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Workflow

1) Load data

1.1 Import from disc

1.2 Query/retrieve from PACS

1.3 Select patient and series

1.4 Right click to check type and settings

1.5 License information

1.6 Proceed

2) Verify coregistration 

3) Result interaction

3.1 Source data

3.2 Derived data

3.3 Right-click to interact

3.4 Volume-of-interest tools

3.5 Interact with BOLD, DTI, DSC and DCE

3.6 BOLD activation maps

3.7 Merge BOLD/DTI/DSC/DCE results with structural 

data for neuronavigation

3.8 Load additional data

4) Right click in MPR to open slice viewer

5) Report

5) Report4) Right click in MPR to open slice viewer3) Result interaction

2) Verify coregistration1) Load data
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Schemat pracy

1) Wczytywanie badań

1.1 Importowanie z dysku

1.2 Zapytanie/pobranie z PACS

1.3 Wybór pacjenta i serii

1.4 Prawy przycisk myszy sprawdza typ badania i 

ustawienia

1.5 Informacje licencyjne

1.6 Przejście dalej

2) Potwierdzenie ko-rejestracji

3) Analiza wyników

3.1 Dane źródłowe

3.2 Wyniki analiz

3.3 Prawy przycisk myszy pokazuje narzędzia

3.4 Narzędzia VOI

3.5 Interakcja z BOLD, DTI, DSC i DCE

3.6 Parametry map aktywacji BOLD

3.7 Połączenie rezultatów  BOLD/DTI/DSC/DCE z 

obrazami strukturalnymi dla neuronawigacji 

3.8 Załadowanie dodatkowych danych

4) Prawy przycisk myszy w MPR otwiera widok prze-

krojów

5) Raport

      Raport    Prawy przycisk myszy w MPR otwiera widok przekrojówAnaliza wyników

Potwierdzenie ko-rejestracji    Wczytywanie badań
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• Core i3 2.0 GHz processor (or equivalent).
• 4 GB RAM.
• 200 MB of free space on hard disk + 2 GB 

additional space for images (hard drive 
space should be added as image storage 
requirements increase).

• Monitor with 1280 x 1024 or higher resolu-
tion.

Warning
• For US customers, federal law restricts this device 

to sale by or on the order of a physician or med-
ical technician.

• The performance of the automatic co–reg-
istration in nordicBrainEx depends on the 
inherent quality of the data and the degree of 
artefacts/motion in the dataset. Consequently, 
the co–registration may fail to properly correct 
for motion and artefacts. If the result deviates 
extremely from the expected result (+/- 10 mm 
or 10 degrees), nordicBrainEx will give you a 
warning, but it is important to be aware that the 
user always have to ensure the correctness of 
the co-registration.

• When nordicBrainEx visualizes BOLD statistical 
maps after the BOLD GLM analysis, the threshold 
is set to 40 % of the maximum t-value for each 
contrast. The user must make adjustments if 
needed. In general, setting the threshold too 
high may discard areas with neuronal activation, 
while setting the threshold too low may give 
the opposite result, too large areas shown with 
neuronal activity.

• The performance of the BOLD analysis is in gen-
eral highly dependent on both the quality of the 
input data and the defined design. If the design 
has not been defined correctly with respect to 
the acquisition and stimulation protocol, the re-
sults may deviate from the expected outcome.

• The performance of the DTI analysis relies on 
the correct definition of the diffusion gradient 
configuration. If these settings have not been 
defined correctly with respect to the acquisi-
tion protocol, the results may deviate from the 
expected outcome.

• The performance of the fiber tracking analysis is 
in general highly dependent on both the quality 
of the input data and the limitations within the 
analysis. In particular, the analysis may fail to 
correctly reconstruct structures where diffusion 
pathways are overlapping (crossing/kissing). 
Care should therefore be taken when interpret-
ing the results as the visualized fiber tracts may 
not correspond to real white matter structures.

• The vessel segmentation functionality is meant 
as an aid in identifying vessels in perfusion maps 

Intended use
nordicBrainEx is an advanced visualization and 
processing software, with specific focus on providing 
algorithms designed to analyze functional MR data 
of the brain. The software runs on a standard “off-the 
shelf” PC workstation and can be used with data and 
images acquired through DICOM compliant imaging 
devices and modalities.

