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1 GENERELL INFORMASJON
1.1 Kontaktopplysninger

Support

Ta kontakt med Brainlab support hvis ikke du finner den informasjonen du trenger i denne
veiledningen, hvis du har spørsmål eller det oppstår problemer.

Region Telefon og faks E-post

USA, Canada, Mellom- og Sør-
Amerika

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

us.support@brainlab.com

Brasil Tlf.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Storbritannia Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Tlf.: +34 900 649 115

Frankrike og fransk-talende re-
gioner Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asia, Australia, Europa
Tlf.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 811

Japan
Tlf.: +81 3 3769 6900
Faks: +81 3 3769 6901

Forventet levetid

Brainlab gir fem års service for programvareapplikasjoner. I løpet av denne tiden tilbys både
programvareoppdateringer og support på stedet.

Tilbakemelding

Til tross for nøye gjennomgang av denne brukerveiledningen, kan feil kan forekomme. Kontakt
oss på user.guides@brainlab.com hvis du har forbedringsforslag.

Produsent

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

GENERELL INFORMASJON
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1.2 Juridisk informasjon

Opphavsrett

Denne veiledningen inneholder opphavsrettslig informasjon beskyttet av åndsverkloven. Ingen del
av denne veiledningen kan reproduseres eller oversettes uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra
Brainlab.

Brainlab-varemerker

Brainlab® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Varemerker som ikke tilhører Brainlab

Microsoft® og Windows® er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og
andre land.

Patentinformasjon

Dette produktet kan være dekket av én eller flere patenter eller patentsøknader som er under
behandling. For detaljer se: www.brainlab.com/patent.

Integrert tredjeparts programvare

Denne programvaren er basert på følgende arbeid. Hele lisensen og opphavsretten finner du ved
å følge koblingene under:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• Xerces-C++ 3.1.1, programvare utviklet av Apache Software Foundation (http://

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

CE-merke

CE-merket viser at Brainlab-produktene overholder de vesentlige kravene i det
europeiske rådsdirektivet 93/42/EØF, direktivet om medisinsk utstyr ("MDD").
Brainlab Elements Image Fusion Angio er et produkt i klasse IIb, i henhold til
reglene etablert av MDD.

Rapportere hendelser knyttet til dette produkter

Alle alvorlige hendelser som kan ha inntruffet i tilknytning dette produktet, skal rapporteres til
Brainlab, og hvis du er i Europa, skal de også rapporteres til det tilsvarende kontrollorganet for
medisinsk utstyr i det aktuelle landet.

Salg i USA

Amerikansk nasjonal lovgivning forbyr at dette instrumentet selges eller bestilles av andre enn
leger.

Juridisk informasjon
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1.3 Symboler

Advarsler

Advarsel
Advarsler indikeres av et trekantet varselsymbol. De inneholder viktig
sikkerhetsinformasjon om mulig personskade, død eller andre alvorlige konsekvenser
forbundet med bruk eller feil bruk av enheten.

Forsiktighetsregler

Forsiktighetsregler indikeres med et rundt forsiktighetssymbol. De inneholder viktig
informasjon om potensiell funksjonssvikt i enheten, defekter, skade på enheten eller skade
på eiendom.

Merknader

MERK: Merknader er formatert i kursiv og brukes til å indikere flere nyttige tips. 

Symboler i denne programvaren

Symbol Forklaring

Se instruksjonshåndbok/-hefte

Elektronisk bruksanvisning

Artikkelnummer

Produksjonsdato
MERK: Datoen skal i henhold til ISO 8691 uttrykkes som ÅÅÅÅ-MM-DD. 

Produsent

Amerikansk nasjonal lovgivning tillater ikke at dette instrumentet selges eller bestil-
les av andre enn leger

Unik enhetsidentifikator

Medisinsk enhet

GENERELL INFORMASJON
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1.4 Bruke systemet

Tiltenkt bruk / indikasjoner for bruk

Brainlab Elements Image Fusion Angio er et program som er beregnet brukt til samregistrering
av cerebrovaskulære bildedata.
Programmet kan brukes i kliniske arbeidsflyter som vil ha nytte av samregistrering av vaskulære
bildedata som et planleggings- eller forhåndsplanleggingstrinn for behandling av
cerebrovaskulære misdannelser.

