt de 3D-visualisatieparameters bewerken en aanpassen met behulp van:
• Threshold
• Crop
• Select ROI
• Skin Tone
• Reset 3D
• Hide Equipment

De drempel aanpassen

Stap

1.

Selecteer Threshold.

2. Versleep om de drempel aan te passen:
• Sleep naar links of omhoog om te verhogen
• Sleep naar rechts of omlaag om te verlagen

Een beeld bijsnijden

Stap

1.

Selecteer Crop.
Het bijsnijdframe verschijnt in de beeldset.

2. Pas het bijsnijdframe zo aan dat het om het gedeelte van het beeld valt dat u wilt bewa-
ren.
• Versleep de frameranden of de ronde markeringen in het frame om de grootte van het

frame aan te passen.
• Om het frame te draaien, drukt u op een rand en versleept u het frame. Laat de rand

los en druk er opnieuw op om het frame in een andere richting te draaien.
OPMERKING. Het gedeelte buiten het bijsnijdframe is nu niet meer zichtbaar. 

Een ROI selecteren

Stap

1.

Selecteer Select ROI.

3D-visualisaties bewerken
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Stap

2. Versleep diagonaal over het gekozen gebied.
Er wordt een selectieframe gemaakt op basis van deze diagonaal.

3. Laat los.
De software selecteert het ROI en zoomt erop in.

Huidkleur selecteren

Stap

1. Selecteer Skin Tone.
Het kleurenwiel verschijnt over het menu 3D Options.

2. Selecteer de gewenste huidkleur uit het kleurenwiel.

3D resetten gebruiken

Stap

Reset 3D: Hiermee worden alle wijzigingen gereset die met de geselec-
teerde functie zijn gemaakt.
Als er geen functies zijn geselecteerd, gaat de 3D-weergave terug naar de
oorspronkelijke berekening als u op Reset 3D drukt.

VIEWER GEBRUIKEN
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Apparatuur verbergen gebruiken

①

Stap

Selecteer Hide Equipment ① in het menu 3D Options voor het verbergen van apparatuur in de
3D-visualisatie (zoals het tafelblad).
OPMERKING. Standaard is Hide Equipment uitgeschakeld. De uitzondering is als u Universal
Atlas hebt en craniale datasets weergeeft. 

3D-visualisaties bewerken

48 Softwarehandleiding Rev. 1.0 Viewer Ver. 5.1



3.8 Stereoscopische 3D-weergaven van het volume

Meer over stereoscopische 3D-weergaven van het volume

Met deze functie kunt u 3D-weergaven van het volume bekijken in stereoscopische 3D op een
3D-scherm. Selecteer het pictogram in Content Manager ① en selecteer de 3D-weergave ② om
de stereoscopische 3D-weergave te starten.

① ②

Stereoscopische 3D-knoppen

Wanneer u Viewer op afstand opent met behulp van iPlan Net of Origin Server, dan zijn er
aanvullende knoppen beschikbaar in het menu 3D Options.

Toets Functie

3D Stereo: Hiermee wordt de stereoscopische 3D-weergave in-/uitgeschakeld.

Swap Left/Right: Wisselt volumeweergave voor linker- en rechteroog.
OPMERKING. Selecteer Swap Left/Right om te controleren of u volledig in 3D
kijkt. 
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3.9 Vergelijking

Weergave van vergelijking

U kunt een vergelijking uitvoeren als uw beeldsets voxelobjecten bevatten die zijn gemaakt met
behulp van SmartBrush.

Afbeelding 23  

Selecteer Load Data onder Comparison. Viewer zoekt naar meer voxelobjecten van dit
objecttype en laadt de bijbehorende beeldsets en toont deze in chronologische volgorde.
OPMERKING. Voor meer informatie raadpleegt u de softwarehandleiding SmartBrush. 

Vergelijking
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4 MIXED REALITY
GEBRUIKEN

4.1 Meer over Mixed Reality

Achtergrond

Afbeelding 24  

Voor gebruikers met een Magic Leap-apparaat biedt Viewer unieke mogelijkheden voor het
verkennen van patiëntgegevens. Viewer en Magic Leap werken samen in het maken van een
mixed reality waarin echte omgevingen worden gecombineerd met virtuele objecten. Geef deze
virtuele objecten in 2D of 3D weer of werk samen met andere gebruikers.
OPMERKING. De beschikbaarheid van deze lay-out is afhankelijk van uw licentie. 

