
IMAGE FUSION 
ANGIO
BRAINLAB ELEMENTS IMAGE FUSION ANGIO
Versio 1.0

Ohjelmiston käyttöohje
Versio 1.1
Antamispäivä: 2019-11-27 (ISO 8601)
Copyright 2019, Brainlab AG Germany. Kaikki oikeudet pidätetään.





SISÄLLYSLUETTELO
1  YLEISTÄ TIETOA ...................................................................................................................5

1.1  Yhteystiedot.........................................................................................................................................5

1.2  Juridiset tiedot ....................................................................................................................................6

1.3  Symbolit................................................................................................................................................7

1.4  Järjestelmän käyttö............................................................................................................................8

1.5  Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja ohjelmistojen kanssa .......................................9

1.6  Koulutus ja dokumentaatio ............................................................................................................10

2  OHJELMISTON YLEISKUVAUS .............................................................................11

2.1  Tietoja Image Fusion Angiosta......................................................................................................11

2.2  Näytön asettelu .................................................................................................................................14

2.3  Navigointipainikkeet ........................................................................................................................15

2.4  Tietovalikko........................................................................................................................................17

2.5  Pikavalinnat .......................................................................................................................................18

3  IMAGE FUSION ANGIO -OHJELMISTON KÄYTTÖ .............................19

3.1  Kuvaparien hyväksyminen .............................................................................................................19

3.2  Kohdealueen säätäminen ...............................................................................................................22

3.3  Kuvaparien fuusiointi ......................................................................................................................23

3.4  Fuusion tulosten manuaalinen säätäminen ...............................................................................25

3.5  Kohdistustarkkuuden tarkistaminen ja validointi .....................................................................27

3.6  Image Fusion Angio -ohjelmiston viimeistely ja hyväksyntä .................................................29

3.7  Kuvien värien tummuuden projektio (CIP)..................................................................................31

SISÄLLYSLUETTELO

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 Image Fusion Angio Ver. 1.0 3



SISÄLLYSLUETTELO

4 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 Image Fusion Angio Ver. 1.0



1 YLEISTÄ TIETOA
1.1 Yhteystiedot

Tuki

Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa tästä käyttöohjeesta tai sinulla on ohjelmiston käyttöä koskevia
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.

Alue Puhelin- ja faksinumero Sähköpostiosoite

Yhdysvallat, Kanada, Keski- ja
Etelä-Amerikka

Puhelin: +1 800 597 5911
Faksi: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasilia Puhelin: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Iso-Britannia Puhelin: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanja Puhelin: +34 900 649 115

Ranska ja ranskankieliset alu-
eet Puhelin: +33 800 676 030

Afrikka, Aasia, Australia, Eu-
rooppa

Puhelin: +49 89 991568
1044
Faksi: +49 89 991568 811

Japani
Puhelin: +81 3 3769 6900
Faksi: +81 3 3769 6901

Odotettu käyttöikä

Brainlab tarjoaa ohjelmistosovelluksille huoltoa viiden vuoden ajan. Tänä aikana tarjotaan
ohjelmistopäivityksiä sekä tukipalveluja.

Palaute

Huolellisesta tarkistusprosessista huolimatta tässä käyttöohjeessa voi olla virheitä. Ota meihin
yhteyttä osoitteella user.guides@brainlab.com, jos sinulla on parannusehdotuksia.

Valmistaja

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

YLEISTÄ TIETOA
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1.2 Juridiset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä käyttöohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia omistusoikeudellisia tietoja. Tämän
käyttöohjeen mitään osaa ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.

Brainlabin tavaramerkit

Brainlab® on Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa.

Muut kuin Brainlab-tavaramerkit

Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.

Patenttitiedot

Tähän tuotteeseen saattaa liittyä yksi tai useampia patentteja tai vireillä olevia
patenttihakemuksia. Katso tarkemmat tiedot seuraavasta osoitteesta: www.brainlab.com/patent.

Integroitu kolmannen osapuolen ohjelmisto

Tämä ohjelmisto perustuu osittain seuraavaan työhön. Täydellinen lisenssi- ja
tekijänoikeusilmoitus on alla:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• Xerxes-C++ 3.1.1 -ohjelmisto, jonka kehittäjä on Apache Software Foundation (http://

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

CE-merkintä

CE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuote täyttää Euroopan neuvoston lääkinnäl-
lisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY (MDD) olennaiset vaatimukset.
Brainlab Elements Image Fusion Angio on MDD:n mukaisesti luokan IIb tuote.

Raportoi tähän tuotteeseen liittyvistä häiriötapahtumista

Sinun on ilmoitettava kaikista mahdollisesti tähän tuotteeseen liittyvistä vakavista häiriöistä
Brainlabille ja Euroopassa lääkinnällisistä laitteista vastaavalle kansalliselle toimivaltaiselle
viranomaiselle.

Myynti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen myynnistä.

Juridiset tiedot
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1.3 Symbolit

Varoitukset

Varoitus
Varoitukset merkitään varoituskolmiolla. Varoitukset sisältävät turvallisuuteen liittyviä
tietoja, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman tai muun
laitteen väärästä käytöstä aiheutuvan vakavan seurauksen.