Tiltenkt pasientpopulasjon

Det er ingen demografiske, regionale eller kulturelle begrensninger for pasienter. Det er opp til
brukeren å avgjøre om systemet skal brukes til assistanse under en bestemt prosedyre.

Tiltenkt brukerprofil

Programmet er beregnet for bruk av medisinsk personell og deres assistenter, som arbeider innen
nevrokirurgi, nevroradiologi og planlegging av strålebehandling.

Tiltenkte bruksomgivelser

Systemet skal brukes i et kontormiljø på sykehus eller i rom som er egnet for kirurgiske
intervensjoner.
Systemet kan installeres på en standard Windows-datamaskin som oppfyller minimumskravene.
Når enheten brukes i kombinasjon med andre enheter (f.eks. en bestemt planleggingsstasjon eller
navigasjonsplattform), kan det foreligge mer spesifikke tiltenkte bruksomgivelser. I så tilfelle er de
tiltenkte bruksomgivelsene oppgitt i den tekniske filen for det tilsvarende systemet.

Kontroll av riktighet

Advarsel
Før pasienten behandles, kontrolleres riktigheten av all inndata og utdata i systemet.

Bruke systemet
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1.5 Kompatibilitet med medisinske enheter og
programvare

Kompatibel Brainlab medisinsk programvare

Bare Brainlab medisinsk programvare spesifisert av Brainlab kan installeres og brukes med
systemet. Ta kontakt med Brainlab support for svar vedrørende kompatibilitet med medisinsk
programvare fra Brainlab.

Programvare som ikke leveres av Brainlab

Bare autoriserte Brainlab-ansatte kan installere programvare på Brainlab-systemet. Ikke
installer eller fjern programvareapplikasjoner.

Microsoft-sikkerhetsoppdateringer for Windows og driveroppdateringer

Brainlab tillater kun installasjon av sikkerhetsutbedringer (patcher). Ikke installer servicepakker og
frivillige oppdateringer. Verifiser innstillingene dine for å sikre at oppdateringer lastes ned og
installeres riktig og ved et egnet tidspunkt. Du må ikke oppdatere drivere på Brainlab-plattformer.
Se Brainlabs nettsider for mer informasjon om innstillinger og en liste over Microsoft-
sikkerhetsoppdateringer som er blokkert av Brainlab support.
Adresse: www.brainlab.com/updates
Passord: WindowsUpdates!89

Oppdateringer

Advarsel
Oppdatering av operativssystemet (hurtigreparasjoner) eller programvare fra tredjeparter
skal utføres utenom kliniske tidsperioder og i et testmiljø, slik at man kan verifisere at
Brainlab-systemet fungerer korrekt. Brainlab overvåker Windows Hotfixes (Windows
hurtigreparasjon) og kan fastslå om det forventes problemer med bestemte oppdateringer.
Ta kontakt med Brainlab support dersom det oppstår problemer med operativsystemets
hurtigreparasjonsfiler.

Virusskanning og skadelig programvare

Brainlab anbefaler at systemet beskyttes med fullstendig oppdatert antivirusprogramvare.
Vær klar over at enkelte innstillinger for beskyttelse mot skadelig programvare (f.eks.
virusskanner) kan redusere systemets ytelse. For eksempel kan hastigheten av prosesser som
innlasting og lagring av pasientdata være redusert hvis skanninger utføres i sanntid og hver
filtilgang overvåkes. Brainlab anbefaler å deaktivere sanntidsskanninger og gjennomføre
virusskanninger utenom klinikkens åpningstid.

Advarsel
Se til at antivirusprogramvaren ikke foretar noen modifiseringer av Brainlab-katalogene,
spesifikt:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, osv.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, osv.

Advarsel
Du må ikke laste ned eller installere oppdateringer under behandlingsplanlegging.
Ta kontakt med Brainlab support for mer informasjon om disse problemene.

GENERELL INFORMASJON
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1.6 Opplæring og dokumentasjon

Brainlab-opplæring

For å sikre trygg og hensiktsmessig bruk må alle brukere delta i et obligatorisk opplæringsprogram
holdt av en autorisert representant for Brainlab før de bruker systemet.