Geef beeldensets weer in 2D en voer windowing of andere basale beeldbewerkingsopties uit.
Roteer, zoom en positioneer 3D-beeldensets voor een optimale presentatie van het
interessegebied.
OPMERKING. Gebruik Magic Leap niet tijdens chirurgische ingrepen in een patiëntomgeving. 
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OPMERKING. Visualisaties van 3D-modellen op Magic Leap kunnen er iets anders uitzien dan de
visualisaties in het venster Viewer, vanwege het gebruik van andere weergavetechnologieën en
resoluties. 

Verbinding maken met uw apparaat

Volg deze stappen voor het verbinden van uw Magic Leap-apparaat met Viewer.

Stap

1. Start Viewer op uw bureaublad.

2. Schakel uw Magic Leap-apparaat in (met de knop voorop het Lightpack).

3.

Start de Brainlab-applicatie vanuit het hoofdmenu van Magic Leap.

4. Open in de applicatie Viewer, op uw bureaublad, het menu 3D Options.

5.

Selecteer Magic Leap.

6.

Er wordt een QR-code weergegeven.

Meer over Mixed Reality

52 Softwarehandleiding Rev. 1.0 Viewer Ver. 5.1



Stap

7.

Kijk door het Magic Leap-apparaat naar de QR-code.

8.

Nadat de QR-code is herkend, wordt er verbinding gemaakt met het apparaat. Dit kan en-
kele seconden duren.
Het QR-codedialoogvenster wordt automatisch gesloten.
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Hoofdmenu Viewer

③

②

①

④

④5

Afbeelding 25  

Druk op de knop Home van uw Magic Leap-bediening om het menu te openen.

Nr. Omschrijving

① Reposition: Hiermee stelt u de locatie in waar object in een echte omgeving worden
geplaatst.

② QR Code: Hiermee maakt u (opnieuw) verbinding tussen het apparaat en Viewer.

③ About: Hiermee geeft u informatie weer over de Viewer-software.

④ Exit: Hiermee verbreekt u de verbinding tussen het apparaat en Viewer.

⑤ Lock 3D Orientation: Vergrendelt en ontgrendelt de oriëntatie voor alle beschikbare
3D‑weergaven.

Opties voor het positioneren van de virtuele scène

②①
Afbeelding 26  

Meer over Mixed Reality
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Nr. Omschrijving

① Afgedrukte positiemarkering

② Virtueel positiesymbool

Nadat u verbinding met uw apparaat hebt gemaakt, kunt u definiëren waar virtuele objecten in de
echte omgeving worden opgebouwd.
U definieert de positie via de Magic Leap-bediening met de positiemarkering of het virtuele
positiesymbool.
Als u dit proces wilt herhalen of de positie wilt wijzigen, opent u het hoofdmenu van Magic Leap
Viewer en selecteert u Reposition.

Gerelateerde links

Positiemarkering op pagina 69

Optie 1: De virtuele scène positioneren met de afgedrukte positiemarkering

Stap

1. Plaats de afgedrukte positiemarkering op een plaats die voor meerdere kijkers geschikt is
(bijvoorbeeld midden op een tafel of op de vloer).

2. Maak verbinding tussen uw apparaat en de software.
Nadat de verbinding tot stand is gebracht, ziet u door de bril de volgende melding: Use
trigger to position.

3. Kijk vanaf een korte afstand naar de markering. Nadat de markering door uw Magic Leap-
apparaat is herkend, worden automatisch de virtuele en afgedrukte pijlen op elkaar uitge-
lijnd.

4. Nadat de positiemarkering is herkend, wordt de 3D-scène op de aangewezen positie op-
gebouwd.
Elke gebruiker moet deze stappen uitvoeren.

Optie 2: Handmatig de virtuele scène positioneren

U kunt de virtuele scène ook positioneren zonder afgedrukte positiemarkering.

Stap

1. Maak verbinding tussen uw apparaat en de software.
Nadat de verbinding tot stand is gebracht, ziet u door de bril de volgende melding: Use
trigger to position.

2. Richt de virtuele pointer op het virtuele positiesymbool.

3. Houd de trekker ingedrukt voor het vastpakken van het object en het verplaatsen hiervan
naar de gewenste locatie (zoals tafelblad, vloer).