Huomautukset

Huomautukset merkitään pyöreällä huomautussymbolilla. Niihin sisältyy tärkeitä tietoja
laitteen virhetoiminnoista, laitteen toimintahäiriöistä sekä laitteelle tai muulle omaisuudelle
aiheutuvista vaurioista.

Huomautukset

HUOMAUTUS: huomautukset näkyvät kursivoituina ja sisältävät hyödyllisiä vinkkejä. 

Tämän ohjelmiston symbolit

Symboli Selitys

Lisätietoja on käyttöohjeessa/ohjekirjassa

Elektroniikkakäyttöohjeet

Tuotenumero

Valmistuspäivämäärä
HUOMAUTUS: päivämäärä esitetään ISO 8691 -standardin mukaan muodossa
VVVV-KK-PP. 

Valmistaja

Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen
myynnistä

Tuotteen yksilöllinen tunniste

Lääkinnällinen laite

YLEISTÄ TIETOA
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1.4 Järjestelmän käyttö

Käyttötarkoitus / käytön indikaatiot

Brainlab Elements Image Fusion Angio on ohjelmistosovellus, joka on tarkoitettu käytettäväksi
aivoverisuonten kuvatietojen yhteisrekisteröintiin.
Sovellusta voidaan käyttää kliinisissä työnkuluissa, joissa käytetään verisuonten kuvatietojen
yhteisrekisteröintiä aivoverisuonten epämuodostumien hoidon suunnittelu- tai
esisuunnitteluvaiheena.

Kohteena oleva potilaspopulaatio

Potilaille ei ole väestöllisiä, alueellisia tai kulttuurisia rajoituksia. Käyttäjä voi päättää, käytetäänkö
järjestelmää tietynlaisen toimenpiteen avustamiseen.

Tarkoitettu käyttäjäprofiili

Sovellus on tarkoitettu neurokirurgian, neuroradiologian ja sädehoidon suunnittelun parissa
työskentelevien lääketieteen ammattilaisten ja heidän avustajiensa käyttöön.

Aiottu käyttöympäristö

Järjestelmää on käytettävä sairaalan toimistoympäristössä tai huoneissa, jotka soveltuvat
kirurgisiin toimenpiteisiin.
Järjestelmä voidaan asentaa tavalliseen Windows-tietokoneeseen, joka täyttää määritellyt
vähimmäisvaatimukset.
Tarkemmin määritelty käyttöympäristö, esim. tietty suunnitteluasema tai navigointialusta, voi tulla
kyseeseen, kun laitetta käytetään yhdessä muiden laitteiden kanssa. Aiottu käyttöympäristö on
ilmoitettu vastaavan järjestelmän teknisissä tiedoissa.

Oikeellisuuden tarkistaminen

Varoitus
Tarkista kaikkien järjestelmään syötettyjen tietojen ja kaikkien järjestelmän palauttamien
tietojen oikeellisuus ennen hoitotoimenpiteiden aloitusta.

Järjestelmän käyttö

8 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 Image Fusion Angio Ver. 1.0



1.5 Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja
ohjelmistojen kanssa

Yhteensopivat Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

Järjestelmän kanssa voidaan asentaa ja käyttää vain Brainlabin määrittämiä Brainlabin
lääkinnällisiä ohjelmistoja. Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen ja pyydä lisätietoja versioiden
yhteensopivuudesta Brainlabin lääkinnällisten ohjelmistojen kanssa.

Muut kuin Brainlabin ohjelmistot

Vain valtuutetut Brainlab-työntekijät saavat asentaa ohjelmiston Brainlab-järjestelmään. Älä
asenna tai poista mitään ohjelmistosovelluksia.

Microsoft-tietoturvapäivitykset Windows- ja ajuripäivityksille

Brainlab mahdollistaa vain suojauspäivitykset. Älä asenna Service Pack -paketteja ja valinnaisia
päivityksiä. Tarkista asetuksista, että päivitykset on ladattu ja asennettu oikein ja sopivassa
vaiheessa. Älä päivitä Brainlab-ajureita.
Katso Brainlab-verkkosivustolta lisätietoja asetuksista ja luettelo Microsoft-tietoturvapäivityksistä,
jotka Brainlab-tuki on estänyt.
Osoite: www.brainlab.com/updates
Salasana: WindowsUpdates!89

Päivitykset

Varoitus
Käyttöjärjestelmän päivittäminen (Hotfix-korjaukset) tai kolmannen osapuolen
ohjelmistojen päivittäminen on tehtävä kliinisten tuntien ulkopuolella ja testiympäristössä,
jotta voit tarkistaa Brainlab-järjestelmän toiminnan. Brainlab valvoo julkaistuja Windowsin
Hotfix-korjauksia ja saa tietää, jos joistakin päivityksistä on odotettavissa ongelmia. Ota
yhteyttä Brainlabin tukeen, jos käyttöjärjestelmän korjaustiedostoihin liittyviä ongelmia
ilmenee.

