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„AIRO“ ĮJUNGIMAS

• Įkiškite raktelį ir įjunkite sistemą pasukdami raktelį į padėtį 
Įjungta d.

• Paspauskite mygtuką Pradėti a.
Šviečia geltonas indikatorius s.

STALO PAVIRŠIAUS NUĖMIMAS

• Pasirūpinkite, kad stalo paviršius būtų nuimtas.

TRANSPORTAVIMAS

• Pasirinkite Transport ekrane Choose Mode, esančiame 
išsikišusiame skyde.

• Arba pasirinkite Transport išsikišusiame skyde paspausdami 
Menu a > Transport.

„AIRO“ FIKSAVIMAS

• Įsitikinkite, kad nuskaitymo įrenginys yra bėgelio gale, toliau 
nuo stalo kolonėlės.

• Pasukite nuskaitymo įrenginį ir sulygiuokite jį su pagrindu. 
Įsitikinkite, kad fiksatorius yra užfiksuotas.

• Pastumkite nuskaitymo įrenginį link stalo kolonėlės, kol jis 
užsifiksuos ant pagrindo.

PASTABA. Įsitikinkite, kad nuskaitymo įrenginys lygiuojant 
nesiliečia su stalo kolonėle.

a

Transport

a s d
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Aparatinė įranga: „Airo“

„AIRO“ PERKĖLIMAS, STATYMAS IR LAIKYMAS
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„AIRO“ PAKĖLIMAS

• Atjunkite visus maitinimo ir tinklo laidus.
• Pakelkite Airo ant ratukų spausdami Akštyn a ant išsikišusio 

skydo, kol priekinis kameros langas bus matomas.

PASTABA. Jei kameros vaizdo nesimato, patikrinkite, ar visi 
maitinimo ir tinklo laidai atjungti.

„AIRO“ PERKĖLIMAS

• Pažiūrėkite į išsikišusį skydą a, kad matytumėte sritį priešais 
Airo.

• Paspauskite mygtukus į priekį s ir atgal d pagal poreikį, kad 
užfiksuotumėte mechanizmą.

• Paspauskite kairėje ir dešinėje pusėje esančias rankenėles, 
kad įjungtumėte Airo.

PASTABA. Airo sveria 975 kg. Įvykus susidūrimui, gali būti 
sužeisti žmonės arba sugadinti objektai.

PASTABA. Nuožulnuma negali viršyti 5°, o slenkstinės 
vertės – 9,5 mm.

STATYMAS OPERACINĖJE

• Pasirinkite Scan a ekrane Choose Mode.
• Paspauskite mygtuką Žemyn s, esantį išsikišusiame skyde, 

kad nuleistumėte pagrindą ant grindų.
• Prijunkite maitinimo ir tinklo kabelius.

PASTABA. Prieš nuleisdami Airo, įsitikinkite, kad po juo 
nėra jokių objektų (pavyzdžiui, maitinimo laidų ar kojų).

PASTABA. Pastatykite tik ant lygių paviršių.

STATYMAS LAIKYMO SRITYJE (JEI TAIKOMA)

PASTABA. Įsitikinkite, kad sritis, kurioje įrenginys statomas, 
yra pakankamai tvirta, kad atlaikytų svorį.

• Palikite Airo ant ratukų.
• Išsikišusiame skyde pasirinkite Menu > Home.
• Pasukite raktelį į padėtį Budėjimo būsena s.
• Prijunkite Airo prie maitinimo tinklo šaltinio, kad akumuliatoriai 

būtų visiškai įkrauti.
• Patikrinkite, ar maitinimo indikatorius maitinimo skydelyje 

šviečia žalia šviesa a.

a

a ds

sa

a s
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TECHNINĖ PRIEŽIŪRA PRIEŠ OPERACIJĄ

1 VEIKSMAS

• Pasirinkite Scan a ekrane Choose Mode.
• Paspauskite mygtuką Žemyn s, kad nuleistumėte pagrindą 

ant grindų į galutinę operacijos padėtį.
• Prijunkite maitinimo ir tinklo kabelius.