Support med tilsyn

Før du bruker systemet til kirurgiske operasjoner der datastøttet navigering anses som kritisk, må
du gjennomføre et tilstrekkelig antall fullstendige operasjoner sammen med en Brainlab-
representant.

Tiltenkt målgruppe

Denne brukerveiledningen er beregnet for medisinsk personell og deres assistenter, som arbeider
innen nevrokirurgi, nevroradiologi og planlegging av strålebehandling ved bruk av et Brainlab-
navigasjonssystem.

Lese brukerveiledninger

Denne veiledningen beskriver en kompleks medisinsk programvare eller medisinske enheter som
må brukes med forsiktighet.
Det er derfor viktig at alle som bruker systemet, instrumentet eller programvaren:
• leser denne veiledningen nøye før utstyret tas i bruk
• har tilgang til denne veiledningen til enhver tid

Tilgjengelige brukerveiledninger

MERK: Hvilke brukerveiledninger som er tilgjengelige, avhenger av Brainlab-produktet. Ta kontakt
med Brainlab support hvis du har spørsmål vedrørende brukerveiledningene du mottok. 

Brukerveiledning Innhold

Brukerveiledninger for pro-
gramvare

• Oversikt over behandlingsplanlegging og bildeveiledet naviga-
sjon

• Beskrivelse av systemoppsett for operasjonssal
• Detaljerte programvareinstruksjoner

Brukerveiledning for ma-
skinvare

Detaljert informasjon om radioterapi og kirurgisk maskinvare, van-
ligvis definert som store komplekse instrumenter

Brukerveiledninger for in-
strumentet Detaljerte instruksjoner om håndtering av instrumentet

Veiledning for rengjøring,
desinfeksjon og sterilisering

Detaljer om rengjøring, desinfisering og sterilisering av instrumen-
ter

Brukerveiledning for system Detaljert informasjon om systemoppsett

Teknisk brukerveiledning Detaljert teknisk informasjon om systemet, inkludert spesifikasjo-
ner og krav til overholdelse

System og teknisk bruker-
veiledning

Kombinerer innholdet til Brukerveiledning for system og Teknisk
brukerveiledning

Opplæring og dokumentasjon
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2 PROGRAMVAREOVERSIKT
2.1 Om Image Fusion Angio

Bakgrunn

Image Fusion Angio er en programvare som kan brukes til å registrere digital
subtraksjonsangiografi mot vaskulære bilder for å kombinere informasjon om flow og plassering.
Du kan slå sammen 2D DSA-sekvenser (DSA = digital subtraksjonsangiografi) med MRA-, CTA-
og 3D DSA-sekvenser.
Image Fusion Angio foreslår et fusjonsnettverk basert på forhåndsdefinerte paringsregler. Ta
kontakt med Brainlab for mer informasjon.

Driftsprinsipp

Image Fusion Angio sørger for en algoritme for å fusjonere de valgte bildesettene. Algoritmen
setter sammen to bildesett med felles anatomiske strukturer for et optimalt fusjonsresultat.
Manuelle justeringer eller fullstendige, manuelle fusjoneringer støttes også. Du kan alltid se
gjennom, godta eller forkaste fusjonsresultatene.
MERK: Anbefalinger for skanneprotokoller finner du i de følgende kapitlene eller i Brainlabs
skanneprotokoller. 

Skanneanbefalinger for best mulig resultater

For å sikre best mulige resultater skal bildedataene for Image Fusion Angio følge disse
skanneanbefalingene: 
• full DICOM-informasjon (dvs. komplett DICOM-topptekst og angivelse av opptaksparametre)
• god kvalitet på råbildene (f.eks. høy oppløsning, høy kontrast, minimalt med artefakter)

Anbefalinger for 3D-skanning

De følgende sekvenstypene anbefales for Image Fusion Angio:
• 3D DSA-skanninger
• Protokoller for kontrastforsterket vaskulær MR-skanning, slik som TOF eller T1 med kontrast –

bilder med fettsupprimering anbefales
• Protokoller for kontrastforsterket vaskulær CT-skanning
• Minst 50 snitt
• Maksimal pikselstørrelse: 0,7 mm x 0,7 mm
• Maksimal snittavstand: 1,5 mm

Anbefalinger for 2D-skanning

Det følgende anbefales for 2D DSA-skanninger:
• Følg instruksjonene i DSA-skanningsprotokollen
• Minst seks bilder per sekvens
• Skanningstype: STATISK

PROGRAMVAREOVERSIKT
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• Lagre biplanare skanninger separat

Gjennomgang av bildesett

Advarsel
Se alltid gjennom resultatet av fusjonen mellom 2D-angiografiprojeksjonene og karene i
3D-skanningen før du går videre.

