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1 VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
1.1 Kontaktinformācija

Atbalsts

Ja šajā rokasgrāmatā jūs nevarat atrast vajadzīgo informāciju vai jums ir jautājumi vai problēmas,
sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu.

Reģions Tālrunis un fakss E-pasts

Amerikas Savienotās Valstis,
Kanāda, Centrālamerika un
Dienvidamerika

Tālr.: +1 800 597 5911
Fakss: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazīlija Tālr.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Apvienotā Karaliste Tālr.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spānija Tālr.: +34 900 649 115

Francija un reģioni, kuros runā
franču valodā Tālr.: +33 800 676 030

Āfrika, Āzija, Austrālija, Eiropa
Tālr.: +49 89 991568 1044
Fakss: +49 89 991568 811

Japāna
Tālr.: +81 3 3769 6900
Fakss: +81 3 3769 6901

Paredzamais kalpošanas laiks

Brainlab nodrošina programmatūras apkalpošanu piecu gadu garumā. Šajā periodā tiek piedāvāti
programmatūras atjauninājumi, kā arī atbalsts uz vietas.

Atsauksmes

Lai gan šī lietotāja rokasgrāmata ir rūpīgi pārskatīta, tajā var būt kļūdas. Ja jums ir ieteikumi
uzlabojumiem, sazinieties ar mums pa e-pastu: user.guides@brainlab.com.

Ražotājs

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

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
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1.2 Juridiskā informācija

Autortiesības

Šajā rokasgrāmatā ir ietverta uzņēmumam piederoša informāciju, kas ir aizsargāta ar
autortiesībām. Nevienu šīs rokasgrāmatas daļu nedrīkst pavairot vai tulkot, ja vien nav saņemta
rakstiska atļauja no uzņēmuma Brainlab.

Brainlab preču zīmes

• Brainlab® ir reģistrēta Brainlab AG preču zīme Vācijā un/vai ASV.
• SmartBrush® ir reģistrēta Brainlab AG preču zīme Vācijā un/vai ASV.

Preču zīmes, kas nepieder Brainlab

Microsoft® un Windows® ir reģistrētas Microsoft Corporation preču zīmes ASV un citās valstīs.

Informācija par patentiem

Uz šo izstrādājumu var attiekties viens vai vairāki patenti vai patentu pieteikumi. Detalizētu
informāciju skatiet šeit: www.brainlab.com/patent.

Integrēta trešo pušu programmatūra

SmartBrush ir patentēta programmatūra. SmartBrush programmatūra ir aizsargāta ar
autortiesībām. Papildus SmartBrush programmatūrai SmartBrush darbstacijā var būt instalētas
arī citas lietojumprogrammas, kas ir licencētas saskaņā ar GNU vispārējo publisko licenci (VPL).
Patentētā programmatūra un bezmaksas programmatūra tiek izmantota, ievērojot GNU VPL
noteikto klauzulu „vienkārša apvienošana”. Pilni GNU vispārējās publiskās licences noteikumi un
nosacījumi ir atrodami šeit: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html.
Šī programmatūra ir daļēji balstīta uz iTextSharp, ko izstrādāja Bruno Lowagie un Paulo Soares.
Šī programmatūra ir daļēji balstīta uz tālāk minēto darbu. Pilna licence un paziņojums par
autortiesībām ir atrodams tālāk esošajās saitēs:
• 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++, izstrādājusi organizācija Apache Software Foundation (http://www.apache.org/

licenses/LICENSE-2.0)

CE marķējums

• CE marķējums norāda, ka šis Brainlab izstrādājums atbilst Eiropas Padomes
Direktīvas 93/42/EEK par medicīnas iekārtām (MID) pamatprasībām.

• Brainlab Elements SmartBrush 3.0 atbilstoši MID noteikumiem ir IIb klases iz-
strādājums.

Tirdzniecība ASV

ASV federālie tiesību akti nosaka, ka šo ierīci drīkst pārdot tikai ārstiem vai pēc viņu pasūtījuma.

Juridiskā informācija
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Ziņošana par incidentiem, kas saistīti ar šo izstrādājumu

Jums ir jāziņo Brainlab par jebkādiem nopietniem incidentiem, kas varētu būt notikuši saistībā ar
šo izstrādājumu, un, ja atrodaties Eiropā, jāinformē arī attiecīgā valsts kompetentā iestāde, kas
atbild par medicīnas ierīcēm.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
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1.3 Simboli

Brīdinājumi

Brīdinājums
Brīdinājumi apzīmēti ar trīsstūrveida brīdinājuma simboliem. Tajos ietverta drošībai būtiska
informācija, kas attiecas uz iespējamiem savainojumiem, nāves gadījumiem vai citām
smagām sekām saistībā ar ierīci vai nepareizu lietošanu.

Uzmanību

Informācija par lietām, kurām jāpievērš uzmanība, ir apzīmēta ar apļveida simboliem. Tie
norāda uz svarīgu informāciju par iespējamiem ierīces darbības traucējumiem, ierīces
atteici, ierīces bojājumiem vai īpašuma bojājumiem.

Piezīmes

PIEZĪME: piezīmes ir formatētas slīprakstā un sniedz noderīgu papildinformāciju. 

Simboli
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1.4 Sistēmas izmantošana

Paredzētais lietojums

Brainlab Elements SmartBrush nodrošina ērtu saskarni ar rīkiem un skatiem, lai iezīmētu
struktūras pacienta attēlu datos. Izvade tiek saglabāta kā 3D DICOM segmentācijas objekts, un to
var izmantot tālākai apstrādei.

Lietošanas norādījumi

Brainlab Elements SmartBrush var izmantot visās klīniskajās darba plūsmās, kurās pacienta
attēlu datos ir jāiezīmē anatomiskās struktūras. Pašai ierīcei nav specifisku klīnisko indikāciju.

Paredzētā lietošanas vide

Elements SmartBrush ir jāizmanto:
• slimnīcu kabinetos vai jebkurā citā vietā, kur ir pieejams dators;
• telpās, kas piemērotas ķirurģiskām procedūrām.

Ja ierīci lieto kopā ar citām ierīcēm, paredzētā lietošanas vide var būt specifiskāka (piemēram,
specifiska plānošanas stacija vai navigācijas platforma).

Paredzētais lietotāja profils

Lietojumprogramma ir paredzēta medicīnas speciālistiem un viņu palīgiem, lai iezīmētu struktūras
pacienta attēlu datos.
Turklāt tipiski lietotāji ir:
• neiroķirurgi un ausu, kakla un deguna (LOR) ķirurgi;
• veselības aprūpes speciālisti, kas izglītoti neiroķirurģijas procedūru plānošanā un izpildē.

Segmentēšana šajos lietošanas gadījumos ir izvēles darbība;
• neiro/orto/mugurkaula/traumu ķirurgi;
• medicīnas speciālisti, kas apmācīti ārstēšanā ar staru terapiju. Konkrētāk, radiācijas onkologi

vai dozimetristi, kuriem jāiezīmē riska grupas orgāni.

Paredzētā pacientu populācija

Uz pacientiem neattiecas demogrāfiski, reģionāli vai kultūras ierobežojumi.
Turklāt tipiskas pacientu grupas ir:
• visi pacienti jebkurā vecumā, kam var noteikt atsauci uz cietu anatomisko struktūru;
• pacienti, kuriem ir noteiktas indikācijas un ir pieejami attiecīgie modalitātes skenēšanas dati.

Paredzētā ķermeņa daļa vai audu tips, kam izmantot vai ar kuru mijiedarboties

Ierīce ir tikai programmatūra, tādēļ tā nemijiedarbojas ne ar vienu ķermeņa daļu vai audiem.
Anatomisko struktūru iezīmēšana, pārskatīšana un precizēšana neaprobežojas ar konkrētām
ķermeņa daļām, t. i., iepriekšminētajā veidā var importēt un izmantot jebkuras ķermeņa daļas
attēlu kopas.
Spine SRS ārstēšanai tiek nodrošināta papildu funkcionalitāte, lai vēl vairāk atvieglotu ārstēšanas
plānošanas darba plūsmu.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
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Ticamības pārbaude

Brīdinājums
Pirms pacientu ārstēšanas pārbaudiet visas sistēmā ievadītās un no tās izvadītās
informācijas ticamību.