4. Laat de trekker los.
De 3D-scène wordt op de nieuwe locatie opgebouwd.

5. Open het hoofdmenu van Viewer en selecteer Reposition voor het opnieuw verplaatsen
van het positioneringssymbool.

Een setup voor samenwerkingsweergave voorbereiden

Voor samenwerkingsweergave van gegevens gebruikt u voor elk Magic Leap-apparaat een
identieke referentiepositie. Selecteer een locatie (zoals een open ruimte die van alle kanten
toegankelijk is). Dit is waar in een 3D-ruimte 3D-beelden worden opgebouwd.
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Stap

1. Plaats de afgedrukte positiemarkering op een plaats die voor meerdere kijkers geschikt is
(bijvoorbeeld midden op een tafel of op de vloer), of spreek een geschikt referentieobject
af (zoals een pen).

2. Maak verbinding tussen uw apparaat en de software.
Nadat de verbinding tot stand is gebracht, ziet u door de bril de volgende melding: "Use
trigger to position".

3. Gebruikers hebben twee opties:
a. Kijk vanaf een korte afstand naar de positiemarkering. Nadat de positiemarkering door

uw Magic Leap-apparaat is herkend, worden automatisch de virtuele en afgedrukte pij-
len op elkaar uitgelijnd.

b. Positioneer handmatig en lijn de pijlen met de trekker uit. Als alle gebruikers voor deze
optie kiezen, kan een willekeurig referentieobject worden gebruikt als de positiemarke-
ring niet beschikbaar is.

4. Herhaal met iedere gebruiker.
Verplaats de markering niet.

Meer over Mixed Reality
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4.2 Magic Leap-bediening

De bediening gebruiken

①

②

④③

Afbeelding 27  

Nr. Omschrijving

①

Start: Hiermee opent u het hoofdmenu van Magic Leap (indien niet in de Viewer-app).
Indien in de Viewer-app:
• Lang indrukken: Hiermee opent u het hoofdmenu van Magic Leap en minimaliseert u

de Viewer-app.
• Kort indrukken: Hiermee opent u het hoofdmenu van Viewer.

② Touchpad: Veeg met uw vinger over de touchpad om te scrollen of zoomen.

③
Trekker: Druk de trekker in voor het selecteren van een actie of houd de trekker inge-
drukt voor het uitvoeren van een actie (zoals oppakken, draaien of verplaatsen van
een 3D-scène).

④ Bumper: Druk in 3D-weergaven hierop voor het openen van de weergave Probe’s
Eye.

Gerelateerde links

Knopinfo en navigeren in 2D op pagina 60
Knopinfo en navigeren in 3D op pagina 65
2D-knopinfo bij het wijzen naar de koptekst op pagina 61
2D-knopinfo bij het wijzen naar de hoek op pagina 61
2D-knopinfo bij het wijzen naar een 2D-weergave op pagina 61
2D-knopinfo - Windowing is geactiveerd op pagina 62
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2D-knopinfo als Annotation geactiveerd is op pagina 62
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4.3 2D Mixed Reality

Meer over 2D Mixed Reality

Afbeelding 28  

Met Magic Leap kunnen gebruikers 2D-datasets in mixed reality onderzoeken. Met de touchpad
en de virtuele pointer kunnen gebruikers de 2D-gegevens doorlopen zoals deze over de
werkelijke omgeving worden geprojecteerd, of in de software navigeren.

Beschikbare weergaven in 2D mixed reality

Alle lay-outs in 2D mixed reality worden door Viewer ondersteund. Sommige weergaven kunnen
wellicht wel in de software worden weergegeven, maar niet in mixed reality.
Enkele soorten gegevens die niet worden ondersteund, zijn:
• documenten (zoals pdf, volumetrische rapporten),
• filmpjes,
• tijdserieröntgenfoto’s,
• 2D DSA.

OPMERKING. Als uw geselecteerde dataset een weergave bevat die niet wordt ondersteund,
wordt deze op uw monitor weergegeven, maar niet in mixed reality. Door de software wordt de
melding View not available on Magic Leap weergegeven.