Bildemodifisering

Modifisering av bildesett utenfor Image Fusion Angio når de allerede er i bruk, kan føre til
ødelagte filer og unøyaktigheter.
MERK: Fusjonen baseres på felles anatomiske strukturer og påvirkes av lysstyrkevariasjoner i
bildesnittene. 

Typisk arbeidsflyt

Trinn

1. Velg pasient.

2. Velg din arbeidsflyt (f.eks. Cranial > Angio Planning).

3. Velg pasientdata i Data Selection.

4. Start Image Fusion Angio.
a
.
Når du bruker data fra en biplanar skanner, pares bildene automatisk.

b
.
Når du bruker data fra en enkeltplansskanner eller prosesserte data, foreslår program-
varen frontlaterale bildepar for gjennomgang og godkjenning.

5. Bruk Adjust og ROI til grovinnretting av bildene.

6. Velg Fusion for å fusjonere hvert bildesett.
Algoritmen fusjonerer 3D-skanningen med 2D-projeksjonene.

7. Innrett bildesettene manuelt etter behov.

8. Godta eller forkast hvert fusjonerte bildesett.

9. Velg Done.
Image Fusion Angio lukkes.
MERK: Avhengig av typen lisens du har, kan det hende at du kan opprette fargeintensi-
tetsprojeksjonsbilder (CIP-bilder) når programmet lukkes. 

Koblinger til relaterte emner

Fargeintensitetsprojeksjonsbilder (CIP-bilder) på side 31

Slik starter du Image Fusion Angio

Trinn

1. Velg pasientdata.

Om Image Fusion Angio
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Trinn

2.

Åpne Image Fusion Angio på hovedskjermbildet til Content Manager.
Programvaren starter.

PROGRAMVAREOVERSIKT
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2.2 Skjermbildelayout

Grunnleggende skjermbildelayout

①

② ③

④

⑤⑥
Figur 1  

Nr. Forklaring

① Visningsområde

② Overskrift for fusjoneringen

③ Verktøylinje

④ Adjust

⑤ Adjust -verktøy for manuell innretting (f.eks. rotering, forstørring) vises i den stiplede
hvite rammen i visningsområdet

⑥ Kontrollglidebryter for Movie Player

Koblinger til relaterte emner

Justere interesseområdet på side 22
Se gjennom og verifisere innrettingsnøyaktigheten på side 27
Justere fusjonsresultater manuelt på side 25

Skjermbildelayout
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2.3 Navigeringsknapper

Grunnleggende navigeringsknapper

Knapp Funksjon

Alerts: Viser tilgjengelige varsler tilknyttet dataene.

Data: Åpner Data-menyen og viser listen over fusjonspar og siden for valg
av data.

Home: Viser hovedskjermbildet for Content Manager.

Back: Tar deg tilbake til forrige trinn.
Du blir bedt om å lagre eller forkaste de nåværende resultatene av fusjo-
nen.

Done: Bekrefter fusjonsstatusen og fortsetter til neste trinn.
Resultatene lagres for videre behandling.

Visningsfunksjoner

Knapp Beskrivelse

Pan: Panorerer den komplette visningen.

Scroll: Bla i 2D DSA-bildene.

Zoom: Zoom inn eller ut.
• Dra ned / mot høyre for å zoome inn
• Dra opp / mot venstre for å zoome ut

PROGRAMVAREOVERSIKT
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Knapp Beskrivelse

Windowing: Justerer lysstyrken og kontrasten.
• Dra ned/opp for å øke/redusere lysstyrken
• Dra til høyre/venstre for å øke/redusere kontrastnivået

Bruk pilknappene for å bla gjennom alle fusjonsparene.