PASTABA. Prieš nuleisdami Airo, įsitikinkite, kad po juo 
nėra jokių objektų (pavyzdžiui, maitinimo laidų ar kojų).

1 KASDIENĖ UŽDUOTIS – ĮŠILIMO NUSKAITYMAS

• Pasirinkite Menu a.
• Norėdami pradėti įšilimo seką, pasirinkite Warm Up.
• Išimkite išsikišusį skydą ir pereikite į saugią vietą, įsitikinę, kad 

nuskaitymo sritis taip pat saugi naudoti rentgeno spindulius.
• Paspauskite ir laikykite mygtuką Scan.
• Pasirinkite Next, jei įšilimas buvo sėkmingas.

2 KASDIENĖ UŽDUOTIS – AVARINIO STABDYMO 
TESTAS, 1 VEIKSMAS

• Pasirinkite E-Stop Test ekrane HOSPITAL SERVICE.
• Vadovaukitės instrukcijomis, kaip nurodyta.
• Paspauskite Next.
• Nustatykite nuskaitymo pradinį ir galinį taškus (Start/End 

point), kaip nurodyta.

Aparatinė įranga: „Airo“

a s

a

Warm Up

a

2 VEIKSMAS

• Patikrinkite, ar maitinimo laidas nėra apsisukęs aplink 
laikiklius prieš sukdami sistemą, kad išvengtumėte žalos.

• Atkreipkite dėmesį į tinkamą kryptį nuskaitymo įrenginiui sukti.
• Patraukite atleidimo skląstį a, kad atfiksuotumėte nuskaitymo 
įrenginį, ir pasukite jį rankomis. Nuskaitymo įrenginys 
užsifiksuoja esant +/–90° kampui.

PASTABA. Naršydami įsitikinkite, kad atspindintieji 
žymekliai nukreipti į kamerą.

Prieš nuskaitydami įsitikinkite, kad toje vietoje saugu 
naudoti rentgeno spindulius.
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3 KASDIENĖ UŽDUOTIS – STIPRINIMO KALIBRAVIMAS, 
1 VEIKSMAS

• Palaukite iki 30 minučių, kol Airo pasieks darbinę 
temperatūrą.

• Pasirinkite Hospital Service ekrane SERVICE FUNCTIONS.
• Paraginti įveskite slaptažodį.
• Pasirinkite Gain Calibration a ekrane HOSPITAL SERVICE.
• Pasirinkite Next, kai būsite paraginti, norėdami tęsti.

PASTABA. Įsitikinkite, kad Airo matymo laukas neužstotas.

2 KASDIENĖ UŽDUOTIS – AVARINIO STABDYMO 
TESTAS, 2 VEIKSMAS

• Išimkite išsikišusį skydą ir pereikite į saugią vietą.
• Paspauskite ir laikykite mygtuką Scan ir palaukite, kol 

nuskaitymo įrenginys pajudės ir pyptelės, kad galėtumėte 
paleisti.

• Laikydami nuspaustą mygtuką Scan, paspauskite avarinio 
stabdymo mygtuką ant išsikišusio skydo, įsitikindami, kad 
pypsėjimo signalas nutyla per 0,5 sekundės, o nuskaitymo 
įrenginys iš karto sustoja.

• Spustelėkite Next, norėdami tęsti. Jei testas nesėkmingas, 
kreipkitės į Brainlab.

3 KASDIENĖ UŽDUOTIS – STIPRINIMO KALIBRAVIMAS, 
2 VEIKSMAS

• Išimkite išsikišusį skydą ir pereikite į saugią vietą, įsitikinę, kad 
nuskaitymo sritis taip pat saugi naudoti rentgeno spindulius.

• Paspauskite ir laikykite mygtuką Scan.
• Pasirinkite Next, jei stiprinimo kalibravimas buvo sėkmingas.

Jei nesėkmingas, įvertinkite sritį ir pašalinkite objektus, kurie 
gali trukdyti nuskaityti, tada pakartokite nuskaitymą.