The software is intended to be used by medical 
personnel, such as radiologists or medical technicians, 
trained in the methods provided by the application. 
In order to best accommodate this group of users, it 
is specifically designed to have an easy to use and 
streamlined workflow, as well as an intuitive graphical 
user interface.

Indications for use
nordicBrainEx provides analysis and visualization ca-
pabilities of dynamic MRI data of the brain, presenting 
the derived properties and parameters in a clinically 
useful context.

BOLD: BOLD fMRI analysis is used to highlight small 
magnetic susceptibility changes in the human brain in 
areas with altered blood-flow resulting from neuronal 
activity.

DTI: Diffusion analysis is used to visualize local water dif-
fusion properties from the analysis of diffusion-weight-
ed MRI data. Fiber tracking utilizes the directional 
dependency of the diffusion to display the white 
matter structure in the brain.

DSC: Calculations of perfusion related parameters that 
provide information about the blood vessel structure 
and characteristics. Examples of such maps are blood 
volume, blood flow, time to peak, mean transit time 
and leakage.

DCE: Calculations of permeability parameters pro-
viding information about vascular permeability and 
intra- and extra vascular volume. Examples of such 
maps are area under the curve (AUC), volume transfer 
coefficient (Ktrans), rate constant (Kep), plasma vol-
ume (Vp), fractional volume (Ve), time to peak (TTP), 
peak, wash-in and wash-out.

System requirements
nordicBrainEx is a 32-bit application and must run 
on a computer that meets the following minimum 
requirements:

• Operating system:
• Windows 7, 8.1 or 10.

• Hardware:
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and no claims are made as to the accuracy of 
the method to truly identify vessels.

• The blood volume and blood flow maps in 
nordicBrainEx DSC perfusion analysis can be nor-
malized based on an automatic segmentation 
of healthy tissue, both white and grey matter. 
This segmentation algorithm requires sufficient 
quality of the raw data to allow identification of 
the separate tissue classes. The resulting normal-
ized maps should have values close to one in 
unaffected tissue when correctly estimated and 
should be evaluated with care.

• The leakage correction, vessel segmentation, 
and normalization algorithms in DSC perfusion 
are all non-deterministic and will not necessarily 
provide identical output each time they are run. 
Their relative standard deviations are less than 
+/- 10%.

• The accuracy of distance and volume meas-
urements depend on screen resolution and the 
resolution and voxel size of the dataset. Under 
normal conditions, the uncertainties of these pa-
rameters are less than 1mm and 2%, respectively.

• In DSC and DCE analysis, the user should verify 
the temporal resolution, because the value 
extracted from the DICOM header may be 
incorrect.

• Population arterial input function (AIF) is used 
for DCE perfusion analysis. Two pre-defined AIF 
curves (one with a sharper peak than other), 
based on approximated population data, are 
available. Select AIF-1 (one with the sharper 
peak) as the default option, if results are not 
satisfactory, data should be re-analyzed with 
AIF-2. DCE maps (Ktrans, Kep, Vp and Ve) are 
dependent on selection of AIF.

• When using user-defined AIF in DCE analysis, the 
shape of the curve must be verified by the user.

• Bolus arrival time could slightly differ in different 
regions of the brain, however for DSC and DCE 
analysis, mean bolus arrival time from all the vox-
els has been used. An option has been provided 
to modify the bolus arrival time.

• DCE maps are computed using extended kinetic 
Tofts model. Two options of signal conversion 
Delta SI and SPGR (Spoiled gradient echo se-
quences) are available with SPGR as the default 
option. Delta SI signal conversion should be used 
if results using SPGR are not satisfactory.

• Noise level should be verified before starting DCE 
analysis. Noise is set to manual by default for 
DCE module.
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Do prawidłowej klasyfikacji powyższych rodzajów 
tkanek, zastosowany algorytm segmentacji 
wymaga odpowiedniej jakości obrazów. Otrzy-
mane w ten sposób wyniki powinny być interpre-
towane ze szczególną uwagą, a wartości otrzy-
manych map parametrycznych w obszarach 
tkanki zdrowej (o nie zaburzonych parametrach 
perfuzji) powinny być zbliżone do jedności.

• Korekcja przesiąkania, segmentacji naczyń i 
algorytm normalizacji są niedeterministyczne i 
ich wyniki mogą się różnić za każdym razem, gdy 
zostaną uruchomione. Ich względne odchylenia 
standardowe mieszczą się w zakresie +-10% 

• Dokładność pomiarów odległości i objętości jest 
zależna od rozdzielczości ekranu i rozmiaru wok-
sela danych. W normalnych warunkach różnice 
pomiarów tych parametrów są mniejsze od 1mm 
(odległość) i 2% (objętość).