Fusjonsalternativer

Knapp Beskrivelse

Fusion: Starter en algoritme for å fusjonere 2D- og 3D-bildesettene. Du
kan beregne en fusjon når som helst.

Undo: Angrer siste handling. Velg denne flere ganger for å angre flere
handlinger.

ROI: Åpner en rullegardinmeny over tilgjengelige interesseområder (ROI-
er). Velg et ROI for å bruke det på det gjeldende bildesettet.

Adjust: Aktiverer verktøyene for rotering, flytting og endring av størrelse i
visningsområdet. Innrett bilder manuelt ved buk av verktøyene før en fusjon
for å få et godt startpunkt, eller etter fusjoneringen for manuell korrigering.

Blending: Velg for intervallvis utfading av 3D-bildet (f.eks. under manuell
justering).

Navigeringsknapper
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2.4 Datameny

Data-menyens oppsett

①

④

⑤

③

②
⑥

Figur 2  

Nr. Komponent Beskrivelse

① Other Objects Åpne for å velge og vise alle innlastede objekter.

② Vessels Åpne for å velge alle innlastede kar.

③ MORE Gå ut av Image Fusion Angio for å gå tilbake til Data
Selection og velge flere data.

④ SELECTED DATA
Vis innlastede bildesett som fusjonspar.
Bytt mellom fusjonspar.

⑤ Aktivt fusjonspar Velg pilknappene for å bla gjennom alle fusjonsparene.

⑥ Åpent/lukket øye Vis/skjul alle objekter eller kar. Alle objekter og kar er
skjult som standard.

PROGRAMVAREOVERSIKT
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2.5 Snarveier

Liste over snarveier på tastaturet

De følgende snarveiene er tilgjengelige i programvaren.

Funksjon Beskrivelse Snarvei på tastaturet

Panorer Panorer den komplette visningen
Ctrl + venstre museknapp. Posisjo-
nen for klikket definerer visningssen-
teret.

Bla Bla i 2D DSA-bildene Musehjul.

Zoom Zoom inn og ut Ctrl + musehjul.

Snarveier på berøringsskjerm

Funksjon Beskrivelse Snarvei på berøringsskjerm

Panorer Panorer den komplette visningen
Sveip med to fingre: Posisjonen for
berøringen definerer visningssente-
ret.

Bla Bla i 2D DSA-bildene Trykk en finger på 2D DSA-bildet og
dra opp eller ned.

Zoom Zoom inn og ut Trykk med to fingre på bildet, og klem
innover eller utover.

Snarveier
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3 BRUKE IMAGE FUSION
ANGIO

3.1 Godta bildepar

Bakgrunn

Image Fusion Angio analyserer de valgte pasientdataene og foreslår par med 2D-bilder. Dette
gjelder alle data fra enkeltplanskannere, eller når bildene ble videre behandlet.
Hvis du bruker biplanare bilder, leser programmet paringsinformasjonen fra bildene, og denne
delen hoppes over.
Foreslåtte par kan vises som:
• fusjonert (f.eks. et par som ble godkjent i en tidligere økt)
• forslag (f.eks. bilder som programvaren antar at hører sammen)
• paret, etter godkjenning
• ikke-paret (f.eks. etter forkasting, eller når det ikke kan lages et forslag)

Du må godkjenne hvert par manuelt før du starter fusjonen med 3D-bildet.
Hvis et par som foreslås automatisk ikke er egnet, kan du endre paringen manuelt.

Grunnlag for danning av par

① ② ③ ④

Figur 3  

Image Fusion Angio foreslår angiografiske bildepar basert på bildenes opptakstidspunkt og
vinkel.

Nr. Beskrivelse

①

Egenskaper:
• bildemodalitet (f.eks. røntgen)
• bildenummer (f.eks. antall bilder)
• vinkel som bildet ble tatt i

②

Egenskaper:
• bildenavn
• retning (f.eks. frontal)
• dato og klokkeslett for opptak

③ Miniatyrbilde

④ Velg pilen for å åpne retningsmenyen

BRUKE IMAGE FUSION ANGIO

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.1 Image Fusion Angio Ver. 1.0 19



MERK: Som standard vises alle frontalbilder i venstre kolonne, og alle laterale bilder vises i høyre
kolonne. 