 

Gerelateerde links

Lay-out Custom op pagina 21
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Lay-out Cranial op pagina 22
Lay-out Spine op pagina 21
Lay-out Angio op pagina 23
Lay-out Vascular op pagina 24

Interactie met 2D-weergaven

Gebruik de onderstaande opties voor het doorlopen of aanpassen van een 2D-weergave. Voor
het activeren van een knop richt u de virtuele pointer op de optie en drukt u de trekker in. De
geselecteerde knop wordt blauw.

Optie Omschrijving

Als u dit selecteert, activeert u pannen, scrollen en zoomen met de touchpad.
• Pannen: Sleep het beeld naar de gewenste positie of druk op het beeld om het

op dat punt te centreren.
• Scrollen: Veeg naar rechts als u verder wilt gaan door de set en naar links als u

terug wilt gaan door de set.
• Zoomen: Veeg terwijl u de trekker ingedrukt houdt naar boven voor uitzoomen

en naar beneden voor inzoomen.

Als u dit selecteert, stelt u de windowing bij met de hele bediening als handgreep.

Als u tekstlabels in een beeld wilt plaatsen, selecteert u Point en verplaatst u de
labels door deze naar de gewenste positie te slepen.
OPMERKING. U kunt met het toetsenbord of het touchscreen tekst over het punt
toevoegen. 

Gerelateerde links

Meetfuncties op pagina 38
Aanvullende meetfuncties op pagina 42

Knopinfo en navigeren in 2D

① ②

Afbeelding 29  

Afhankelijk van waar u in de 2D-weergave de virtuele pointer richt, wordt er andere knopinfo links
van de 2D-weergave weergegeven ①.

2D Mixed Reality
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Andere navigatiehulpmiddelen worden rechtsboven weergegeven ②. Deze zijn blauw als deze
actief zijn.
U kunt de beeldgegevens in de software doorlopen en de wijzigingen in 2D mixed reality zien.

2D-knopinfo bij het wijzen naar de koptekst

Als u de virtuele pointer in de 2D-weergave op de kopbalk richt, wordt de onderstaande knopinfo
weergegeven.

Knopinfo optie Omschrijving

Trigger 2D-weergavegebied verplaatsen

Trigger + Swipe Left/
Right 2D-weergavegebied draaien

Trigger + Swipe Up/Down Het 2D-weergavegebied dichterbij naar of verderaf
van de gebruiker brengen

2D-knopinfo bij het wijzen naar de hoek

Als u de virtuele pointer in de 2D-weergave op de hoek richt, wordt de onderstaande knopinfo
weergegeven.

Knopinfo optie Omschrijving

Trigger Formaat wijzigen van 2D-weergavegebied

2D-knopinfo bij het wijzen naar een 2D-weergave

Als u de virtuele pointer op een 2D-weergave richt, wordt de onderstaande knopinfo links van het
beeld weergegeven. Gebruik de onderstaande opties voor navigatie in de 2D-weergave. Voor het
activeren van een knop richt u de virtuele pointer op de optie en drukt u de trekker in.

Knopinfo optie Omschrijving

Trigger Pannen
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Knopinfo optie Omschrijving

Trigger + Swipe Up/Down In-/uitzoomen

Swipe Up/Down Schuif omhoog/omlaag

2D-knopinfo - Windowing is geactiveerd

Als in de 2D-weergave de navigatieoptie Windowing geactiveerd is en u de virtuele pointer
binnen een 2D-weergave richt, wordt de onderstaande knopinfo weergegeven.

Knopinfo optie Omschrijving

Trigger
Windowing toepassen met de trekker en door de
hele bediening links/rechts en omhoog/omlaag te
bewegen.

2D-knopinfo als Annotation geactiveerd is

Als in de 2D-weergave de navigatieoptie Annotation geactiveerd is en u de virtuele pointer
binnen een 2D-weergave richt, wordt de onderstaande knopinfo weergegeven.

Knopinfo optie Omschrijving

Trigger Met de trekker een aantekening maken. Voeg tekst
aan de aantekening toe op de monitor.

OPMERKING. In 2D mixed reality kunt u ook een interactie met gegevens aangaan (zoals
metingen). Gebruik de virtuele pointer op dezelfde manier als een muis of vinger om metingen te
verplaatsen of de grootte ervan aan te passen, en om annotaties toe te voegen of te verplaatsen. 