4 KASDIENĖ UŽDUOTIS – KOKYBĖS PATIKROS 
NUSKAITYMAS

• Pasirinkite Quality Check Scans ekrane HOSPITAL 
SERVICE.

• Pasirinkite Daily Helical QC a ir (arba) Daily Axial QC s 
(priklausomai nuo klinikinės paskirties).

• Pastatykite fantomą ant stalo ir paraginti sulygiuokite lazerius 
(naudokite tik „Carbon X-tra“).

• Pasirūpinę, kad jie būtų idealiai sulygiuoti, spustelėkite Next, 
norėdami tęsti.

• Išimkite išsikišusį skydą ir pereikite į saugią vietą.
• Paspauskite ir laikykite mygtuką Scan, kol geltona lemputė 

ant išsikišusio skydo užges.
• Pasirinkite Next ir paraginti pakartokite priešinga nuskaitymo 

kryptimi, jei nuskaityti pavyksta.

Scan

a

a s

Scan
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OPERACINĖS SĄRANKA (JUOSMENS-KRŪTINĖS LĄSTOS)

PRIEŠ NUSKAITANT

• Įsitikinkite, kad nukreipimo sistema yra prijungta.
• Saugokite, kad nenukreiptumėte padėties nustatymo lazerio į 

paciento akis.

Įsitikinkite, kad:

• Žymekliai, esantys ant Airo, yra matomi kamerai.
• Pacientas yra mažiausiai 5 cm atstumu nuo vidinio žiedo 

angos paviršiaus, kad nenudegtų oda.
• Personalas paliko patalpą arba yra apsaugotas.

NUSKAITYMO PADĖTIS – GALVA Į PRIEKĮ

• Nustatykite kameros a padėtį.
• Paguldykite pacientą ant stalo kojomis į kamerą.
• Išimkite išsikišusį skydą ir pereikite į saugią vietą.
• Prieš pat nuskaitymą sustabdykite paciento kvėpavimą.
• Paspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką Scan nuskaitymo 

metu, vadovaukitės raginimais išsikišusiame skyde.

1 OPERAVIMO PADĖTIS – NEPASUKTAS

• Patraukite nuskaitymo įrenginį f per visą pagrindą tolyn nuo 
paciento.

• Laikykite pacientą pradinėje nuskaitymo padėtyje.
• Įsitikinkite, kad įranga ir medicinos personalas yra tinkamoje 

padėtyje: kamera a, monitorius s, anesteziologas d ir 
chirurgas g.

2 OPERAVIMO PADĖTIS – PASUKTAS 90 LAIPSNIŲ 
KAMPU

• Patraukite nuskaitymo įrenginį f per visą pagrindą tolyn nuo 
paciento.

• Pasukite stalą 90 laipsnių kampu.
• Įsitikinkite, kad įranga ir medicinos personalas yra tinkamoje 

padėtyje: monitorius a, chirurgas s, anesteziologas d ir 
kamera g. 

PASTABA. Naudokite 4 kampų žymeklių rinkinį norėdami 
pasukti 90 laipsnių kampu.

Aparatinė įranga: „Airo“
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Įsitikinkite, kad toje vietoje saugu naudoti rentgeno 
spindulius.
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OPERACINĖS SĄRANKA (KAKLINĖ STUBURO DALIS)

PRIEŠ NUSKAITANT

• Įsitikinkite, kad nukreipimo sistema yra prijungta.
• Saugokite, kad nenukreiptumėte padėties nustatymo lazerio 
į paciento akis.

Įsitikinkite, kad:

• Žymekliai, esantys ant Airo, yra matomi kamerai.
• Pacientas yra mažiausiai 5 cm atstumu nuo vidinio žiedo 

angos paviršiaus, kad nenudegtų oda.
• Personalas paliko patalpą arba yra apsaugotas.

NUSKAITYMO KRYPTIS SAB
NUSKAITYMO PADĖTIS – GALVA Į PRIEKĮ 

• Nustatykite kameros a padėtį ant stalo pagrindo.
• Paguldykite pacientą ant stalo taip, kad galva būtų nukreipta 

nuo kameros.
• Išimkite išsikišusį skydą ir pereikite į saugią vietą.
• Prieš pat nuskaitymą sustabdykite paciento kvėpavimą.
• Paspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką Scan nuskaitymo 

metu, vadovaukitės raginimais išsikišusiame skyde.