Sistēmas izmantošana
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1.5 Saderība ar medicīniskajām ierīcēm un
programmatūru

Saderīga Brainlab medicīniskā programmatūra

Instalēt un lietot kopā ar sistēmu drīkst tikai Brainlab norādīto Brainlab medicīnisko
programmatūru. Sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu, lai iegūtu papildinformāciju par saderību
ar Brainlab medicīnisko programmatūru.

Programmatūra, ko nav izstrādājis Brainlab

Brainlab sistēmā programmatūru drīkst instalēt tikai pilnvaroti Brainlab darbinieki.
Neinstalējiet un nenoņemiet nevienu lietojumprogrammu.

Atjauninājumi

Brīdinājums
Operētājsistēmas (labojumfailu) vai trešo pušu programmatūras atjaunināšana jāveic ārpus
klīnikas darba laikā un testa vidē, lai pārliecinātos, ka Brainlab sistēma darbojas pareizi.
Brainlab uzrauga izlaistos Windows labojumfailus un zinās, vai dažu atjauninājumu
gadījumā var rasties problēmas. Sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu, ja rodas
jebkādas problēmas saistībā ar operētājsistēmas labojumfailiem.

Vīrusu skenēšana un ļaunprātīga programmatūra

Brainlab iesaka aizsargāt sistēmu, izmantojot vismodernāko pretvīrusu programmatūru.
Ņemiet vērā, ka daži programmatūras iestatījumi, kas paredzēti aizsardzībai pret ļaunprātīgu
programmatūru (piemēram, vīrusu skenēšana), var negatīvi ietekmēt sistēmas veiktspēju.
Piemēram, ja skenēšana tiek veikta reāllaikā un tiek uzraudzīta piekļuve katram failam, pacienta
datu ielāde un saglabāšana var būt lēna. Brainlab iesaka atspējot skenēšanu reāllaikā un veikt
vīrusu skenēšanu ārpus klīnikas darba laika.

Brīdinājums
Pārliecinieties, ka pretvīrusu programmatūra nemaina Brainlab direktorijus, tostarp:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab utt.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, utt.

Brīdinājums
Neveiciet atjauninājumu lejupielādes vai instalēšanu ārstēšanas plānošanas laikā.
Sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu, lai iegūtu papildinformāciju saistībā ar šiem jautājumiem.

Microsoft drošības atjauninājumi operētājsistēmai Windows un draiveru atjauninājumi

Brainlab ļauj instalēt tikai drošības ielāpus. Neinstalējiet servisa pakotnes un papildu
atjauninājumus. Pārbaudiet iestatījumus, lai pārliecinātos, ka atjauninājumi tiek lejupielādēti un
instalēti pareizi un piemērotā laikā. Neatjauniniet draiverus Brainlab platformās.
Skatiet Brainlab vietni, lai iegūtu papildinformāciju par iestatījumiem un to Microsoft drošības
atjauninājumu sarakstu, kurus bloķējis Brainlab atbalsta dienests.
Adrese: www.brainlab.com/updates
Parole: WindowsUpdates!89

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
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1.6 Apmācība un dokumentācija

Brainlab apmācība

Pirms sistēmas lietošanas Brainlab iesaka visiem lietotājiem piedalīties apmācības programmā,
ko organizē Brainlab pārstāvis, lai garantētu drošu un atbilstošu lietošanu.

Atbildība

Brīdinājums
Šī sistēma nodrošina tikai un vienīgi palīdzību ķirurgam un neaizstāj ķirurga pieredzi un/vai
neatbrīvo no atbildības tās lietošanas laikā. Lietotājam vienmēr jāspēj turpināt darbu bez
sistēmas palīdzības.
Sistēmas komponentus un papildu instrumentus drīkst izmantot tikai apmācīts medicīniskais
personāls.

Pagarināts laiks operāciju zālē

Brainlab navigācijas sistēmas ir jutīgs tehniskais aprīkojums. Operācijas ilgums, izmantojot
navigāciju, var atšķirties atkarībā no operāciju zāles veida, pacienta novietojuma, aprēķinu ilguma
un sarežģītības. Lietotājam ir jāizlemj, vai potenciālais pagarinājums ir piemērots attiecīgajam
pacientam un ārstēšanai.

Lietotāja rokasgrāmatu lasīšana

Šajā rokasgrāmatā aprakstīta sarežģīta medicīniskā programmatūra vai medicīniskās ierīces, kas
jālieto uzmanīgi.
Tādēļ ir svarīgi, lai visi sistēmas, instrumentu un programmatūras lietotāji:
• pirms darba ar aprīkojumu rūpīgi izlasītu šo rokasgrāmatu;
• vienmēr varētu piekļūt šai rokasgrāmatai.

Apmācība un dokumentācija
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2 PROGRAMMATŪRAS
PĀRSKATS

2.1 Darba sākšana

Fons

SmartBrush nodrošina konturēšanas rīkus, lai jums būtu vieglāk vizualizēt anatomiskās
struktūras vai audzējus.
Izmantojot SmartBrush, varat veikt tālāk norādītās darbības.
• Interaktīvi uzzīmēt mērķus
• Pilnveidot 3D apjomu daudzslāņu definīciju
• Izvērst kontūras ar vienu peles klikšķi vai pirksta pieskārienu
• Konturēšanas laikā apsvērt vairākas modalitātes vienlaikus

Datu atlasīšana

Pirms startējat SmartBrush, atlasiet pacientu un nepieciešamos datus sadaļā Patient Selection.
Plašāku informāciju skatiet Patient Data Manager programmatūras lietotāja ceļvedī.

Anomāliju noteikšana

SmartBrush izmanto anomāliju noteikšanu, ja sistēmā tāda ir. Tas nozīmē, ka vispārīgā darba
plūsmā SmartBrush iestata fokusu uz konstatēto anomāliju un tuvina to.

PROGRAMMATŪRAS PĀRSKATS
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2.2 SmartBrush startēšana un aizvēršana

Programmatūras startēšana

1. att.  

Lai programmatūru startētu, vispirms atlasiet pacientu un pēc tam atlasiet SmartBrush no
nepieciešamās darba plūsmas Patient Data Manager galvenajā ekrānā (piemēram, Cranial >
Planning > SmartBrush).

Tipiskās darba plūsmas opcijas

Atkarībā no jūsu procedūras izpildiet darba plūsmas darbības vienai no tālāk norādītajām
plūsmām.
• Vispārīgo procedūru darba plūsma
• Angio Planning darba plūsma
• Spine SRS darba plūsma

SmartBrush darba plūsma vispārīgajām procedūrām

Darbība

1. Atlasiet attēlu kopu.

2. Izveidojiet objektu, konturējot tā struktūru ar tālāk norādītajām metodēm.
• Pusautomātiska segmentēšana, izmantojot Smart Brush
• Manuāla segmentēšana, izmantojot Brush 2D vai Brush 3D
• Segmentēšana, pamatojoties uz sliekšņiem, izmantojot funkciju Threshold

3. Finalizējiet objektu.

SmartBrush darba plūsma angiogrāfijas plānošanas procedūrām

Programmatūru SmartBrush var izmantot, lai iezīmētu struktūru kontūras, pamatojoties uz
angiogrāfijas paketēs esošajiem 2D DSA attēliem, kuri tika izveidoti ar Brainlab Elements Image
Fusion Angio. Angiogrāfijas paketē ir 2D DSA attēli, 3D attēlu kopas un šo 2D un 3D attēlu kopu
kopreģistrācijas.