Virus- ja haittaohjelmien tarkistus

Brainlab suosittelee järjestelmän suojaamista huippuluokan virustorjuntaohjelmistoilla.
Huomaa, että jotkut haittaohjelmien suojausohjelmat (esim. virustarkistus) voivat vaikuttaa
kielteisesti järjestelmän suorituskykyyn. Jos esimerkiksi reaaliaikaiset tarkistukset suoritetaan ja
jokaista tiedostojen käyttöä valvotaan, potilastietojen lataaminen ja tallentaminen saattaa olla
hidasta. Brainlab suosittelee reaaliaikaisen tarkistuksen poistaminen käytöstä ja virustarkistusten
suorittamista hoitotyön ulkopuolella.

Varoitus
Varmista, että virustentorjuntaohjelmisto ei muokkaa mitään Brainlab-hakemistoa,
erityisesti seuraavia:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab jne.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData jne.

Varoitus
Älä lataa tai asenna päivityksiä hoidon suunnittelun aikana.
Ota yhteyttä Brainlabin tukeen saadaksesi lisätietoja kaikista näistä kysymyksistä.

YLEISTÄ TIETOA
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1.6 Koulutus ja dokumentaatio

Brainlabin koulutus

Ennen järjestelmän käyttöä kaikkien käyttäjien on osallistuttava pakolliseen valtuutetun Brainlabin
edustajan järjestämään koulutusohjelmaan turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi.

Valvottu tuki

Ennen järjestelmän käyttöä kirurgisissa toimenpiteissä, joissa tietokoneavusteinen navigointi on
käytössä, suorita riittävän monta täydellistä toimenpidettä Brainlab-edustajan ollessa paikalla.

Käytön kohderyhmä

Tämä käyttöopas on tarkoitettu neurokirurgian, neuroradiologian ja sädehoidon suunnittelun
parissa työskentelevien lääketieteen ammattilaisten ja heidän avustajiensa käyttöön, kun
käytetään Brainlabin navigointijärjestelmää.

Käyttöohjeiden lukeminen

Tässä oppaassa käsitellään monimutkaisia lääketieteellisiä ohjelmistoja ja lääkinnällisiä laitteita,
joita on käytettävä varoen.
Siksi on tärkeää, että kaikki järjestelmän, instrumenttien tai ohjelmiston käyttäjät:
• lukevat nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteiden käyttöä
• voivat tarkistaa tietoja näistä käyttöohjeista kaikkina ajankohtina.

Saatavilla olevat käyttöohjeet

HUOMAUTUS: saatavilla olevat käyttöohjeet vaihtelevat Brainlab-tuotteen mukaan. Jos sinulla on
kysyttävää saamistasi käyttöohjeista, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen. 

Käyttöohje Sisältö

Ohjelmiston käyttöohjeet

• Yleiskuvaus hoidon suunnittelusta ja kuvaohjatusta navigoinnis-
ta

• Leikkaussalijärjestelmän asetusten kuvaus
• Yksityiskohtaiset ohjelmiston käyttöohjeet

Laitteiston käyttöoppaat Sädehoitoa ja tyypillisesti suureksi monimutkaiseksi instrumentiksi
määritettyä kirurgialaitteistoa koskevat yksityiskohtaiset tiedot

Instrumenttien käyttöohjeet Yksityiskohtaiset ohjeet instrumenttien käytöstä

Puhdistus-, desinfiointi- ja
sterilointiohjeet

Tietoa instrumenttien puhdistuksesta, desinfioinnista ja steriloin-
nista

Järjestelmän käyttöohje Kattavat järjestelmän asetukset

Tekninen käyttöohje Järjestelmän tekniset yksityiskohdat, mukaan lukien tekniset tiedot
ja yhteensopivuustiedot

Järjestelmän käyttöohje ja
tekninen käyttöohje

Yhdistää järjestelmän käyttöohjeen ja teknisen käyttöohjeen sisäl-
lön

Koulutus ja dokumentaatio
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2 OHJELMISTON
YLEISKUVAUS

2.1 Tietoja Image Fusion Angiosta

Taustatietoja

Image Fusion Angio on ohjelmisto, jolla voit rekisteröidä digitaalisia vähennysangiografioita
verisuonikuviin virtaus- ja paikannustietojen yhdistämiseksi. Voit yhdistää 2D DSA (digitaalinen
vähennysangiografia) -sekvenssejä MRA-, TTA- ja 3D DSA -sekvensseihin.
Image Fusion Angio ehdottaa yhdistämisverkkoa ennalta määritettyjen
parinmuodostussääntöjen perusteella. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Brainlabiin.

Toimintaperiaate

Image Fusion Angion algoritmin avulla voidaan yhdistää valitut kuvajoukot. Kaksi kuvajoukkoa
sovitetaan algoritmin avulla yhteen anatomisen rakenteen mukaan, jonka tuloksena saadaan
optimaalinen fuusio.
Lisäksi tuetaan manuaalisia säätöjä tai kokonaisia manuaalisia fuusioita. Fuusion tulokset voidaan
aina tarkistaa, hyväksyä tai hylätä.
HUOMAUTUS: skannausprotokollasuositukset annetaan seuraavissa luvuissa tai Brainlab-
skannausprotokollassa. 