Gerelateerde links

Meetfuncties op pagina 38
Aanvullende meetfuncties op pagina 42

2D Mixed Reality
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4.4 3D mixed reality

Meer over 3D mixed reality

Afbeelding 30  

Met Magic Leap kunnen gebruikers 3D-weergaven van het volume in stereoscopisch 3D
onderzoeken. U kunt met het object werken en met andere gebruikers samenwerken. Het object
dat in mixed reality wordt weergegeven, is identiek aan het object dat in de software wordt
weergegeven, behalve dat u ermee kunt werken zoals met een echt voorwerp.

Beschikbare weergaven in 3D mixed reality

In Viewer worden de volgende weergaven ondersteund:
• Skin
• Bone
• Skin/Bone
• Vessels
• Skin/Vessels
• Skin/Bone/Vessels
• Bone/Vessels
• Smart Approach
• Smart Liver
• MIP
• Objects

OPMERKING. Als u in de lay-out Spine of Angio bent, wordt alleen 2D weergegeven. 

OPMERKING. Als uw geselecteerde dataset een weergave bevat die niet wordt ondersteund,
wordt deze op uw monitor weergegeven, maar niet in mixed reality. Door de software wordt de
melding View not available on Magic Leap weergegeven.
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OPMERKING. Objecten, trajecten, metingen en punten, en vezels die in uw dataset zijn
opgenomen, worden met de 3D-scène weergegeven. 

Probe’s Eye-weergave

②

④③

①

⑥⑤

Afbeelding 31  

Nr. Omschrijving

① Kijkrichting (gele lijn)

② 3D-reconstructie van patiëntbeeldset

③ Huidige focusvlak

④ Probe’s Eye-weergave

⑤ 2D Inline-weergave

⑥ 2D Inline-weergave

De weergave Probe’s Eye en de twee hierbij behorende Inline-weergaven zijn alleen in 3D mixed
reality beschikbaar (en kunnen dus niet op de display worden weergegeven). In de weergave
Probe’s Eye wordt een reconstructie van de patiëntbeeldset ② in het huidige focusvlak ③
weergegeven en reflecteert de scangegevens langs de gele laserlijn ① die door de 3D-weergave
aan de linkerkant gaat.
Als u de weergave Probe’s Eye wilt openen, richt u de virtuele pointer op de weergave in
dezelfde locatie en onder dezelfde hoek als waarmee u de Probe’s Eye-weergave wilt maken. U
kunt vervolgens beeldgegevens weergeven en doorlopen in een 2D veld relatief aan de
kijkrichting naast de 3D-weergave van het volume.

3D mixed reality
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De twee 2D-Inline-weergaven ⑤, ⑥ staan loodrecht op de Probe’s Eye-weergave ④ en worden
tegelijk met de Probe’s Eye-weergave geopend. Deze weergaven zijn alleen zichtbaar als de
gebruiker zich in een bijna loodrechte hoek op de 3D-reconstructie bevindt.
De weergegeven kijkrichting wordt geel in de 3D-volumereconstructie aangegeven ②. 

De Probe’s Eye-weergave activeren

Gebruik de bumper van de Magic Leap-bediening voor het openen van de weergave Probe’s
Eye.

Stap

1. Controleer of er een 3D-reconstructie in mixed reality beschikbaar is.

2. Richt de virtuele pointer op de weergave in dezelfde locatie en onder dezelfde hoek als
de gewenste kijkrichting.

3. Druk op de Bumper.
De Probe’s Eye-weergave en twee Inline-weergaven worden in de 3D-volumerecon-
structie geopend.

4. Druk nogmaals op de Bumper.
De Probe’s Eye- en Inline-weergaven worden nu rechts van de 3D-volumereconstructie
weergegeven.
Gebruik de touchpad om langs de kijkrichting te lopen en/of de reconstructie te draaien
voor een beter zicht op de Probe’s Eye- en Inline-weergaven.

5. Druk voor de derde keer op de bumper voor het sluiten van de Probe’s Eye- en Inline-
weergaven.

Knopinfo en navigeren in 3D

Afbeelding 32  

In mixed reality gebruikt u de virtuele pointer en de Magic Leap-touchpad voor het doorlopen van
uw 3D-weergave.
Afhankelijk van waar u de virtuele pointer richt, wordt er andere knopinfo links van de 3D-
weergave weergegeven.
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Knopinfo optie Omschrijving

Trigger Hiermee verplaatst u de 3D-weergave naar een an-
dere locatie.