Darbība

1. Atlasiet kādu angiogrāfijas paketi.

2. Izveidojiet objektu, DSA attēlos konturējot interesējošo reģionu jeb ROI (region of inte-
rest).

3. Turpiniet izveidotā objekta uzlabošanu, izmantojot jebkuru no SmartBrush konturēšanas
rīkiem.

SmartBrush startēšana un aizvēršana
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SmartBrush darba plūsma Spine SRS procedūrām

Spine SRS darba plūsmā SmartBrush automātiski ģenerē klīnisku mērķa apjomu jeb CTV
(clinical target volume) un riska grupas orgānu jeb OAR (organ at risk), pamatojoties uz manuāli
uzzīmēta audzēja bruto apjoma jeb GTV (gross tumor volume) objektu. Šo mērķa apjomu var
izmantot turpmākajām plānošanas darbībām.

Darbība

1. Atlasiet attēlu kopu.

2. Atlasiet interesējošo pozīciju.

3. Izveidojiet GTV objektu, konturējot tā struktūru ar tālāk norādītajām metodēm.
• Smart Brush pusautomātiskajai segmentēšanai
• Brush 2D vai Brush 3D manuālajai segmentēšanai
• Segmentēšana, pamatojoties uz sliekšņiem, izmantojot funkciju Threshold

4. Pārskatiet automātiski ģenerēto CTV un OAR.

5. Finalizējiet objektus.

SmartBrush aizvēršana

Pirms programmatūras aizvēršanas pašreizējais uzdevums vienmēr ir jāfinalizē.
Pirms sistēmas izslēgšanas programmatūra vienmēr ir jāaizver. Ja sistēma tiek izslēgta,
neaizverot programmatūru pareizi, dati netiek saglabāti automātiski.

Darbība

Pirms aizvēršanas finalizējiet pašreizējo uzdevumu, atlasot vienumu Done.

PROGRAMMATŪRAS PĀRSKATS

Programmatūras lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.0 SmartBrush Vers. 3.0 15



2.3 Saīsnes

Īsinājumtaustiņi

Funkcija Apraksts Īsinājumtaustiņi

Tālummaiņa Tuvina un tālina attēlu Ctrl + peles ritenītis

Panoramēšana Pārvieto attēlu logā Ctrl + kreisā peles poga un vilkšana

Ritināšana Ritina slāņus Peles ritenītis

Otas izmērs Maina otas izmēru, kad ir aktīva kāda
ota Alt + peles ritenītis

Dzēšana Dzēš, neatlasot pogu Erase, kamēr ir
aktīva kāda ota Peles labā poga

Maiņa uz nākamo
izkārtojumu

Pārslēdzas uz nākamo skata izkārto-
jumu Ctrl + Tab

Maiņa uz iepriek-
šējo izkārtojumu

Pārslēdzas uz iepriekšējo skata iz-
kārtojumu Ctrl + Shift + Tab

Skārienekrāna saīsnes

Funkcija Apraksts Skārienekrāna saīsne

Tālummaiņa Tuvina un tālina attēlu
Ar diviem pirkstiem pieskarieties slā-
ņa attēlam un savelciet pirkstus kopā
vai pavelciet tos platāk

Panoramēšana Pārvieto attēlu skatā
Ar diviem pirkstiem pieskarieties slā-
ņa attēlam un velciet uz nepiecieša-
mo atrašanās vietu

Saīsnes
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2.4 Ekrāna izkārtojumi

Ekrāna izkārtojumu pārskats

② ③ ④

①

⑤

2. att.  

Nr. Skaidrojums

① Skata apgabals.

② Pašlaik atlasītais objekts: atlasiet, lai mainītu objekta rekvizītus.

③ Alerts: satur informāciju par procesu un iespējamos brīdinājumus.

④ Data: satur attēlu kopas un skata izkārtojumus.

⑤ Rīkjosla.

Pieejamie izkārtojumi

SmartBrush izmantošanas laikā pieejamie izkārtojumi ir atkarīgi no atlasītās darba plūsmas.

Izkārtojums Vispārīgās procedū-
ras

Angio Planning pro-
cedūras

Spine SRS procedū-
ras

PROGRAMMATŪRAS PĀRSKATS
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Izkārtojums Vispārīgās procedū-
ras

Angio Planning pro-
cedūras

Spine SRS procedū-
ras

PIEZĪME: lai pārslēgtos starp izkārtojumiem, atlasiet Data un pēc tam atlasiet kādu izkārtojumu. 

PIEZĪME: lai pārskatītu savu attēlu kopu, atbilstoši izmantojiet funkcijas Pan, Zoom un Scroll.
Kad ir atlasīts kāds objekts, skati izkārtojas atbilstoši atlasītajam objektam. 

Ekrāna izkārtojumi
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ACS skats

3. att.  

ACS skatā atlasītās attēlu kopas slāņi tiek rādīti aksiālos, koronālos un sagitālos jeb ACS (axial,
coronal, sagittal) skatos. Tiek nodrošināta pamata 3D vizualizācija.

Side by Side skats

①

①

4. att.  

PROGRAMMATŪRAS PĀRSKATS
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Side by Side skatā divas attēlu kopas tiek rādītas viena otrai blakus ACS konfigurācijā. Atlasiet
opciju Data un pēc tam atlasiet izkārtojuma labo pusi vai kreiso pusi, lai piešķirtu vai pārslēgtu
attēlu kopas.
Izmantojiet bultiņas ①, lai galvenā skata orientāciju katrai attēlu kopai pārslēgtu uz aksiālu,
sagitālu vai koronālu.

Slice Review

②

①

③

5. att.  

Slice Review skatā vispārīgajās darba plūsmās tiek rādīta tālāk uzskaitītā informācija.
• 3D skats ②.
• Galvenais skats, kur 3 x 3 rekonstruētie secīgie slāņi ir redzami aksiālajā, sagitālajā vai

koronālajā orientācijā ③. Galvenā skata orientāciju varat pārslēgt ar bultiņām.
• Divos mazākos, rekonstruētos papildu skatos tiek rādītas pārējās ACS orientācijas ①.

Ekrāna izkārtojumi
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Slice Review Angio

②

①

③

6. att.  

Slice Review skatā Angio Planning darba plūsmās tiek rādīta tālāk uzskaitītā informācija.
• Atlasītie frontālie un laterālie DSA attēli ①.
• 3D skats ②.
• Galvenais skats, kur 3 x 3 rekonstruētie secīgie slāņi ir redzami aksiālajā, sagitālajā vai

koronālajā orientācijā ③. Galvenā skata orientāciju varat pārslēgt ar bultiņām.

PROGRAMMATŪRAS PĀRSKATS
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Angio skats

②

①

③
7. att.  

Angio skatā tiek rādīta tālāk uzskaitītā informācija.
• 3D skats ①
• Atlasītie frontālie un laterālie DSA attēli ②
• Atlasītā attēla ACS skati ③

Ekrāna izkārtojumi
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Spine skats

③ ④ ②

②

①

8. att.  

Spine skatā tiek rādīta tālāk uzskaitītā informācija.
• Mugurkaula skriemeļu 3D rekonstrukcija ③
• Skriemeļu sektoru 3D rekonstrukcija ④
• Atlasītās attēlu kopas ACS skati ②
• Otra attēlu kopa aksiālā, koronālā vai sagitālā orientācijā ①

ACS skatu un otras attēlu kopas orientāciju varat pārslēgt ar bultiņām.

Objekta izšķirtspēja un slāņa numurs

Ja objektu izšķirtspēja atbilst attēlu kopas izšķirtspējai, tiek rādīti sākotnējie attēlu slāņi. Tādā
gadījumā slāņa numurs tiek rādīts skatā, kur ir redzama sākotnējā attēla orientācija (piemēram,
aksiālam skenējumam slāņa numurs tiek rādīts aksiālajā skatā).