Kuvaussuosituksia parhaiden tulosten aikaansaamiseksi

Parhaiden tulosten aikaansaamiseksi Image Fusion Angio -kuvatietojen pitäisi olla näiden
kuvaussuositusten mukaisia: 
• Täydelliset DICOM-tiedot (esim. täydellinen DICOM-ylätunniste ja osoitus

kuvantamisparametreistä).
• Hyvä raakakuvan laatu (esim. korkea resoluutio, suuri kontrasti, minimimäärä artefakteja).

3D-kuvaussuositukset

Image Fusion Angiolle suositellaan seuraavia sekvenssityyppejä:
• 3D DSA -kuvaukset
• Varjoaineella korostetut verisuonten MR-kuvausprotokollat, kuten TOF tai T1 varjoaineella

Suositellaan rasvasuppressoitua kuvantamista.
• Varjoaineella korostetut verisuonten TT-kuvausprotokollat
• Vähintään 50 leikettä
• Suurin pikselikoko: 0,7 mm x 0,7 mm
• Leikkeen suurin etäisyys: 1,5 mm.

2D-kuvaussuositukset

2D DSA -kuvauksiin suositellaan seuraavaa:

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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• Noudata DSA-kuvausprotokollassa olevia ohjeita
• Vähintään kuusi kuvaa sekvenssiä kohti
• Kuvaustyyppi: STAATTINEN
• Tallenna kaksitasoiset kuvaukset erikseen

Kuvajoukkojen tarkastaminen

Varoitus
Tarkista aina fuusion tulos angiografisten 2D-projektioiden välissä sekä 3D-kuvauksen
verisuonissa ennen jatkamista.

Kuvan muokkaaminen

Kuvajoukkojen muokkaaminen Image Fusion Angio -ohjelmiston ulkopuolella, kun toimintoa jo
käytetään, voi johtaa vääristymiin tai epätarkkuuksiin.
HUOMAUTUS: fuusio perustuu yhteisiin anatomisiin rakenteisiin, mutta tulosta voivat heikentää
kuvaleikkeiden sisäiset kirkkauserot. 

Tyypillinen työnkulku

Toimenpiteet

1. Valitse potilas.

2. Valitse työnkulku (esim. Cranial > Angio Planning).

3. Valitse potilastiedot Data Selection -kohdasta.

4. Käynnistä Image Fusion Angio.
a. Kun käytetään kaksitasoisesta skannerista saatuja tietoja, kuvista muodostetaan auto-

maattisesti pari.
b. Käytettäessä yksitasoisesta skannerista saatuja tietoja tai käsiteltyjä tietoja, ohjelmisto

tarjoaa tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi frontaalis-lateraalisia kuvapareja.

5. Kohdista kuvat karkeasti Adjust- ja ROI-komentojen avulla.

6. Valitsemalla Fusion voit yhdistää kunkin kuvajoukon.
Algoritmi yhdistää 3D-kuvauksen 2D-projektioihin.

7. Kohdista kuvajoukot tarpeen mukaan manuaalisesti.

8. Hyväksy tai hylkää jokainen yhdistetty kuvajoukko.

9. Valitse Done.
Image Fusion Angio suljetaan.
HUOMAUTUS: käyttöoikeutesi mukaan kuvien värien tummuuden projektio (CIP) voidaan
luoda suljettaessa. 

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Kuvien värien tummuuden projektio (CIP) s. 31

Image Fusion Angio -ohjelmiston käynnistys

Toimenpiteet

1. Valitse potilastiedot.

Tietoja Image Fusion Angiosta
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Toimenpiteet

2.

Avaa Image Fusion Angio Content Manager -päänäytöltä.
Ohjelmisto käynnistetään.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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2.2 Näytön asettelu

Perusnäytön asettelu

①

② ③

④

⑤⑥
Kuva 1  

Nro Selitys

① Näyttöalue

② Yhdistämisotsikko

③ Työkalurivi

④ Adjust

⑤ Manuaaliseen asettamiseen (esim. kierto, laajennus) tarkoitetut Adjust-säätötyökalut
näytetään näyttöalueen katkoviivaisessa valkoisessa kehyksessä.

⑥ Elokuvan toiston ohjauspalkki

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Kohdealueen säätäminen s. 22
Kohdistustarkkuuden tarkistaminen ja validointi s. 27
Fuusion tulosten manuaalinen säätäminen s. 25

Näytön asettelu
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2.3 Navigointipainikkeet

Perusnavigointipainikkeet

Painike Käyttö

Alerts: Näyttää tietoihin liittyvät käytettävissä olevat hälytykset.

Data: Avaa Data-valikon ja näyttää luettelon fuusiopareista ja valittujen tie-
tojen sivusta.

Home: Näyttää Content Manager -päänäytön.

Back: Palaa edelliseen vaiheeseen.
Sinua kehotetaan tallentamaan tai hylkäämään kulloisetkin fuusiotulokset.

Done: Vahvistaa fuusion tilan ja jatkaa seuraavaan vaiheeseen.
Tulokset tallennetaan jatkokäsittelyä varten.

Katselutoiminnot

Painike Kuvaus

Pan: panoroi koko näkymän.

Scroll: selaa 2D DSA:n sisällä.