• W analizach DSC and DCE, użytkownik pow-
inien samodzielnie zweryfikować rozdzielczość 
czasową, gdyż wartość pochodząca z formatu 
DICOM może być niepoprawna.

• Tętnicza funkcja wejścia (AIF) dla danej popu-
lacji jest wykorzystywana do analizy perfuzji tech-
niką DCE. Dostępne są dwie predefiniowane 
krzywe AIF (jedna z ostrzejszym wzrostem niż 
druga), w oparciu o przybliżone dane populacji. 
Wybierz krzywą AIF-1 (z ostrzejszym wzrostem) 
jako domyślną opcję – jeśli wyniki nie będą 
zadowalające, dane należy powtórnie przeana-
lizować z użyciem AIF-2. Mapy DCE (Ktrans, Kep, 
Vp oraz Ve) są zależne od wybranej krzywej AIF.

• Gdy w analizie DCE użyto AIF zdefiniowanego 
przez użytkownika, kształt krzywej musi zostać 
zweryfikowany.

• Czas pojawienia się kontrastu może nieco różnić 
się w różnych obszarach mózgu, jednak w 
przypadku analizy DSC i DCE wykorzystano średni 
czas pojawienia się znacznika ze wszystkich 
wokseli. Udostępniono opcję, która pozwala 
zmodyfikować czas pojawienia się kontrastu

• Mapy DCE są wyliczane z wykorzystaniem 
rozszerzonego modelu kinetycznego Toftsa. 
Dwie opcje konwersji sygnału, Delta SI oraz SPGR 
(sekwencje echa gradientowego), są dostępne 
z SPGR jako domyślna opcja. Konwersja sygnału 
Delta SI powinna zostać wykorzystana w razie 
braku zadowalających wyników wykorzystania 
SPGR.

• Przed rozpoczęciem analizy DCE należy 
sprawdzić poziom zakłóceń. Zakłócenia są 
domyślnie konfigurowane ręcznie w przypadku 
modułu DCE.

być zwiększana z rosnącą ilością danych 
obrazowych).

• monitor o rozdzielczości 1280x1024 lub 
większej.

Ostrzeżenie
• W USA prawo federalne zezwala na sprzedaż 

tego oprogramowania wyłącznie lekarzom lub 
technikom medycznym.

• Wydajność automatycznej ko-rejestracji w 
nordicBrainEx jest zależna od jakości zebranych 
danych: stopnia zaszumienia, ilości artefaktów, 
ruchów pacjenta. W wyniku tego automatyczna 
ko-rejestracja może nie działać prawidłowo. 
W przypadku, gdy wyniki są wyraźnie różne 
od zamierzonych (+- 10mm lub 10 stopni), 
nordicBrainEx wyświetli ostrzeżenie, ale zawsze 
należy sprawdzić poprawność ko-rejestracji.

• Po analizie GLM (ogólny model liniowy) nor-
dicBrainEx wizualizuje mapy statystyczne BOLD z 
progiem statystycznym (threshold) ustawionym 
na 40 % maksymalnej wartości t dla każdego 
kontrastu. W razie potrzeby, użytkownik może 
dokonać korekty tego progu. Należy pamiętać, 
że ustawienie zbyt wysokiego progu, może spow-
odować całkowite ukrycie obszarów aktywacji, 
podczas gdy ustawienie zbyt niskiego progu, 
może dać odwrotny rezultat, to znaczy uwi-
docznienie zbyt dużych obszarów aktywności.

• Skuteczność analizy BOLD jest silnie zależna 
zarówno od jakości danych wejściowych, jak i 
prawidłowego zdefiniowania schematu ekspery-
mentu (paradygmatu). Jeśli paradygmat nie 
zostanie zdefiniowany zgodnie z parametrami 
akwizycji i protokołu stymulacji, wyniki mogą nie 
być prawidłowe.

• Skuteczność analizy DTI jest zależna od praw-
idłowego zdefiniowania liczby kierunków oraz 
wektorów dyfuzji wykorzystanych w czasie 
obrazowania. Jeśli te ustawienia nie zostaną 
zdefiniowane zgodnie z parametrami akwizycji, 
wyniki mogą nie być prawidłowe.