PROGRAMMATŪRAS PĀRSKATS
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2.5 Izvēlne Data

Fons

SmartBrush automātiski atlasa visvairāk atbilstošo datu kopu un noklusējuma rādījumu.
Lai regulētu noklusējuma izkārtojumu, attēlu kopu un/vai rādīto objektu sarakstu, atlasiet opciju
Data, lai atvērtu datu izvēlni.

Izvēlnes Data lietošana

① ②

③

9. att.  

Nr. Apraksts

① Atlasiet MORE, lai ielādētu papildu pacienta datus.

②
Pieejamo attēlu kopu saraksts.
PIEZĪME: 2D DSA attēlu kopu saraksts ir pieejams tikai tad, ja izmantojat Angio darba
plūsmas. 

③ Cits pieejamais saturs (piemēram, Objects, Auto-segmented Objects, Points vai Fiber
Bundles).

Attēlu rekvizītu skatīšana

① ②

10. att.  

Sadaļā Images visas attēlu kopas tiek rādītas kā sīktēli, un tur ir redzami tālāk uzskaitītie rekvizīti.

Izvēlne Data
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Nr. Komponenti

①
• Attēla modalitāte (piemēram, MR)
• Slāņu skaits
• Attālums starp slāņiem

②
• Attēlu kopas nosaukums
• Uzņemšanas datums un laiks

2D DSA attēlu rekvizītu skatīšana

① ②

11. att.  

Sadaļā 2D DSA Images visas attēlu kopas tiek rādītas kā sīktēli, un tur ir redzami tālāk uzskaitītie
rekvizīti.

Nr. Komponenti

①
• Attēla modalitāte (piemēram, rentgens)
• Kadru skaits
• Leņķis, kādā šis attēls tika uzņemts

②
• Attēla nosaukums
• Orientācija (piemēram, frontāls)
• Uzņemšanas datums un laiks

PROGRAMMATŪRAS PĀRSKATS
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Objektu rekvizītu skatīšana

③

①

②

12. att.  

Atlasiet bultiņu ①, lai atvērtu citas satura izvēlnes, piemēram, Objects, Auto-segmented
Objects, Trajectories, Points vai Fiber Bundles.
Jūs varat skatīt objektu rekvizītus ② vai rediģēt objektu īpašības jebkurā laikā ③, izmantojot
izvēlni Data.

Poga Funkcija

Piešķirt objektam krāsu.

Izveidot apjoma pārskatu.

Noņem objektu no pašreizējās atlases.

Iespējot multimodālu objektu izveidošanu.
PIEZĪME: ja šī opcija ir aktivizēta, programmatūras pusautomātiskās kontūru iz-
vēršanas process ņem vērā pelēktoņu vērtības no maks. trīs dažādām attēlu ko-
pām. 

Izvēlne Data
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Poga Funkcija

Izveidot jaunu objektu.

Redzamības opcijas

②①

13. att.  

Lai parādītu/paslēptu konkrētu objektu, atlasiet objektā pogu ar atvērtu/aizvērtu aci ①.
Lai parādītu/paslēptu visus objektus, nolaižamajā izvēlnē atlasiet pogas ar atvērtu/aizvērtu aci ②.

Objektu rekvizītu modificēšana

Darbība

1. Atlasiet bultiņu, lai atvērtu izvēlni Objects.

2. Sarakstā atlasiet attiecīgo objektu.

3. Rediģējiet rekvizītus pēc nepieciešamības.
Var rediģēt tālāk norādītos rekvizītus.
• Name: ievadiet sava objekta nosaukumu.
• Type: nolaižamajā izvēlnē izvēlieties objekta tipu.
• Role: nolaižamajā izvēlnē izvēlieties lomas atribūtu.
• Comment: pievienojiet nepieciešamos komentārus.

Jauna objekta pievienošana zīmējot

Darbība

1. Atlasiet konturēšanas rīku (piemēram, Smart Brush vai Brush 2D).

2. Sāciet zīmēt pašreizējā skata izkārtojumā.

3. Objektu sarakstam tiek pievienots jauns objekts, un tiek lietoti noklusējuma rekvizīti.
• Name: audzējs
• Type: audzējs
• Role: nedefinēts

4. Turpiniet konturēt savu objektu, izmantojot konturēšanas rīkus.

Jauna objekta pievienošana datu izvēlnē

Darbība

1. Atlasiet Data, lai atvērtu izvēlni.
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Darbība

2. Atlasiet bultiņu, lai atvērtu izvēlni Objects, un pēc tam atlasiet New Object.
Objektu sarakstam tiek pievienots jauns objekts, un tiek lietoti noklusējuma rekvizīti.
• Name: objekts
• Type: nezināms
• Role: nedefinēts

3. Turpiniet konturēt savu objektu, izmantojot konturēšanas rīkus (piemēram, Smart Brush
vai Brush 2D).

Izvēlne Data
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2.6 Attēlu skatīšanas funkcijas

Skatīšanas opcijas

Lai mijiedarbotos ar skatiem objektu pārskatīšanas un modificēšanas laikā, izmantojiet dažādās
rīkjoslā pieejamās attēlu skatīšanas funkcijas.

Poga Funkcija Apraksts

Pārvietot slāni skatā

• Pārvietojiet attēla detaļu uz vēlamo vietu.
• Velciet peli, lai pārvietotu attēla detaļu uz vēlamo

vietu.
• Atlasiet vēlamo vietu, lai attēls tiktu centrēts ap šo

vietu.

Ritināt visus slāņus skatā
• Velciet uz augšu/pa kreisi vai uz leju/pa labi, lai

skatītu visus slāņus.
• Izmantojiet peles ritenīti.

Tuvināt vai tālināt

• Velciet uz augšu/pa kreisi (tālināt) vai uz leju/pa la-
bi (tuvināt).

• Ja lietojat skārienekrānu, pieskarieties attēlam ar
diviem pirkstiem un savelciet pirkstus kopā (tālināt)
vai pavelciet tos platāk (tuvināt).

Regulēt slāņa spilgtumu un
kontrastu

• Velciet uz leju/uz augšu, lai palielinātu/samazinātu
spilgtumu.

• Velciet pa labi/pa kreisi, lai palielinātu/samazinātu
kontrasta līmeni.

• Izmantojiet uzlaboto līdzekli Windowing.

Uzlabotais līdzeklis Windowing

Uzlabotais līdzeklis Windowing ir pieejams jebkurai 3D attēlu kopai. Ar līdzekli Windowing sānu
joslā var atvērt atlasītās 3D attēlu kopas histogrammu.
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②

③

④

①

14. att.  

Nr. Skaidrojums

① Pielāgojiet apmales, lai logošanu ierobežotu noteiktā diapazonā.

② DT attēlu kopām ir pieejami iepriekš iestatīti logošanas iestatījumi, kas ir optimizēti no-
teiktu struktūru (piemēram, kaulu, plaušu vai mīksto audu) parādīšanai.

③ Atlasiet Radiology Defined, lai atgrieztos sākotnējā stāvoklī.

④ Atlasiet bultiņas, lai izvērstu vai sakļautu noteiktas attēlu kopas histogrammu, ja tiek rā-
dītas vairākas attēlu kopas.

Objektu centrēšana

Varat centrēt objektu, ar kuru strādājat pašlaik, rīkjoslā atlasot šī objekta nosaukumu.

Attēlu skatīšanas funkcijas
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2.7 Konturēšanas rīki

Piekļūšana rīkiem

③

④

②

①

15. att.  

Lai skatītu visus konturēšanas rīkus, rīkjoslā atlasiet nolaižamo izvēlni ①. Atlasiet nepieciešamo
konturēšanas rīku.
PIEZĪME: ja sesijas laikā atlasāt citu otas opciju (piemēram, Brush 2D), izvēlnes nosaukums
mainās, lai atspoguļotu šo nosaukumu. Noklusējuma opcija ir Smart Brush. 