Zoom: lähennä tai loitonna.
• Lähennä vetämällä alas/oikealle
• Loitonna vetämällä ylös/vasemmalle

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Painike Kuvaus

Windowing: säädä kirkkautta ja kontrastia.
• Lisää/vähennä kirkkautta vetämällä alas/ylös
• Lisää/vähennä kontrastia vetämällä oikealle/vasemmalle

Siirry nuolipainikkeiden välillä, jotta voit navigoida kaikkien fuusioparien hal-
ki.

Fuusiovaihtoehdot

Painike Kuvaus

Fusion: käynnistää algoritmin 2D- ja 3D-kuvajoukkojen yhdistämiseksi. Voit
laskea fuusion milloin tahansa.

Undo: kumoaa viimeksi suoritetun toimenpiteen. Voit kumota useita toimen-
piteitä suorittamalla valinnan useita kertoja.

ROI: avaa pudotusvalikon, jossa on lueteltu kohdealueita. Valitse yksi, jotta
sitä voidaan soveltaa kulloiseenkin kuvajoukkoon.

Adjust: aktivoi näyttöalueella kierto-, siirto- ja koon muuttamistyökalut. Koh-
dista kuvat manuaalisesti käyttämällä työkaluja ennen fuusiota, jotta saa-
daan aikaan hyvä lähtöpiste, tai fuusion jälkeen manuaalista korjausta var-
ten.

Blending: valitsemalla tämän voit asteittain haalistaa 3D-kuvaa (esim. ma-
nuaalisen säätämisen aikana).

Navigointipainikkeet
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2.4 Tietovalikko

Tietovalikon rakenne

①

④

⑤

③

②
⑥

Kuva 2  

Nro Komponentti Kuvaus

① Other Objects Avaamalla tämän voit valita ja tarkastella ladattuja objek-
teja.

② Vessels Avaamalla tämän voit valita ladattuja verisuonia.

③ MORE Poistu Image Fusion Angiosta, jotta voit palata Data
Selection -kohtaan ja valita lisää tietoja.

④ SELECTED DATA
Tarkastele ladattuja kuvajoukkoja fuusiopareina.
Siirry fuusioparien välillä.

⑤ Aktiivinen fuusiopari Valitse nuolipainikkeet, jotta voit navigoida kaikkien fuusi-
oparien halki.

⑥ Avattu/suljettu silmä Näytä/piilota kaikki objektit tai verisuonet. Kaikki objektit
ja verisuonet piilotetaan oletusarvoisesti.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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2.5 Pikavalinnat

Luettelo näppäinyhdistelmistä

Ohjelmistossa on käytettävissä seuraavat näppäinyhdistelmät.

Käyttö Kuvaus Näppäinyhdistelmä

Panorointi Panoroi koko näkymä
Ctrl + hiiren vasen painike. Napsau-
tuskohta määrittää näkymän keski-
pisteen.

Selaus Selaa 2D DSA:n sisällä Hiiren rulla

Zoomaus Lähennä ja loitonna Ctrl + hiiren rulla

Kosketusnäytön näppäinkomennot

Käyttö Kuvaus Kosketusnäytön näppäinkomento

Panorointi Panoroi koko näkymä
Kahden sormen pyyhkäisy: Koske-
tuskohta määrittää näkymän keski-
pisteen.

Selaus Selaa 2D DSA:n sisällä Paina sormella 2D DSA -kuvaa ja ve-
dä ylös tai alas.

Zoomaus Lähennä ja loitonna Paina kahdella sormella leikekuvaa ja
nipistä sisään- tai ulospäin.

Pikavalinnat
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3 IMAGE FUSION ANGIO -
OHJELMISTON KÄYTTÖ

3.1 Kuvaparien hyväksyminen

Taustatietoja

Image Fusion Angio analysoi valitsemiasi potilastietoja ja ehdottaa 2D-kuvapareja. Tämä koskee
kaikkia yksitasoisista skannereista saatuja tietoja tai jatkokäsiteltyjä kuvia.
Mikäli käytetään kaksitasoisia kuvia, sovellus lukee parinmuodostustietoja kuvista, ja tämä osa
ohitetaan.
Ehdotetut parit saatetaan näyttää seuraavasti:
• yhdistettynä (esim. edellisen istunnon aikana hyväksytty pari)
• ehdotettuna (esim. ohjelmistossa oletetaan, että nämä kuvat kuuluvat yhteen)
• muodostettuna parina hyväksynnän jälkeen
• muodostamattomana parina (esim. hylkäämisen jälkeen tai kun ehdotuksia ei voida tehdä)

Jokainen pari on hyväksyttävä manuaalisesti ennen fuusion käynnistämistä 3D-kuvalla.
Mikäli automaattisesti ehdotettu pari ei ole sopiva, voit muuttaa parinmuodostusta manuaalisesti.

Parinmuodostuksen perusteet

① ② ③ ④

Kuva 3  

Image Fusion Angio ehdottaa angiografisia kuvapareja niiden kuvantamisajan ja kulman
perusteella.