• Skuteczność traktografii jest silnie zależna 
zarówno od jakości danych wejściowych, jak 
i ograniczeń metody analizy. W szczególności 
analiza może nieprawidłowo zrekonstruować 
struktury, gdy trakty na siebie nachodzą 
(przecinają/stykają się). Użytkownik powinien 
zwrócić szczególną uwagę w trakcie interpre-
tacji wyników, gdyż wizualizacje traktów mogą 
nie odzwierciedlać prawdziwych struktur istoty 
białej.

• Funkcjonalność segmentacji naczyniowej 
została zaprojektowana jedynie jako narzędzie 
pomocnicze w identyfikacji naczyń w mapach 
perfuzji i nie gwarantuje się dokładności tej 
metody w wykrywaniu faktycznych naczyń.

• W oprogramowaniu nordicBrainEx mapy 
parametryczne objętości krwi w tkance 
mózgowej (CBV) oraz przepływu mózgowego 
(CBF) powstałe na podstawie analizy dynam-
icznej sekwencji pierwszego przejścia kontrastu 
(DSC) mogą być znormalizowane względem 
automatycznie wysegmentowanych obszarów 
zdrowej tkanki zarówno istoty białej jak i szarej. 

Zastosowanie
nordicBrainEx jest zaawansowanym oprogramowan-
iem do wizualizacji i przetwarzania badań MRI, w 
którym szczególny nacisk położono na algorytmy 
do analizy badań fMRI. Oprogramowanie może być 
uruchomione na standardowym komputerze klasy PC 
i może być użyte z danymi i obrazami zapisanymi w 
standardzie DICOM.

Oprogramowanie przeznaczone jest do użytku przez 
wykwalifikowany personel medyczny (radiolodzy 
lub technicy medyczni), który odbył odpowiednie 
przeszkolenie dotyczące metod wykorzystywanych w 
programie. W celu zapewnienia najwyższej ergonomii 
pracy oprogramowanie posiada intuicyjny graficzny 
interfejs użytkownika oraz ukierunkowany schemat 
pracy.

Funkcjonalność
nordicBrainEx umożliwia analizę i wizualizację dy-
namicznych badań MRI mózgu, pokazując wyniki i 
parametry analiz w przystępny sposób, dopasowany 
do wymagań klinicznych.

BOLD: Analiza BOLD fMRI służy do zobrazowania 
aktywności neuronalnej różnych regionów mózgu na 
podstawie zmian utlenowania krwi. 

DTI: Analiza dyfuzji jest wykorzystywana do wizualizacji 
traktów nerwowych w istocie białej. Wykorzystuje 
ruchy anizotropowe cząsteczek wody w przestrzeni 
międzykomórkowej.

DSC: Obliczenia parametrów związanych z perfuzją 
dostarczają informacji o strukturze ukrwienia tkanek. 
Przykładami sa mapy: współczynnika mózgowej ob-
jętości krwi (CBV), współczynnika mózgowego przepły-
wu krwi (CBF), czasu osiągnięcia wartości szczytowej 
przez krzywą stężenia znacznika (TTP), średniego czasu 
przepływu krwi mózgowia (MTT) oraz przesiąkanie.

DCE: Wyliczenia parametrów przenikalności dostarcza-
jących informacji na temat przepuszczalności 
naczyń włosowatych oraz objętości wewnątrz- i 
zewnątrznaczyniowej. Przykłady takich map to pole 
pod krzywą (AUC), współczynnik przejścia objętości 
(Ktrans), stała szybkości (Kep), objętość osocza (Vp), 
objętość ułamkowa (Ve), czas osiągnięcia wartości 
szczytowej przez krzywą stężenia znacznika (TTP), 
wartość szczytowa, ocena w fazie napływu i wypłuki-
wania.

Wymagania systemowe
nordicBrainEx to aplikacja 32-bitowa, którą należy uru-
chamiać na komputerze spełniającym następujące 
wymagania minimalne:

• System operacyjny:
• Windows 7, 8.1 lub 10.

• Komputer:
• procesor Core i3 2.0 GHz (lub równoważny).
• 4 GB RAM.
• 200 MB wolnej przestrzeni na twardym dysku 

+ 2 GB dodatkowej przestrzeni na dane 
obrazowe (pojemność dyskowa powinna 
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