Otu izvēlnēs varat izpildīt tālāk aprakstītās darbības.
• Pēc nepieciešamības atlasīt Brush vai Erase ②.
• Pārvietot slīdni, lai mainītu Brush Size izmēru ③.
• Atlasīt Undo ④, lai atsauktu pēdējās veiktās izmaiņas. Lai atsauktu vairākas izmaiņas, turpiniet

atlasīt šo pogu.

Otu funkcijas

Funkcija Smart Brush Brush 3D Brush 2D

Konturē jebkuru reģionu vai struktūru, ņemot
vērā pamata attēlu kopas pelēktoņu vērtību in-
formāciju.

Izmanto interpolāciju, lai manuāli segmentētās
zonas pārveidotu par 3D objektu.

Vokseli pa vokselim konturē struktūras vienā
plaknē.

PIEZĪME: rīku jutīgums ir atkarīgs no tālummaiņas līmeņa. 

PROGRAMMATŪRAS PĀRSKATS

Programmatūras lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.0 SmartBrush Vers. 3.0 31



Smart Brush opcijas

Opcijas

Brush

• Segmentē pikseļus ar līdzīgām pelēktoņu vērtībām definētajā zonā.
• Izmanto 3D interpolāciju.

PIEZĪME: šis rīks izceļ atzīmēto zonu un pievieno/noņem segmentētos vokseļus
nelielā zonā ap atzīmēto zonu, izveidojot gludas objekta kontūras. 

Vieda 3D zonas noņemšana ap lietotāja ievadi.

Brush 3D opcijas

Opcijas

Konturē interesējošo zonu ar ģeometrisku 3D interpolāciju.
PIEZĪME: interpolācija nemaina lietotāja ievadi. 

Noņem ierobežotu 3D zonu, ņemot vērā lietotāja ievadi.

Brush 2D opcijas

Opcijas

Pikseli pa pikselim konturē interesējošo zonu.
Ļauj koriģēt struktūras bez interpolācijas.

Noņem tikai atzīmētos pikseļus no objekta bez interpolācijas.

Segmentācijas sliekšņa opcijas

Threshold ir konturēšanas rīks, kas ļauj objektus segmentēt, pamatojoties uz fiksētu intensitātes
vērtību diapazonu.
Šo rīku var izmantot MR, DT, PET attēlos un attēlos, kas ir ģenerēti ar Brainlab Elements
Contrast Clearance Analysis, lai izgūtu struktūras ar uzlabotu kontrastu, piemēram, tālāk
uzskaitītās.
• Kaulu struktūras
• Asinsvadi
• Iededzināti objekti (piemēram, BOLD fMRI, TMS)
• Aktivizēšanas karstvieta

Konturēšanas rīki
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④

③

②

① ⑤

16. att.  

Opcijas

①

ROI
Izvēlētās Threshold darbības ROI. Var iestatīt tālāk norādītās vērtības.
• Sphere: izmanto visus vokseļus lietotāja definētajā sfērā.
• Full Volume: izmanto visu attēlu kopu.
• Jebkurš pieejamais segmentētais objekts.

② Threshold intensitātes slīdnis: regulē segmentēšanai izmantojamo intensitātes diapa-
zonu.

③

Komponenti:
• Var izmantot, lai iestatītu segmentu veidojošo neatkarīgo komponentu vai vokseļu

salu skaitu.
• Lai izmantotu tikai vislielāko vokseļu salu, iestatiet uz 1.
• Lai izmantotu visas vokseļu salas, iestatiet uz All.

④ Atlasiet Apply, lai objektu segmentētu, pamatojoties uz vērtībām vadīklās.

⑤ Piemērs, kur 3D DSA attēla datiem ar uzlabotu kontrastu tiek veikta segmentēšana,
kuras pamatā ir sliekšņa vērtības: asinsvadu struktūras atdalīšana ar Sphere ROI.

PIEZĪME: multimodālo skatu izkārtojumos (piemēram, Side by Side, Spine) Threshold vērtības
pamatā vienmēr ir pirmais attēls. 
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2.8 Mērījumi

Mērīšanas rīks

17. att.  

Ar rīku Measure varat mērīt intensitātes vērtības, DICOM koordinātas un attālumus jebkurā 3D
attēlu kopā. Intensitātes vērtības tiek rādītas ar to atbilstošo mērvienību (piemēram, HU, SUV) vai
kā pelēktoņu vai RGB intensitātes vērtība.

Punktu mērījumu aprēķināšana

Darbība

1. Atlasiet punktu, ko vēlaties mērīt.
Tiek parādīta intensitātes vērtība un DICOM koordinātas.

2. Lai mainītu mērījuma pozīciju, velciet šo punktu.

3. Lai noņemtu mērījumu, atlasiet šo punktu vēlreiz.

Attāluma mērījumu aprēķināšana

Darbība

1. Atlasiet pirmo punktu.

2. Atlasiet otro punktu.
Kopā ar attālumu tiek parādīta otrā punkta intensitātes vērtība un DICOM koordinātas.

3. Lai mērījumu regulētu, atlasiet un velciet jebkuru no punktiem.

4. Lai punktu noņemtu, atlasiet to.

Attālumu mērījumi nav jāveic vienā un tajā pašā plaknē. Ja daļa mērījuma līnijas atrodas virs
slāņa, šī līnija tiek rādīta divos dažādos dzeltenās krāsas toņos. Spilgti dzeltenā krāsa apzīmē virs
slāņa esošo daļu.

Mērījumi
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3 SMARTBRUSH
IZMANTOŠANA

3.1 3D objektu iezīmēšana

Darba sākšana

Lietotne SmartBrush nodrošina konturēšanas rīkus anatomisko struktūru iezīmēšanai
medicīnisko attēlu datos. Iezīmēšanu var veikt ar interpolāciju vai bez tās, vai arī ņemot vērā
pelēktoņu vērtības attēla datos.
Ja, startējot programmatūru, tā identificē anomāliju, skats automātiski tiek centrēts uz šo
anomāliju.

18. att.  

Veiksmīga objektu iezīmēšana

Objektu iezīmēšana standarta apstākļos ar jebkura veida otu.
• Iezīmējiet segmentējamo zonu ar vēlamo otu.
• Atkārtojiet procesu nākamajā slānī vai strādājiet paralēlā/perpendikulārā slānī, līdz esat

izveidojis vēlamo objektu.
Lai veiktu labojumus, veiciet tālāk norādītās darbības.
• Ja segmentētās zonas malas nav pareizi nodalītas no apkārtējā apgabala, izmantojiet funkciju

Erase, lai precīzāk definētu šīs robežas.
• Ja izmantojat peli - izmantojiet peles labo pogu, lai dzēstu, ja funkcija Brush ir aktīva.

SMARTBRUSH IZMANTOŠANA
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Objektu iezīmēšana, izmantojot lietotni Smart Brush

① ② ③

19. att.  

Tā kā lietotne Smart Brush atpazīst kontrasta atšķirības, varat iezīmēt objektus efektīvāk - sākot
no bojājuma centra un pārvietojot līdzekli Brush robežas virzienā.

Darbība

1. Centrējiet un pietuviniet ROI, izmantojot funkcijas Zoom, Scroll un Pan.

2.

Brush
Izvēlnē Smart Brush atlasiet funkciju Brush.

3. Iezīmējiet struktūras formu ① vienā rekonstrukcijā (piemēram, koronārajā skatā).
Iezīmējums ņem vērā objekta kontūras.
Iezīmēto reģionu nosaka pelēktoņu vērtības un attēla kontrasts.

4. Iezīmējiet struktūras formu ② citā rekonstrukcijā (piemēram, sagitālajā skatā).

5. Interpolāciju izmanto, lai automātiski izveidotu 3D objektu ③.
Programmatūra definētajā zonā segmentē visus savienotos pikseļus ar līdzīgām pelēkto-
ņu vērtībām. Ja iezīmējat lielāku zonu, potenciālo pelēktoņu vērtību skala palielinās.