Slik godtar eller forkaster du par som er generert automatisk

Figur 4  

Du må se gjennom hvert par før du fortsetter med fusjoneringen. Kun parede bildepar kan
fusjoneres.
Det aktive paret, som vises med oransje ramme rundt, tilsvarer det viste bildesettet.

Trinn

1. Se gjennom paringen i oransje, og bekreft at den er akseptabel. Hvis den ikke er aksepta-
bel, velger du X for å forkaste paret.

2.

Når du godtar paret, endres statusen til PAIRED.
MERK: Hvis du laster inn bildesett som allerede er fusjonert, vises de som FUSED.
Bilder fra biplanare opptak vises som AUTO-PAIRED. Ingen av bildene kan endres. 

3. Fortsett med de gjenværende parene.
Hvis du vil bytte til et annet par, velger du det paret du foretrekker.
Godta bare de parene du ønsker. Når du har godtatt minst ett par, kan du gå videre til
neste trinn.

4. Velg Next. Fusjoneringsskjermbildet åpnes.

Godta bildepar
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Slik oppretter du nye par manuelt

Figur 5  

Hvis programvaren ikke automatisk foreslår en match mellom to egnede bilder, kan du opprette
par manuelt.

Trinn

1. Velg et ikke-paret Frontal-bilde.
En oransje kant vises rundt bildet.

2. Velg et tilsvarende Lateral-bilde.
En oransje kant vises rundt bildet, og en stiplet hvit linje kobler de to bildene sammen.

3. Hvis paret er tilfredsstillende, velger du hakemerket.
Bildene flyttes opp til under det tidligere parede bildesettet, og statusen endres til PAI-
RED.

Slik endrer du standard bilderetning

① ②

Figur 6  

Programvaren tilordner bildene som frontal eller lateral, basert på informasjonen som oppgis med
dataene. Som standard vises alle frontalbilder i venstre kolonne, og alle laterale bilder vises i
høyre kolonne. Du kan manuelt endre retningen hvis et bilde ble feil tilordnet.

Trinn

1. Velg pilknappen ① for bildet du vil endre.
Retningsmenyen åpnes ②.

2. Velg det relevante ikonet (f.eks. lateral representasjon).
Bildet flyttes til den andre kolonnen og viser riktig retning.

3. Fortsett med paringsprosessen.
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3.2 Justere interesseområdet

Bakgrunn

Hvis en fusjon utføres på et manuelt definert interesseområde, begrenses fusjonsalgoritmen til
interesseområdet. Det gjør det mulig med høyere fusjonsnøyaktighet i et begrenset romlig
område.
Følgende interesseområder er tilgjengelige: 
• All Vessels (standard)
• Carotid Artery Left
• Carotid Artery Right
• Carotid Artery Left + Right
• Basilar Artery

Hvis det ikke er nok informasjon tilgjengelig i bildesettet, vises en mer generell liste over
interesseområder:
• All Vessels (standard)
• Hemisphere Right
• Hemisphere Left

MERK: Hvis programvaren ikke mottar nok informasjon, deaktiveres interesseområdefunksjonen. 

Slik justerer du interesseområdet

Før du velger Fusion, må du bruke forhåndsvalgte interesseområdealternativer for å forbedre
innrettingsnøyaktigheten innenfor et begrenset romlig område.

Trinn

1.
Velg ROI.
En meny med interesseområdealternativer åpnes. Innholdet i menyen av-
henger av informasjonen som er tilgjengelig i bildesettet.

2.

Velg det interesseområdet som er mest nyttig for formålet (f.eks. vanligvis den arterien
som vises på DSA-bildet). Programvaren viser bildesettet med det valgte interesseområ-
det superponert i rødt.
MERK: Sørg for at interesseområdet inneholder tilstrekkelig anatomisk informasjon til å
forbedre fusjonsresultatene. 