1 OPERAVIMO PADĖTIS – PASUKTAS 180 LAIPSNIŲ 
KAMPU

• Pastumkite nuskaitymo įrenginį g į bėgelio galą ir tolyn nuo 
paciento.

• Pasukite stalą 180 laipsnių kampu.
• Įsitikinkite, kad įranga ir medicinos personalas yra tinkamoje 

padėtyje: chirurgas a, kamera s, anesteziologas d ir 
monitorius f.

PASTABA. Naudokite 4 kampų žymeklių rinkinį norėdami 
pasukti 180 laipsnių kampu.

2 OPERAVIMO PADĖTIS – PASUKTAS 90 LAIPSNIŲ 
KAMPU

• Pastumkite nuskaitymo įrenginį g į bėgelio galą ir tolyn nuo 
paciento.

• Pasukite stalą 90 laipsnių kampu.
• Pakeiskite kameros d padėtį.
• Įsitikinkite, kad įranga ir medicinos personalas yra tinkamoje 

padėtyje: monitorius a, chirurgas s, kamera d ir 
anesteziologas f.

PASTABA. Naudokite 4 kampų žymeklių rinkinį norėdami 
pasukti 90 laipsnių kampu.

Aparatinė įranga: „Airo“

a

g

f

a

s

d

f

g

a

d

s

Įsitikinkite, kad toje vietoje saugu naudoti rentgeno 
spindulius.
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3 OPERAVIMO PADĖTIS – ARTI

• Pastumkite nuskaitymo įrenginį f į bėgelio galą ir tolyn nuo 
paciento.

• Laikykite pacientą pradinėje nuskaitymo padėtyje.
• Pakeiskite kameros a padėtį.
• Įsitikinkite, kad įranga ir medicinos personalas yra tinkamoje 

padėtyje: anesteziologas s, monitorius d, chirurgas g.

PASTABA. Chirurgas turi stovėti atokiau nuo nesterilaus 
nuskaitymo įrenginio.

NUSKAITYMO KRYPTIS STB
NUSKAITYMO PADĖTIS – GALVA Į PRIEKĮ 

• Nustatykite kameros a padėtį stalo priekyje.
• Paguldykite pacientą ant stalo taip, kad galva būtų nukreipta 
į kamerą.

• Išimkite išsikišusį skydą ir pereikite į saugią vietą.
• Sustabdykite kvėpavimą prieš pat nuskaitant.
• Paspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką Scan nuskaitymo 

metu, vadovaukitės raginimais išsikišusiame skyde.

4 OPERAVIMO PADĖTIS – NEPASUKTA

• Laikykite pacientą pradinėje nuskaitymo padėtyje.
• Nustatykite paciento padėtį nuskaitymo įrenginio viduryje s.
• Įsitikinkite, kad įranga ir medicinos personalas yra tinkamoje 

padėtyje: anesteziologas a, kamera d, monitorius f ir 
chirurgas g.

PASTABA. Chirurgas yra tarp Airo ir kameros. Chirurgas 
turi stovėti atokiau nuo nesterilaus nuskaitymo įrenginio ir 
kameros, nes plotas yra ribotas.

g
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Aparatinė įranga: „Airo“

PRIEŠ NUSKAITANT

• Saugokite, kad nenukreiptumėte padėties nustatymo lazerio į 
paciento akis.

Įsitikinkite, kad:

• Žymekliai, esantys ant Airo, yra matomi kamerai.
• Personalas paliko patalpą arba yra apsaugotas.
• Naudojami spinduliuotei pralaidus atskaitos rinkinys, galvos 

gnybtai ir kaiščiai.
• Santykinės kameros ir atskaitos rinkinio padėtys išlieka tokios 

pat nuskaitant ir operuojant.