3D objektu iezīmēšana
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Brush 3D izmantošana

A

B

① ② ③

④⑤⑥
20. att.  

Lietotne Smart Brush iezīmēšanai izmanto multimodālo informāciju, savukārt Brush 3D 3D
objekta izveidošanai izmanto ģeometrisku 3D interpolāciju. Šo 3D interpolāciju var redzēt
diagrammā, un tā ir aprakstīta tālāk.

(A) Ja jūs… (B) Programmatūra...

iezīmējat paralēlos slāņos ① izveido 3D interpolētu objektu ⑥

iezīmējat perpendikulāros slāņos ② izveido 3D interpolētu objektu ⑤

izmantojat lokāli ierobežotu 3D interpolāci-
ju ③ vienmērīgi pievieno atzīmēto zonu 3D objektam ④

Objektu iezīmēšana, izmantojot funkciju Brush 3D

Darbība

1. Centrējiet un pietuviniet ROI, izmantojot funkcijas Zoom, Scroll un Pan.

2.

Izvēlnē Brush 3D atlasiet funkciju Brush.

3. Iezīmējiet struktūras formu vienā rekonstrukcijā (piemēram, koronārajā skatā).

4. Iezīmējiet struktūras formu citā rekonstrukcijā (piemēram, sagitālajā skatā).
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Darbība

5. Interpolāciju izmanto, lai automātiski izveidotu 3D objektu.
PIEZĪME: izmantojiet funkciju Scroll, lai pārietu no viena slāņa uz nākamo. Varat arī iezī-
mēt objektu:
• iezīmējot paralēlās rekonstrukcijās un izlaižot dažus slāņus. Informācija starp slāņiem

tiek interpolēta;
• iezīmējot perpendikulārā rekonstrukcijā. 

Objektu iezīmēšana, izmantojot funkciju Brush 2D

Funkcija Brush 2D ļauj manuāli iezīmēt interesējošās zonas un ir ieteicama struktūru labošanai.
Funkcija Brush 2D neizmanto interpolāciju, tāpēc jums ir pilnīga kontrole pār katru vokseli un
varat labot struktūru slāni pa slānim.

Darbība

1. Centrējiet un pietuviniet ROI, izmantojot funkcijas Zoom, Scroll un Pan.

2.

Izvēlnē Brush 2D atlasiet funkciju Brush.

3. Iezīmējiet struktūras formu vienā rekonstrukcijā (piemēram, koronārajā skatā).

4. Iezīmējiet struktūras formu citā rekonstrukcijā (piemēram, sagitālajā skatā).

5. Izmantojiet funkciju Scroll, lai pārietu no viena slāņa uz nākamo.

Objektu iezīmēšana tās pašas rekonstrukcijas slāņos

①

②

③

21. att.  

Darbība

1. Izveidojiet segmentētu reģionu vienā attēla slānī ①, izmantojot lietotni Smart Brush (vai
Brush 3D vai Brush 2D blakus esošajiem slāņiem).

2. Ritiniet attēla slāņus līdz nākamajai atšķirīgajai plaknei.

3. Izveidojiet citu segmentēto reģionu citā slānī ②.

3D objektu iezīmēšana
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Darbība

4. Apgabals starp abiem slāņiem tiek interpolēts ③, izveidojot 3D objektu.

Objektu izveide rekonstruētajos skatos

Objektu izveide rekonstruētajos skatos (t. i., tādos, kas satur attēlus, kuri bijuši rekonstruēti no
sākotnējiem attēlu slāņiem) atšķiras no objektu izveides sākotnējos slāņos. Tā kā rekonstruētajos
skatos tiek izmantoti interpolēti attēli, var netikt parādīta visa paredzētā informācija (piemēram,
robežas var būt neskaidras).
Izmantojot lietotni Smart Brush un Brush 3D ar diviem slāņiem, kas neatrodas blakus, taču
atrodas vienā orientācijā, atstarpe starp slāņiem tiek interpolēta, lai izveidotu 3D objektu.
Atlasītie objekti tiek parādīti, izmantojot orientāciju, kas tika izmantota objekta izveides laikā.
Attēlu kopas līdzinājuma maiņa pēc izveides neietekmē objekta un attiecīgā attēla izskatu, kad
objekts tiek atlasīts vai izmantots iezīmēšanai.

Pirms izejat no lietotnes, 2D skatījumos pārbaudiet, vai jaunā vai modificētā objekta forma
ir pareiza.
PIEZĪME: lietojot funkciju Brush 2D blakus esošos slāņos, tiek interpolēta arī atstarpe starp
blakus esošajiem slāņiem. Ja daži slāņi tiek izlaisti, interpolācija netiek veikta. 

Objekta izšķirtspēja

Objektam vienmēr tiek piešķirta kāda no tālāk norādītajām izšķirtspējām (vokseļa lielums un slāņa
attālums):
• izšķirtspēja no pirmās attēlu kopas, kas tiek izmantota struktūras segmentēšanai, kad sākat

zīmēšanu, neveidojot jaunu objektu;
• izšķirtspēja no attēlu kopas, kas tiek atlasīta, kad atlasāt vienumu New Object.

Lai attēlotu segmentējamo struktūru, ieteicams izmantot attēlu kopas ar pietiekami lielu
izšķirtspēju.
PIEZĪME: atkarībā no atlasītās darba plūsmas to var konfigurēt atšķirīgi. Lai iegūtu
papildinformāciju, sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu. 

PIEZĪME: sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu, lai iestatītu fiksētu izšķirtspēju visiem
objektiem neatkarīgi no zīmēšanai izmantotajām attēlu kopām. 

SMARTBRUSH IZMANTOŠANA
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3.2 Multimodālās opcijas

Par multimodālajām opcijām

Ja izmantojat attēlu kopas, kuras līdzreģistrējis rīks Image Fusion, varat attēlot un modificēt
objektus visās apvienotajās attēlu kopās.
Multimodāls objekts tiek izveidots automātiski, ja segmentēšanai tiek izmantotas dažādas kopas,
taču aplūkotās attēlu kopas ir atkarīgas no izkārtojuma, kādā zīmējums tika veikts.

Izkārtojums Aplūkotās attēlu kopas

Multimodāls izkārtojums (piemēram, Side by
Side vai Spine)

Algoritms ņem vērā abas skatos attēlotās attēlu
kopas.

Monomodāla skata izkārtojums

Algoritms ņem vērā pirmās divas attēlu kopas,
kurās ir uzzīmēts objekts.
PIEZĪME: ja izvēlaties trešo attēlu kopu, pirmā
attēlu kopa tiek atcelta un vairs netiek rādīta. 

PIEZĪME: multimodālā opcija darbojas tikai ar lietotni Smart Brush. 

Multimodālu attēlu kopu piemērs

22. att.  

Opcija Iezīmēšanai izmantotie dati

Iezīmējiet audzēju MR-T1 kopā. MR-T1 kopa

Pārslēdziet skatu uz apvienotu MR-T2 kopu un
turpiniet iezīmēšanu. MR-T1 un MR-T2

PIEZĪME: tiek izmantotas tikai divu attēlu kopu pelēktoņu vērtības. Ja izvēlaties trešo attēlu kopu,
pirmā attēlu kopa tiek atcelta un vairs netiek rādīta. 

Multimodālās opcijas
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3.3 Objektu iezīmēšana angiogrāfijas plānošanas
procedūrās

Fons

Lietotne SmartBrush nodrošina papildu funkcionalitāti smadzeņu asinsvadu plānošanas
procedūrām, kad, sākot lietotnes izmantošanu, ir pieejamas angiogrāfijas paketes, kas ģenerētas
rīkā Brainlab Elements Image Fusion Angio.
PIEZĪME: nepieciešama atbilstoša SmartBrush Angio licence. 