Nro Kuvaus

①

Ominaisuudet:
• Kuvantamismodaliteetti (esim. röntgen)
• Kuvamäärä (esim. kuvien kokonaismäärä)
• Kulma, jossa kuva otettiin

②

Ominaisuudet:
• Kuvan nimi
• Suunta (esim. otsan puoli)
• Päivämäärä ja kuvantamisen kellonaika

③ Kuvan pienoiskuva

④ Avaa suunta-valikko valitsemalla nuoli.

IMAGE FUSION ANGIO -OHJELMISTON KÄYTTÖ
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HUOMAUTUS: kaikki frontaaliset kuvat näytetään oletusarvoisesti vasemmassa sarakkeessa ja
kaikki lateraaliset kuvat oikeassa sarakkeessa. 

Automaattisesti luotujen parien hyväksyminen tai hylkääminen

Kuva 4  

Jokainen pari on tarkistettava ennen yhdistämisprosessin jatkamista. Vain niitä kuvia voidaan
yhdistää, joista on muodostettu pari.
Aktiivinen pari, jolla on oranssi ääriviiva, vastaa näytettävää kuvajoukkoa.

Toimenpiteet

1. Tarkista oranssilla esitettävä parinmuodostus ja vahvista, että se on hyväksyttävä. Mikäli
se ei ole hyväksyttävä, voit hylätä parin valitsemalla X.

2.

Kun hyväksyt parin, tila muuttuu muotoon PAIRED.
HUOMAUTUS: mikäli lataat jo yhdistettyjä kuvajoukkoja, ne esitetään muodossa FUSED.
Kaksitasoisesta kuvantamisesta saadut kuvat näkyvät muodossa AUTO-PAIRED. Kum-
paakaan kuvaa ei voida muokata. 

3. Jatka jäljellä olevien parien käsittelyä.
Voit siirtyä toiseen pariin valitsemalla haluamasi kuvapari.
Hyväksy vain haluamasi parit. Kun vähintään yksi pari on hyväksytty, voit jatkaa seuraa-
vaan vaiheeseen.

4. Valitse Next. Fuusionäyttö avataan.

Kuvaparien hyväksyminen
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Uusien parien manuaalinen luominen

Kuva 5  

Mikäli ohjelmisto ei automaattisesti ehdota vastaavuutta kahden sopivan kuvan välillä, voit luoda
parit manuaalisesti.

Toimenpiteet

1. Valitse Frontal-kuva, josta ei ole muodostettu paria.
Kuvan ympärille ilmestyy oranssi ääriviiva.

2. Valitse vastaava Lateral-kuva, josta ei ole muodostettu paria.
Kuvan ympärille ilmestyy oranssi ääriviiva, ja kaksi kuvaa yhdistetään valkoisella katkovii-
valla.

3. Mikäli olet tyytyväinen pariin, valitse rastimerkki.
Kuvat siirtyvät ylöspäin sellaisen edellisen kuvajoukon alapuolelle, josta on muodostettu
pari, ja tila muuttuu muotoon PAIRED.

Kuvan oletusarvoisen suunnan muuttaminen

① ②

Kuva 6  

Ohjelmisto määrää kuvat frontaalisten tai lateraalisten joukkoon datan mukana toimitettujen
tietojen perusteella. Kaikki frontaaliset kuvat näytetään oletusarvoisesti vasemmassa sarakkeessa
ja kaikki lateraaliset kuvat oikeassa sarakkeessa. Suuntaa voidaan muuttaa manuaalisesti, mikäli
kuva määrättiin väärään paikkaan.

Toimenpiteet

1. Valitse sen kuvan nuolipainike ①, jota haluat muuttaa.
Avataan suuntavalikko ②.

2. Valitse asianmukainen kuvake (esim. lateraalinen esitys).
Kuva siirtyy seuraavaan sarakkeeseen ja näyttää oikean suunnan.

3. Jatka parinmuodostusprosessia.

IMAGE FUSION ANGIO -OHJELMISTON KÄYTTÖ
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3.2 Kohdealueen säätäminen

Taustatietoja

Yhdistäminen manuaalisesti määritetyllä kohdealueella rajoittaa fuusion algoritmin
kohdealueeseen. Fuusiosta tulee tarkempi rajoitetulla alalla.
Käytettävissä ovat seuraavat kohdealueet: 
• All Vessels (oletus)
• Kaulavaltimo, vasen
• Kaulavaltimo, oikea
• Kaulavaltimo, vasen + oikea
• Basilaarivaltimo

Mikäli kuvajoukossa ei ole saatavilla riittävästi tietoa, tarjolla on yleisempi kohdealueluettelo:
• All Vessels (oletus)
• Oikea aivopuolisko
• Vasen aivopuolisko

HUOMAUTUS: mikäli ohjelmistossa ei vastaanoteta riittävästi tietoa, kohdealuetoiminto poistetaan
käytöstä. 

Kohdealueen säätäminen

Käytä ennen Fusion-valinnan tekemistä ennalta valitut kohdealuevaihtoehdot
kohdistustarkkuuden parantamiseksi rajallisella alueella.

Toimenpiteet

1.
Valitse ROI.
Avataan kohdealuevaihtoehtojen valikko. Valikon sisältö riippuu kuvajou-
kossa saatavilla olevista tiedoista.

2.