NUSKAITYMO PADĖTIS – GALVA Į PRIEKĮ

• Nustatykite kameros a padėtį ant stalo pagrindo.
• Paguldykite pacientą ant stalo taip, kad galva būtų nukreipta 

nuo kameros.
• Išimkite išsikišusį skydą ir pereikite į saugią vietą.
• Paspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką Scan nuskaitymo 

metu, vadovaukitės raginimais išsikišusiame skyde.

1 OPERAVIMO PADĖTIS – PASUKTAS 90 LAIPSNIŲ 
KAMPU

• Pastumkite nuskaitymo įrenginį g į bėgelio galą ir tolyn nuo 
paciento.

• Pasukite stalą 90 laipsnių kampu.
• Įsitikinkite, kad įranga ir medicinos personalas yra tinkamoje 

padėtyje: anesteziologas a, kamera s, monitorius d ir 
chirurgas f.

2 OPERAVIMO PADĖTIS – PASUKTAS 180 LAIPSNIŲ 
KAMPU

• Pastumkite nuskaitymo įrenginį f į bėgelio galą ir tolyn nuo 
paciento.

• Pasukite stalą 180 laipsnių kampu.
• Įsitikinkite, kad įranga ir medicinos personalas yra tinkamoje 

padėtyje: monitorius a, chirurgas s, anesteziologas d ir 
kamera g.

a

f

d

g

s

a

fd

g

s a

OPERACINĖS SĄRANKA („CRANIAL“)

Įsitikinkite, kad toje vietoje saugu naudoti rentgeno 
spindulius.
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STALO PERKĖLIMAS ANT KOLONĖLES

1 VEIKSMAS

• Vežimėlį nustatykite į nulinę (neutralią) padėtį.
• Nustatykite pedalą „5-asis ratukas“ a į padėtį „Laisvas 

ratukas“.
• Nustatykite pedalą „Stabdys“ s į padėtį „Stabdys 

neužfiksuotas“.
• Įsitikinkite, kad nuskaitymo įrenginys Airo yra atokiai nuo 

kolonėlės, kad jis nesusidurtų su ratukais.

2 VEIKSMAS

• Vežimėlį pastatykite prie kolonėlės. 
• Sureguliuokite kolonėlės aukštį atitinkamai, kad būtų išvengta 

susidūrimo. 
• Nuspauskite ir laikykite pedalą Transfer d ant vežimėlio arba 

klavišą Nulinė padėtis ant nuotolinio valdymo pulto.
• Kolonėlė pakyla į aukščiausią padėtį.

PASTABA. Daugiau informacijos žr. stalo paviršiaus 
naudojimo vadove.

3 VEIKSMAS

• Perkelkite stalo paviršių ant kolonėlės, įsitikindami, kad stalas 
manevruojant nesusiduria su nuskaitymo įrenginiu.

PASTABA. Įsitikinkite, kad operacinis stalas ar kita paciento 
atrama tinkamai užfiksuota ant kolonėlės laikančiųjų pleištų.

PASTABA. Kai stalo perkėlimas baigtas, suskamba dviejų 
tonų signalas ir nuotolinio valdymo pulto ekrane rodoma 
Table top (type) recognized (stalo paviršius (tipas) 
atpažintas).

4 VEIKSMAS

• Nuskambėjus signalui vežimėlį patraukite.

Aparatinė įranga: „Airo“

sa

d
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2 VEIKSMAS – „AIRO“ IŠSIKIŠĘS SKYDAS

• Pasirinkite New Scan ekrane WELCOME.
• Pasirinkite New Patient ekrane PATIENT DATA (pasirinkite 

vieną iš kitų galimų parinkčių, norėdami įkelti esamą paciento 
vardą ir ID).

• Naujų pacientų duomenis įveskite, kai būsite paraginti ekrane.
• Pasirinkite Next.