Mezgla objekta saglabāšana

Atlasot vienumu Done, 3D mezgla objekts tiek saglabāts darba plūsmā.
3D mezgla objekta noklusējuma nosaukums ir Nidus.

Skatīšanas opcijas

23. att.  

Opcijas Skaidrojums

DSA skats Digitālās subtrakcijas angiogrāfija: parāda angiogrāfijas attēlus pelēktoņos.

CIP skats

Krāsu intensitātes projekcija: dinamiska angiogrāfijas plūsma ar krāskodētu
laika informāciju, kuras pamatā ir DSA attēli.
PIEZĪME: papildinformāciju par CIP attēlu interpretāciju skatiet Image Fusion
Angio programmatūras lietotāja ceļvedī. 
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Rezultātu pārskatīšana

Lai pārbaudītu rezultātus, apsveriet tālāk norādīto.
• Pārskatiet/salīdziniet ar projektīvajiem attēliem.
• Pārskatiet CIP attēlus.

ROI (interesējošais reģions)

Palaižot lietotni ar angiogrāfijas paketēm, kas izveidotas rīkā Elements Image Fusion Angio,
automātiski tiek parādīts ROI definīcijas dialoglodziņš. Dialoglodziņu var izmantot, lai definētu ROI
(piemēram, mezglu) angiogrammu pārī.

②

①

③

⑤
④

24. att.  

Nr. Skaidrojums

① Skata apgabals: parāda DSA vai CIP attēlu pāri.

② DSA/CIP kontrole: pārslēdzieties starp DSA un CIP skatiem, lai palīdzētu vieglāk identifi-
cēt ROI.

③ Rīkjosla

④ Atlasiet vienumu Skip, lai izlaistu ROI definēšanu un pārietu uz nākamo darbību.

⑤ Atlasiet vienumu OK, lai paturētu ROI un pārietu uz nākamo darbību.

ROI definīcijas dialoglodziņa izmantošana

①

②

③

25. att.  

Objektu iezīmēšana angiogrāfijas plānošanas procedūrās
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Darbība

1. Ritiniet caur attēliem, izmantojot slīdņus ①, lai atrastu ROI apgabalus. 
PIEZĪME: to var izdarīt arī, izmantojot peles ritenīti vai ritināšanas funkciju. 

2. Atlasiet vienumu Brush.

3. Vienā skatā iezīmējiet ROI, iezīmējot kontūru ②.
Zona ir atzīmēta zilā krāsā un otrā skatā izveido staru ③.

4. Iezīmējiet ROI otrā skatā.
PIEZĪME: ja stari nevienā skatā nekrustojas, vienums OK ir atspējots. 

5. Pārbaudiet ROI, ritinot attēlus.

6. Atlasiet vienumu OK.

Kā turpināt

Darbība

1.

Kad būs atlasīts vienums OK, lietotne kā sākuma punktu izmantos ROI iezīmējuma ieva-
di, lai izveidotu 3D objektu ar tālāk norādītajiem raksturlielumiem.
• Name: mezgls
• Type: malformācija
• Role: nedefinēts

SMARTBRUSH IZMANTOŠANA
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Darbība

2.

Jaunais objekts tiek izveidots, pamatojoties uz ROI un pelēktoņu vērtībām 3D attēlu kopā,
kas ir līdzreģistrēta 2D DSA attēlos.
Ja nevar atrast piemērotu segmentāciju, iegūtais objekts būs noteikto interešu reģionu
krustojums.
Izmantojot pieejamos konturēšanas rīkus, varat turpināt objekta iezīmēšanu vai pilnveido-
šanu.
• Smart Brush: pilnveidošana zonām ar uzlabotu kontrastu.
• Brush 3D: konturēšanai zonās bez uzlabota kontrasta.
• Brush 2D: nelielām vietējām izmaiņām.
• Threshold: lai iegūtu uzlabota kontrasta vaskulāro informāciju, kas atrodas iezīmētajā

mezgla objektā, kuru var izmantot arī kā šī rīka ROI.

3.

Atkārtojiet procesu, lai manuāli iezīmētu atsevišķus asinsvadu atzarojumus un varētu at-
dalīt artērijas un vēnas.

2D DSA attēlu dzēšana

Varat 2D DSA skatos izmantot rīku Erase, lai noņemt segmentētā objekta daļas.

Darbība

1.

Kad ir atlasīts vienums Brush, atlasiet opciju Erase vai noklikšķiniet ar peles labo pogu.

2. 2D DSA skatā atzīmējiet zonu, kas tiks dzēsta.
Vokseļi zem iezīmētās zonas tiek noņemti no 3D segmentācijas.

Objektu iezīmēšana angiogrāfijas plānošanas procedūrās
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ROI definīcijas dialoglodziņa atkārtota atvēršana

③

①

②

26. att.  

Darbība

1. Atlasiet vienumu Data.

2. Atlasiet attiecīgo 2D DSA attēlu pāri ①.

3. Atlasot bultiņu ②, atveriet izvēlni Objects.

4. Atlasiet vienumu New Object ③.

SMARTBRUSH IZMANTOŠANA

Programmatūras lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.0 SmartBrush Vers. 3.0 45



3.4 Klīnisko mērķa apjomu iezīmēšana Spine
Planning procedūrās

Klīnisko mērķa objektu ģenerēšanas vadlīnijas

Klīnisko mērķa objektu automātiska ģenerēšana notiek saskaņā ar Brett W. Cox et al., 2012.
1. Cox BW, Spratt DE, Lovelock M, et al. International Spine Radiosurgery Consortium

consensus guidelines for target volume definition in spinal stereotactic radiosurgery. Int J
Radiat Oncol Biol Phys. 2012; 83:e597-605.

Lietotne SmartBrush ģenerē apgrieztu OAR, kas tiek aprēķināts, pamatojoties uz klīniskā mērķa
stāvokli (t. i., apgrieztais OAR aptver mugurkaula garumu, kur CTV atrodas ±5 mm no augšas/
apakšas). Tas ir redzams gan 2D, gan 3D skatos.

Par klīniskajiem mērķa objektiem

①

②
③

Tiklīdz sākat iezīmēt GTV ①, lietotne SmartBrush ģenerē:
• CTV ②;
• OAR (piemēram, mugurkaula kanāls, „cropped”) ③.

SmartBrush lietošana objektu iezīmēšanai Spine SRS darba plūsmā

① ②

③

27. att.  

Klīnisko mērķa apjomu iezīmēšana Spine Planning procedūrās
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Darbība

1. Atlasiet attiecīgo skriemeli ①.

2. Centrējiet un pietuviniet ROI, izmantojot funkcijas Zoom, Scroll un Pan.

3. Izvēlnē atlasiet iezīmēšanas rīku.

4. Iezīmējiet segmentējamo zonu.
Tiklīdz sākat iezīmēt objektu, tiek ģenerēts atbilstošs CTV un OAR. CTV un OAR tiek at-
jaunināti automātiski.

5. Ritiniet līdz nākamajam slānim vai turpiniet iezīmēt perpendikulārā rekonstrukcijā.

6. Atkārtojiet darbības, līdz objekts ir izveidots visos attiecīgajos slāņos.

7. Pārbaudiet uzzīmētos un automātiski ģenerētos objektus ②, atlasot tos rīkjoslā ③ un pār-
skatot tos.

Objekta saistīšana

28. att.  

Visi trīs objekti ir saistīti. Izmaiņas vienā objektā ietekmē nākamo objektu (piemēram, mainot GTV,
mainīsies arī CTV un apgrieztais OAR).
Plūsma ir vienvirziena.
Turklāt lietotne spēj uztvert tā skriemeļa izmaiņas, uz kura balstās CTV. Kad darbības laikā ārpus
lietotnes tiek nomainīts skriemelis, CTV tiek attiecīgi atjaunināts.
PIEZĪME: pirms lietotnes SmartBrush izmantošanas skriemeļi ir jāsegmentē (piemēram, rīkā
Brainlab Elements Anatomical Mapping). 