Trigger + Swipe Up/Down Hiermee draait u de 3D-weergave om de horizonta-
le as.

Trigger + Swipe Left/
Right

Hiermee draait u de 3D-weergave om de verticale
as.

Swipe Up/Down Hiermee zoomt u de 3D-weergave in of uit.

Swipe Left/Right

Dit wordt alleen weergegeven als de weergave een
Smart Approach-weergave is. Hiermee controleert
u de schuifbalk in Viewer en kunt u in de Smart Ap-
proach-weergave lagen van uw 3D-beeld wegha-
len.

Bumper

• Druk hier één keer op voor het activeren van Pro-
be’s Eye en de bijbehorende Inline-weergaven.

• Druk er nogmaals op voor het verplaatsen van In-
line weergaven naar rechts van de 3D-recon-
structie.

• Druk er een derde keer op voor het sluiten van
weergaven.

3D mixed reality
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5 BIJLAGE
5.1 Problemen oplossen

Problemen met Magic Leap oplossen

De volgende foutmeldingen kunnen worden weergegeven als u Viewer met Magic Leap gebruikt.

Foutmelding Omschrijving/oplossing

Not connected. Cannot
connect to (huidige IP-
adres wordt getoond)

Er kan geen verbinding tussen Magic Leap en Viewer tot stand wor-
den gebracht vanwege een verbindingsprobleem in het begin (zoals
een verkeerde setup of configuratie).
Probeer het volgende:
• Verzeker u ervan dat de computer met Viewer en Magic Leap op

hetzelfde netwerk aangesloten zijn.
• Controleer de instellingen van de firewall (NodeMaster).
• Kies een toepasselijke communicatiepoort (NodeMaster-instelling).
• Bedrijfs-IT: voeg het MAC-adres van Magic Leap aan de filterlijst

toe.
• Ververs de QR-code voor het opzetten van de verbinding via het

hoofdmenu van Viewer (QR code).

Connection lost.
Trying to reconnect...

Er was aanvankelijk een verbinding, maar deze is verbroken.
Probeer het volgende:
• Wacht een paar seconden. Korte verbindingsstoringen worden au-

tomatisch verholpen.
• Verzeker u ervan dat Magic Leap op de juiste wifi is ingesteld (in-

dien er meerdere mogelijke netwerken zijn).
• Controleer de netwerkkabel.
• Ververs de QR-code via het hoofdmenu van Viewer (QR code) om

te starten met het herstellen van de verbinding.

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

Viewer is gesloten op de computer. Er kunnen geen gegevens wor-
den overgebracht. De Magic Leap-applicatie wordt daarom gesloten.
Probeer het volgende:
• Start de software opnieuw op (computer en Magic Leap).

Internet privilege mis-
sing

Toegang tot internet is geweigerd. Viewer kan niet starten zonder
goedkeuring van internettoegang. Het gebruik van internettoegang
moet worden geaccepteerd wanneer de applicatie na installatie voor
het eerst wordt gestart.
U schakelt de toegang hier in:
• Hoofdmenu ML/instellingen/toepassingen/Viewer/rechten

LAN privilege missing

Toegang tot het lokale netwerk is geweigerd. Viewer kan niet starten
zonder goedkeuring van LAN-toegang. Het gebruik van internettoe-
gang moet worden geaccepteerd wanneer de applicatie na installatie
voor het eerst wordt gestart.
U schakelt de toegang hier in:
• Hoofdmenu ML/instellingen/toepassingen/Viewer/rechten
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Foutmelding Omschrijving/oplossing

Camera problem

Toegang tot de camera is geweigerd. Viewer kan niet starten zonder
goedkeuring van cameratoegang. Het gebruik van internettoegang
moet worden geaccepteerd wanneer de applicatie na installatie voor
het eerst wordt gestart.
U schakelt de toegang hier in:
• Hoofdmenu ML/instellingen/toepassingen/Viewer/rechten

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

Voor het scannen van de QR-code is de voorcamera vereist. Als de
camera al door een andere applicatie wordt gebruikt, kunt u niet ver-
der gaan in de Viewer-app. Start het apparaat opnieuw op.

Problemen oplossen
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5.2 Positiemarkering

Sjabloon positiemarkering

De afbeelding hoeft niet op schaal te zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
klantenservice van Brainlab.
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