PACIENTO NUSKAITYMAS

1 VEIKSMAS – „CURVE“ SĄRANKA

• Paleiskite „Curve“ nukreipimo sistemą
• Curve pasirinkite savo programinės įrangos programą

- Naudojant Cranial Navigation
Pasirinkite Register > Automatic Registration Airo

- Naudojant Spine & Trauma Navigation
Pasirinkite Register > New Scan > Airo Scanner

PASTABA. Naudotojo įsikišimo naudojant Curve nereikia 
vykstant registravimo darbo eigai.

3 VEIKSMAS

• Įveskite paciento svorį, kai būsite paraginti.
Airo automatiškai apskaičiuoja dozę pagal paciento svorį.

• Pasirinkite Next.

PASTABA. 50 kg yra mažiausias svoris dozei skirti. Esant 
mažesniam svoriui, bus gauta 50 kg skirta dozė. 

PASTABA. Maksimali stalo paviršiaus apkrova yra 180 kg.

4 VEIKSMAS

• Įsitikinkite, kad kamera yra diapazone.
• Įsitikinkite, kad žymekliai ant nuskaitymo įrenginio yra matomi 

kamerai.
• Pasirinkite Next.

PASTABA. Tipinėje operacinės sąrankoje kamera yra ties 
stalo pagrindu. Nuskaitant nuskaitymo įrenginys juda nuo 
kameros.

Aparatinė įranga: „Airo“ ir „Curve“



Pastaba. Šis vadovas nepakeičia naudotojo vadovo.14 psl. iš 16

5 VEIKSMAS

• Pasirinkite tyrimo sritį ir nuskaitymo režimą (pavyzdžiui, Spine 
(stuburas) > Lumbar (juosmuo) > Helical (sraigtinis)).

• Pasirinkite Next.

PASTABA. Vamzdelio dabartinė moduliacija galima tik esant 
sraigtiniam nuskaitymo režimui.

6 VEIKSMAS

Pasirinkite parametrus dalyje:

• Kernel.
• Field of View.
• Navigation (naudokite šią parinktį, jei norite nuskaityti 

naudodami automatinį registravimą arba be jo. Jeigu 
Navigation nepažymėta, duomenys automatiškai bus 
užregistruoti žvalgyti).

• Pasirinkite Next.
Sistema automatiškai patikrina, ar sąranka paruošta žvalgyti.

7 VEIKSMAS

• Pasirinkite paciento kryptį a ir padėtį s.
• Pasirinkite Next, norėdami tęsti.

8 VEIKSMAS

• Pasirinkite:
- A-P
- Lateral
- Skip Scout Scan, jei norite praleisti apžvalginį nuskaitymą

• Pasirinkite Next

PASTABA. Dabartinė vamzdelio moduliacija galima tik 
atliktus anteroposteriorinį apžvalginį nuskaitymą.

s

a
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NUSKAITYMO BAIGIMAS

APŽVALGINIS NUSKAITYMAS – 1 VEIKSMAS

• Atlikite susidūrimo patikrą ir įsitikinkite, kad apklotas ir 
paciento rankos neliečia angos.

• Perkelkite nuskaitymo įrenginį naudodami kairįjį ir dešinįjį 
mygtukus ant išsikišusio skydo s, norėdami nustatyti 2D 
apžvalginio nuskaitymo pabaigos tašką.

• Pasirinkite Next. 
• Nustatykite 2D apžvalginio nuskaitymo pradžios tašką 

naudodami kairįjį ir dešinįjį mygtukus.
• Pasirinkite Next a.

APŽVALGINIS NUSKAITYMAS – 2 VEIKSMAS

• Peržiūrėkite nuskaitymo parametrus a.
• Išimkite išsikišusį skydą ir pereikite į saugią vietą.
• Įsitikinkite, kad toje vietoje saugu naudoti rentgeno spindulius.
• Paspauskite ir laikykite Scan s per visą nuskaitymo trukmę.

3D NUSKAITYMO SRITIES NUSTATYMAS

• Nustatykite 3D nuskaitymo sritį d naudodami Left Bound, 
Right Bound ir Field of View a.

• Pasirinkite Next f.

PASTABA. Geltonos linijos s rodo pluošto už suplanuotų 
nuskaitymo ribų plotį. Tai ypač svarbu planuojant akių arba 
kaukolės procedūras.