Koblinger til relaterte emner

Slik justerer du fusjonsresultater manuelt på side 25

Justere interesseområdet
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3.3 Fusjonere bildepar

Introduksjon til fusjonering av bildepar

②

①

Figur 7  

Når du har godtatt parene og den innledningsvise posisjonen er beregnet, kan du starte fusjonen
mellom 2D-bildene og 3D-bildet. 3D-bildet vises som en rød maksimal intensitetsprojeksjon (MIP)
superponert over 2D-bildet.
Det første skjermbildet viser den foreslåtte fusjonen slik programvaren har beregnet den.
Informasjonsfeltet ② viser hvilket bildepar som vises i visningsområdet ①.
Du kan utføre et av de følgende alternativene:
• starte en fusjon
• angi et interesseområde
• manuelt innrette de superponerte bildene

Slik starter du en fusjon

Fusion-knappen på verktøylinjen blir aktiv hver gang en inndataparameter for fusjonen endres,
som f.eks.:
• posisjonen til Movie Player-kontrollen
• posisjonen til bildet etter bruk av Adjust
• ROI-et

Når knappen er aktiv, kan du starte en fusjonering av 2D-bildesettet og 3D-bildet.

Trinn

1. Velg Fusion.
Programvaren beregner en fusjonering av 2D-bildesettet og 3D-bildet.
MERK: Du må velge Fusion for å bruke fusjonsalgoritmen på det nylig de-
finerte interesseområdet. 

2. Den foreslåtte fusjonen vises. Du kan nå godta fusjonen, eller forkaste den og justere den
manuelt før du utfører en ny fusjon.
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Slik starter du en fusjon på nytt

Du kan starte en fusjon på nytt ved å tilbakestille fusjonerte bilder til den originale posisjonen.

Trinn

Du kan velge enten Undo på verktøylinjen, eller du kan velge X ved siden av Fused i overskrif-
ten for fusjoneringen.
MERK: Med X kan du bryte opp fusjonen for å gå tilbake til den opprinnelige innrettingen av bil-
desettet. Hvis et ROI ble manuelt definert for å utføre en fusjon, vil brytehandlingen fjerne det. 

Fusjonere bildepar
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3.4 Justere fusjonsresultater manuelt

Bakgrunn

Hvis resultatene for automatisk fusjon ikke er tilfredsstillende, kan du foreta manuelle justeringer.
Manuell innretting av bildesettet oppretter et startpunkt som hjelper registreringsalgoritmen og gir
bedre fusjonsresultater.

Slik justerer du fusjonsresultater manuelt

 

①

②

③

④

Trinn

1.

Velg Adjust på verktøylinjen.
En stiplet hvit ramme vises midt i begge bildene.

2. Jobb i ett bilde om gangen, og posisjoner bildet innenfor hjernemasken ved å dra i kors-
symbolet i midten ③.

3. Forstørr eller forminsk bildestørrelsen ved å dra i pilen ④.

4. Roter bildet på dets vertikale eller horisontale akse ved å dra i de buede håndtakene ②.
Retningsveilederen i nedre venstre hjørne av visningen gir retningsveiledning.
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Trinn

5. Drei bildet mot venstre eller høyre ved å dra i det runde håndtaket ①.

6. Bruk Movie Player-kontrollen til å verifisere at bildene er innrettet.

Justere fusjonsresultater manuelt
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3.5 Se gjennom og verifisere
innrettingsnøyaktigheten

Verifiseringsfunksjoner

Image Fusion Angio har følgende verktøy for manuell verifisering av
posisjoneringsnøyaktigheten, både før og etter fusjonering:
• Blending
• Windowing
• Movie Player-kontroll
• Scroll

Slik bruker du Blending

Figur 8  

Med Blending kan du sammenligne innrettingen av 3D-bildesettet med DSA-bildet, ved gradvis å
endre 3D-bildets opasitet. Deretter kan du forbedre innrettingen manuelt. Programvaren bruker et
rødt overlegg for kar.

Trinn

1.

Velg Blending.

2. Dra musen / en finger mot venstre eller høyre i bildet for å justere gjennomsiktigheten i
intervaller.
Du kan også starte Movie Player-kontrollen for å vise Blending.
MERK: Standard for Blending er angitt til omtrent en tredjedel av glidebryteren. Du opp-
når best fusjonsresultat ved å redusere kontrasten på glidebryteren etter manuell innret-
ting av fusjon, men før du velger Fusion. 
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Slik bruker du vindusinnstilling

Med Windowing kan du justere lysstyrken og kontrasten for hvert av fusjonsparene.