Valitse käyttötarkoitukseesi parhaiten sopiva kohdealue (esim. tavallisesti DSA-kuvassasi
näkyvä valtimo). Ohjelmistossa näytetään kuvajoukko, jossa valittu kohdealue näytetään
päällimmäisenä punaisella.
HUOMAUTUS: varmista, että kohdealue kattaa riittävät anatomiset tiedot, jotta fuusiotu-
loksia voidaan parantaa. 

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Fuusion tulosten manuaalinen säätäminen s. 25

Kohdealueen säätäminen
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3.3 Kuvaparien fuusiointi

Johdanto kuvaparien fuusiointiin

②

①

Kuva 7  

Kun olet hyväksynyt parit ja kun alkuperäinen asema on laskettu, voit alustaa fuusion 2D-kuvien ja
3D-kuvan välillä. 3D-kuva näytetään punaisena maksimivoimakkuusprojektiona (MIP) 2D-kuvan
päällä.
Alkuperäisellä näytöllä näytetään ehdotettu fuusio ohjelmiston laskemana.
Siirtymä ② osoittaa, mikä kuvapari näytetään näkymäalueella ①.
Voit suorittaa jonkin seuraavista vaihtoehdoista:
• Käynnistä fuusio
• Määritä kohdealue
• Kohdista päällekkäin asetetut kuvat manuaalisesti

Fuusion käynnistäminen

Työkalurivin Fusion-painike aktivoituu aina, kun fuusion syöttöparametriä muutetaan, esimerkiksi
seuraavasti:
• Elokuvan toiston ohjauksen asema
• Kuvan asema Adjust-komennon käytön jälkeen
• ROI

Kun painike on aktiivinen, voit käynnistää 2D-kuvajoukon yhdistämisen 3D-kuvan kanssa.

Toimenpiteet

1. Valitse Fusion.
Ohjelmistossa lasketaan 2D-kuvajoukon yhdistäminen 3D-kuvan kanssa.
HUOMAUTUS: Fusion täytyy valita, jotta fuusion algoritmia sovelletaan
äskettäin määriteltyyn kohdealueeseen. 

2. Näytetään ehdotettu fuusio. Voit nyt hyväksyä fuusion tai hylätä sen ja säätää sitä ma-
nuaalisesti ennen yhdistämisen uudelleensuorittamista.

IMAGE FUSION ANGIO -OHJELMISTON KÄYTTÖ
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Fuusion uudelleenkäynnistys

Voit käynnistää fuusion uudelleen määrittämällä yhdistetyt kuvat takaisin alkuperäiseen
asemaansa.

Toimenpiteet

Voit valita joko Undo-vaihtoehdon työkaluriviltä tai X-vaihtoehdon Yhdistämisotsikon Fused-koh-
dan vierestä.
HUOMAUTUS: poistamalla fuusion valitsemalla X palaat alkuperäiseen kuvajoukon kohdistuk-
seen. Jos ROI määritettiin manuaalisesti fuusion suorittamiseksi, se poistetaan poistamistoimin-
nolla. 

Kuvaparien fuusiointi
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3.4 Fuusion tulosten manuaalinen säätäminen

Taustatietoja

Jos automaattisen fuusion tulokset eivät tyydytä, niitä voidaan säätää manuaalisesti.
Kuvajoukon manuaalisen kohdistamisen yhteydessä määritetään aloituspiste
rekisteröintialgoritmin avustamiseksi ja fuusiotulosten parantamiseksi.

Fuusion tulosten manuaalinen säätäminen

 

①

②

③

④

Toimenpiteet

1.

Valitse Adjust työkalupalkista.
Molempien kuvien keskelle ilmestyy katkoviivainen valkoinen kehys.

2. Käsittele yhtä kuvaa kerrallaan ja sijoita kuva aivomaskiin vetämällä ristisymboli keskiöön
③.

3. Laajenna tai pienennä kuvakokoa vetämällä nuolta ④.

4. Kierrä kuvaa pysty- tai vaakasuoralla akselilla vetämällä kaarevia kahvoja ②.
Näkymän vasemmassa alakulmassa oleva suuntausopas opastaa suuntauksessa.

IMAGE FUSION ANGIO -OHJELMISTON KÄYTTÖ
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Toimenpiteet

5. Kierrä kuvaa vasemmalle tai oikealle vetämällä pyöreää kahvaa ①.

6. Tarkista elokuvan toiston ohjauksella, että kuvat on kohdistettu.

Fuusion tulosten manuaalinen säätäminen
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3.5 Kohdistustarkkuuden tarkistaminen ja validointi

Tarkistusvaihtoehdot

Image Fusion Angio tarjoaa seuraavat työkalut asemointitarkkuuden manuaaliseen tarkistukseen
sekä ennen yhdistämistä että sen jälkeen:
• Blending
• Windowing
• Elokuvan toiston ohjaus
• Scroll

Yhdistelyn käyttäminen

Kuva 8  

Blending-komennon avulla voit vertailla 3D-kuvajoukon kohdistusta DSA-kuvan kanssa
muuttamalla vähitellen 3D-kuvan läpikuultamattomuutta. Sen jälkeen voit parantaa kohdistusta
manuaalisesti. Ohjelmistossa käytetään verisuonten kohdalla punaista kerrostusta.