PIEZĪME: paraugprakse nosaka, ka GTV, CTV un apgrieztie OAR objekti ir jāpārveido, neizejot no
lietotnes SmartBrush. 

CTV automātiskās iezīmēšanas noteikumi

① ② ③ ④

29. att.  

Lietotne SmartBrush automātiski izveido CTV, pamatojoties uz GTV atrašanās vietu, saskaņā ar
tālāk norādītajiem noteikumiem.

Nr. GTV atrašanās vieta Anatomiskie reģioni, kas iekļauti CTV

①
• Mugurkaula ķermenis
• Vismaz viens stumbrs

• Viss mugurkaula ķermenis
• Stumbrs(-i)
• Šķērsvirziena apstrāde(-es)/plātne(-es)
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Nr. GTV atrašanās vieta Anatomiskie reģioni, kas iekļauti CTV

② • Vismaz viens stumbrs
• Stumbrs(-i)
• Šķērsvirziena apstrāde(-es)/plātne(-es)

③ • Skriemeļa apstrāde
• Visa skriemeļa apstrāde
• Divpusēja šķērsvirziena apstrāde(-es)/

plātne

④
• Mugurkaula ķermenis
• Divpusēja šķērsvirziena apstrāde(-es)/

plātne

• Viss mugurkaula ķermenis
• Divpusējie stumbri
• Šķērsvirziena apstrāde(-es)/plātne(-es)
• Visa skriemeļa apstrāde

Noteikumi par CTV automātisku iezīmēšanu Spine Planning procedūrās

Automātiski ģenerējot klīniskā mērķa objektu, ir jāievēro tālāk norādītie noteikumi.

Ja GTV

ietver vienpusēju
stumbru,

tad

stumbrs un ipsilaterālais
šķērsvirziens/plātne

ir iekļauta CTV.

ietver mugurkaula
apstrādi,

divpusējās plātnes un visa
mugurkaula apstrāde

ietver mugurkaula
ķermeni un divpusēju
stumbra/šķērsvirzie-
na apstrādi,

viss mugurkaula ķermenis,
divpusējais stumbrs, šķērsvir-
ziena apstrāde/plātnes un
mugurkaula apstrāde

ietver mugurkaula
ķermeni un vienu
vienpusēju stumbru,

viss skriemeļa ķermenis,
stumbrs un ipsilaterālā šķēr-
svirziena apstrāde/plātne

ietver vienpusēju
plātni,

plātnes/šķērsvirziena apstrā-
de, ipsilaterālais stumbrs un
mugurkaula apstrāde

Papildu noteikumi klīniskā mērķa ģenerēšanai.
• Ja krustojums starp GTV un vienu sektoru nav tukšs, šis sektors tiek iekļauts CTV.
• Ja GTV notiek izmaiņas, sektora atlase tiek dinamiski atjaunināta.
• Katras GTV izmaiņas izraisa CTV atjauninājumu, izņemot nosaukuma, krāsas vai komentāru

izmaiņas.
PIEZĪME: ja izejat no programmatūras, nepārskatot automātiski ģenerētos objektus, tiek parādīts
dialoglodziņš. 

Objekti ar atvienotiem apjomiem

Pārliecinieties, ka jebkurš izveidotais objekts ir blakus esošs objekts; pretējā gadījumā tas tiks
uzskatīts par atvienotu apjomu.
Objekts tiek uzskatīts par atvienotu apjomu, ja kopējais objekta apjoms mīnus lielākās
sastāvdaļas apjoms ir lielāks par 0,1 cm³.
Ja izejat no programmatūras pēc tam, kad ģenerēti vai rediģēti objekti ar atvienotiem sējumiem,
tos nepārskatot, tiek parādīts dialoglodziņš.
PIEZĪME: rīks Spine SRS neatbalsta atvienotos apjomus devas plānošanai. 

Klīnisko mērķa apjomu iezīmēšana Spine Planning procedūrās
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4 PAPILDU FUNKCIJAS
4.1 Apjoma pārskats

Par apjoma pārskatiem

Apjoma pārskatā ir iekļauta informācija par objekta apjomu, Macdonald kritērijiem un atbildes
reakcijas novērtēšanas kritērijiem cieto audzēju gadījumā (RECIST). Macdonald kritēriji ir 2D
audzēja kritēriji gadolīniju uzlabojošiem T1 svērtiem bojājumiem. Algoritms uzrāda objekta garāko
diametru sākotnējos slāņos, reizinot ar garāko perpendikulāro diametru tajā pašā slānī. RECIST ir
gadolīniju uzlabojošo T1 svērto bojājumu novērtēšanas kritērijs. Algoritms nodrošina objekta
garāko diametru sākotnējos slāņos.

Apjoma informācijas apstrāde

Apjoma pārskats:
• tiek izveidots objektam un saglabāts kopā ar objektu, ja atlasāt vienumu Report;
• ir derīgs, kamēr saistītais objekts netiek modificēts;
• tiek saglabāts kopā ar pacienta datiem, kamēr objekts netiek modificēts;
• aprēķina objekta apjomu līdz divām zīmēm aiz komata, ja tas ir mazāks par 10 cm3. Lielāks

apjoms tiek aprēķināts ar vienu zīmi aiz komata.
Pirms pārskata izveides lietotnē SmartBrush jāpārbauda objekta forma un atrašanās vieta. Pats
pārskats sniedz tikai informāciju par apjoma mērījumiem.
No iezīmēta objekta aprēķinātās vērtības ir atkarīgas no attiecīgās attēlu kopas izšķirtspējas,
ieskaitot objektu. Ņemiet to vērā, ja izmantojat aprēķinātās vērtības, lai pieņemtu lēmumus par
turpmāko ārstēšanu.
PIEZĪME: Macdonald kritēriji, kas aprēķināti pēc apjoma pārskata, tiek iegūti, izmantojot oriģinālos
slāņus. Tādējādi orientācija, kurai tiek piemēroti Macdonald kritēriji, ir vienāda ar skenēšanas
virzienu. Attēlu sērijas izšķirtspēja nosaka metodes precizitāti. Tāpēc programmatūrā attēlotajam
objektam interpolācijas dēļ var būt nedaudz atšķirīgs rezultāts. 

PIEZĪME: lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu. 

Pārskatu pārskatīšana un eksportēšana

Esošos pārskatus var pārskatīt, izmantojot rīku Viewer. Esošos pārskatus var saglabāt/eksportēt,
izmantojot rīka Patient Data Manager funkciju Export.

PAPILDU FUNKCIJAS
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Apjoma pārskata izveide

30. att.  

Darbība

1. Atlasiet vienumu Data.
Tiek atvērta izvēlne Data.

2. Atlasiet attiecīgo objektu nolaižamajā izvēlnē Objects.

3. Izvēlnē atlasiet vienumu Report.
Programmatūra ģenerē apjoma pārskatu.

Apjoma pārskats
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4.2 Apjoma pārskata funkcijas

Funkcijas

Poga Funkcija

Ļauj pārskatā izmantot panoramēšanas funkciju.

Tuvina pārskata zonu.

Pielāgo pārskatu ekrāna platumam.

Aizver pārskatu.

Saglabā pārskatu noteiktā atrašanās vietā.

Nosūta ziņojumu norādītajam printerim.

PAPILDU FUNKCIJAS
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4.3 Eksportēšana

Eksportēšana

Informāciju par eksportēšanu no sistēmas skatiet Patient Data Manager programmatūras
lietotāja ceļvedī.
PIEZĪME: ja lietotnes ģenerētie dati (t. i., objekti, segmentācijas) tiek izmantoti papildu lietotnēs,
rezultāti pēc importēšanas šādā lietotnē ir rūpīgi jāpārbauda. 

Eksportēšana
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