PASTABA. Venkite apšvitinti akis, kai įmanoma.

Mažiausias ir didžiausias nuskaitymo ilgis žvalgant yra 
79 mm ir 300 mm.

NUSKAITYMO ĮRENGINIO PADĖTIES NUSTATYMAS

• Paspauskite ir laikykite Move a, norėdami perkelti 
nuskaitymo įrenginį į pradinę padėtį.
Kai nuskaitymo įrenginys pasiekia pradinę padėtį, 
3D nuskaitymas yra automatiškai paruoštas.

sa

a

s

a
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d
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Aparatinė įranga: „Airo“ ir „Curve“ Prieš nuskaitydami įsitikinkite, kad toje vietoje saugu 
naudoti rentgeno spindulius.



PLATINTOJO INFORMACIJA:

„Brainlab AG“
Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich, Vokietijoje

Europa, Afrika, Azija, Australija: +49 89 99 15 68 44
JAV ir Kanada: +1 800 597 5911
Japonija: +81 3 3769 6900
Lotynų Amerika: +55 11 33 55 33 70
Prancūzija: +33-800-67-60-30

El. paštas: support@brainlab.com

GAMINTOJO INFORMACIJA:

„Mobius Imaging, LLC“
Phoenix Park, 2 Shaker Road, Bldg F, Suite 100, 
Shirley, MA 01464, JAV

JAV: +1 (978) 796-5068

www.mobiusimaging.com
El. paštas: info@mobiusimaging.com

AUTORIAUS TEISĖ:

Šiame vadove pateikta autoriaus teisių saugoma 
patentuota informacija. 
Nė vienos šio vadovo dalies negalima atkurti 
arba versti negavus aiškaus rašytinio „Brainlab“ 
sutikimo. 

ATSAKOMYBĖ:

Šis vadovas gali būti pakeistas iš anksto 
nepranešus, „Brainlab“ juo nieko 
neįsipareigoja. 

Jei reikia daugiau informacijos, žr. 
„Brainlab“ standartinių taisyklių ir 
pardavimo sąlygų skyrių „Atsakomybės 
ribojimas“.
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VAMZDELIO DABARTINĖ MODULIACIJA (JEI REIKIA)

PASTABA. Šis veiksmas taikytinas tik tada, kai pasirinktas 
sraigtinis režimas ir atliktas anteroposteriorinis apžvalginis 
nuskaitymas.

PASTABA. Mažiausios, didžiausios ir vidutinės vamzdelio 
dabartinės vertės, paremtos ankstesniu anteroposterioriniu 
apžvalginiu nuskaitymu, rodomos žemiau Modulated Tube 
Current a.

• Pasirinkite norimą nuskaitymo režimą
- Constant Tube Current
- Modulated Tube Current

• Pasirinkite Next

GALUTINIS NUSKAITYMAS

• Palaukite, kol abu žymeklių rinkiniai bus matomi a (tai nurodo 
žymės).

• Išimkite išsikišusį skydą ir pereikite į saugią vietą.
• Paspauskite ir laikykite Scan s maždaug 15 sek., kol bus 

pradėtas nuskaitymas, ir laikykite paspaudę per visą 
nuskaitymo trukmę. Vykdykite ekrane pateikiamus 
nurodymus.
Baigus atveriamas dialogo langas Performing 3D Scan.

*60917-32LT*
Dokumento leidimas: 1.3

Gaminio numeris: 60917-32LT

REGISTRAVIMO PATIKRINIMAS

Duomenys bus automatiškai nusiųsti iš Airo į Curve. 
Duomenis taip pat galima nusiųsti rankiniu būdu iš „DICOM 
Viewer“ išsikišusiame skyde.

• Patikrinkite registravimo tikslumą laikydami žymeklio galiuką 
prie bent trijų žinomų anatominių orientyrų ir patikrindami jų 
padėtis ekrane.

PASTABA. Patikrinkite registravimo tikslumą visomis 
anatominėmis kryptimis (kaukolės / kojų, vidurinis / šoninis, 
priekinis / galinis).
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