Toimenpiteet

1.

Valitse Blending.

2. Vedä hiirtä/sormea vasemmalle tai oikealle kuvan sisällä, jotta voit säätää läpinäkyvyyttä
asteittain.
Vaihtoehtoisesti voit käynnistää elokuvan toiston ohjauksen Blending-toiminnon tarkaste-
lemiseksi.
HUOMAUTUS: Blending-asetukseksi on oletusarvoisesti määritetty yksi kolmannes liu-
kusäätimestä. Parhaat fuusiotulokset saadaan alentamalla liukusäätimen kontrastia ma-
nuaalisen kohdistuksen jälkeen, mutta ennen Fusion-valintaa. 

IMAGE FUSION ANGIO -OHJELMISTON KÄYTTÖ
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Ikkunointitoiminnon käyttö

Windowing-toiminnon avulla voit säätää jokaisen fuusioparin kirkkautta ja kontrastia.

Toimenpiteet

1.

Valitse Windowing.

2. Säädä kuvajoukon kirkkautta ja kontrastia.
• Kirkkaus: Vedä hiirtä/sormea ylös tai alas kuvan sisällä
• Kontrasti: Vedä hiirtä/sormea vasemmalle tai oikealle kuvan sisällä

Elokuvan toiston ohjauksen käyttö

① ②
Kuva 9  

Käytä elokuvan toiston ohjausta, jotta voit automaattisesti toistaa DSA-kuvasekvenssin ja verrata
sitä MIP-kuvan sijoitukseen.

Toimenpiteet

1. Valitse elokuvan toiston ohjauksen painike ① sen kuvan alta, jota haluat tarkastella.
Kuvasekvenssin Blending tai Windowing toistetaan silmukassa.

2. Voit asettaa toiston tauolle tai keskeyttää sen valitsemalla painikkeen uudelleen.
Voit siirtää liukusäädintä ② manuaalisesti siirtyäksesi tiettyyn asemaan kuvassa.

Kohdistustarkkuuden tarkistaminen ja validointi
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3.6 Image Fusion Angio -ohjelmiston viimeistely ja
hyväksyntä

Tietoa fuusion tulosten viimeistelystä

Ennen ohjelmiston sulkemista sinun on tarkistettava ja viimeisteltävä kaikki vireillä olevat fuusion
tulokset. Voit toimia seuraavasti:
• Hyväksy fuusio
• Hylkää fuusio

HUOMAUTUS: fuusiot on hyväksyttävä, jotta niitä voidaan käyttää muissa sovelluksissa. 

Fuusion tuloksen hyväksyminen

Toimenpiteet

1.

Tarkista fuusion tulos. Mikäli tulos on tyydyttävä, hyväksy se Yhdistämisotsikossa.

2.

• Kun hyväksyt tuloksen, pari näytetään fuusioituna.
• Mikäli et hyväksy tulosta, tee säätöjä Adjust- ja Fusion-komennoilla, kunnes tulokset

ovat tyydyttäviä.

3. Fuusion tulos tallennetaan lisäkäsittelyä varten. Ohjelmisto lataa seuraavan parin.

Tietoa fuusion tuloksen tarkistamisesta

Kuva 10  

Review Pending -valintaikkuna avataan, jos yrität jatkaa hyväksymättä tai hylkäämättä tulosta.

Toiminnot

Review: Sallii siirtymisen takaisin ja vireillä olevien tulosten hyväksymisen.
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Toiminnot

Discard: Sallii jatkamisen ilman fuusion hyväksyntää.

Image Fusion Angio -ohjelmiston viimeistely ja hyväksyntä
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3.7 Kuvien värien tummuuden projektio (CIP)

Taustatietoja

CIP-kuvasekvenssit luodaan automaattisesti kunkin fuusioidun DSA-kuvan kohdalla sovelluksesta
poistuttaessa.
HUOMAUTUS: tämän ominaisuuden saatavuus vaihtelee lisenssin mukaan. 

CIP-kuvien tulkinta

CIP-kuvissa annetaan ohimoita koskevaa tietoa veren virtauksesta useista DSA-sekvenssikuvista.
Varjoaineen saapumisaika tiettyyn paikkaan värikoodataan yksittäiseen komposiittikuvaan. Kunkin
pikselin väri osoittaa ajan, jolloin varjoaine saapui kyseiseen paikkaan. Rakenteet, joissa
varjoaineen vaimennus on runsasta (esim. suuremmat verisuonet ja vaskulaariset leesiot)
näyttävät kirkkaammilta.

① ②
Kuva 11  

Tässä on DSA-kuva sekvenssin ① alussa sekä vastaava CIP-kuva ②.
• Punainen ja oranssi: alueet, joilla jo on varjoainetta.
• Keltainen ja vihreä: alueet, joille toimitetaan parhaillaan varjoainetta. Nämä ovat tietyn kuvan

alueet, joissa on suurin varjoainepitoisuus.
• Turkoosi ja sininen: alueet, joilla ei vielä ole varjoainetta.

Löydät lisätietoja seuraavasta kohdasta:
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
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