Trinn

1.

Velg Windowing.

2. Juster lysstyrken og kontrasten i bildesettet.
• Lysstyrke: Dra musen / en finger opp eller ned inni bildet.
• Kontrast: Dra musen / en finger mot venstre eller høyre inni bildet.

Slik bruker du Movie Player-kontroll

① ②
Figur 9  

Bruk Movie Player-kontroll til automatisk å spille av DSA-bildesekvensen og sammenligne mot
plasseringen av MIP-bildet.

Trinn

1. Velg knappen ① for Movie Player-kontroll under bildet du vil vise.
Blending eller Windowing av bildesekvensen spilles av i en sløyfe.

2. Velg knappen på nytt for å sette avspillingen på pause eller stoppe spilleren.
Du kan flytte glidebryteren ② manuelt for å gå til en bestemt posisjon i bildet.

Se gjennom og verifisere innrettingsnøyaktigheten
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3.6 Ferdigstille og godkjenne angiobildefusjon

Om ferdigstilling av fusjon

Før du kan lukke programvaren, må du se gjennom og ferdigstille alle ventende fusjonsresultater.
Du kan gjøre følgende:
• godkjenne en fusjon
• forkaste en fusjon

MERK: Fusjoner må godkjennes for å kunne bruke dem i andre programmer. 

Slik godkjenner du et fusjonsresultat

Trinn

1.

Se gjennom fusjonsresultatet. Hvis resultatet er tilfredsstillende, godtar du det på over-
skriften for fusjoneringen.

2.

• Når du godtar resultatet, vises paret som fusjonert.
• Hvis du ikke godtar resultatet, må du gjøre justeringer ved bruk av Adjust og Fusion

helt til resultatene er tilfredsstillende.

3. Fusjonsresultatet lagres for videre behandling. Programvaren laster inn det neste paret.

Om gjennomgang av et fusjonsresultat

Figur 10  

Hvis du prøver å fortsette uten først å godkjenne eller forkaste et resultat, vises dialogboksen
Review Pending.

Alternativer

Review: Gir deg muligheten til å gå tilbake og godkjenne de ventende resul-
tatene.
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Alternativer

Discard: Gir deg mulighet til å fortsette uten å godta fusjonen.

Ferdigstille og godkjenne angiobildefusjon
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3.7 Fargeintensitetsprojeksjonsbilder (CIP-bilder)

Bakgrunn

CIP-bildesekvenser genereres automatisk for hvert fusjonerte DSA-bilde når du lukker
programmet.
MERK: Tilgjengelighet for denne funksjonen er lisensavhengig. 

Slik tolker du CIP-bilder

CIP-bilder gir temporal informasjon om blodgjennomstrømningen gjennom et antall sekvensielle
DSA-bilder. Tidspunktet for når kontrastmidlet ankommer en gitt plassering, fargekodes til ett
enkelt komposittbilde. Fargen på hver piksel angir tidspunktet for når kontrastmidlet ankom denne
plasseringen. Strukturer med høy kontrastdemping (f.eks. store kar og vaskulære lesjoner) vises
som lysere.

① ②
Figur 11  

Her er et DSA-bilde i starten av sekvensen ① og det tilsvarende CIP-bildet ②.
• Rødt og oransje: Områder som allerede har mottatt kontrastmiddel.
• Gult og grønt: Områder som er i ferd med å motta kontrastmiddel. Disse er de områdene som

har høyest konsentrasjon av kontrastmiddel i et gitt bilde.
• Turkis og blå: Områder som ennå ikke har mottatt kontrastmiddel.

For mer informasjon, se:
Strother CM, Bender F, Deurerling-Zheng Y, et al. Parametric color coding of digital subtraction
angiography. AJNR Am J Neuroradiol. mai 2010; 31(5):919-24. doi 10.3174/ajnr.A2020. Epub 18.
feb 2010. http://www.ajnr.org/content/31/5/919
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Fargeintensitetsprojeksjonsbilder (CIP-bilder)
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