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PATIENT BROWSER

VÝBĚR, IMPORT A ARCHIVACE DAT

• Přihlaste se do systému.

• Systém má přístup k pacientům vedeným na: CD, 

USB nebo v nemocniční síti.

Když systém ze zvoleného média získává data, bliká 

odpovídající ikona a.

• Ikony, které se nacházejí vedle datového souboru 

pacienta, označují:

- navigační data Brainlab Cranial 2.x s;

- data iPlan 3.x d;

- data DICOM f.

VÝBĚR PACIENTA

• V části Patient Selection můžete pacienta vyhledat: 

- procházením; 

- zadáním jména pacienta do vyhledávacího pole;

- vložením CD / USB.

POZNÁMKA. Vybraný pacient se zvýrazní žlutě.

OBRAZOVKA PREVIEW

• Vybraný pacient se objeví na obrazovce Preview.

• S výběrem specifického datového souboru se 

zobrazí dialogové okno Viewer. Díky němu můžete 

procházet jednotlivými řezy datového souboru.

POZNÁMKA. V aplikaci Patient Browser není 

možné upravit windowing ani zobrazit podrobnosti 

snímku DICOM.

VÝBĚR APLIKACE

• Stisknutím tlačítka Proceed with... zobrazíte 

dostupné aplikace.

• Vyberte aplikaci.

POZNÁMKA. Pokračujte k částem Registrace 

a Navigace této stručné referenční příručky. 

Po provedení kroků uvedených v částech 

Registrace a Navigace se vraťte k části Uložení 

datového souboru uvedené na druhé straně 

tohoto listu.
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ULOŽENÍ DATOVÉHO SOUBORU

Po zavření aplikace Navigation:

• Otevře se obrazovka Plan Details.

• Zde můžete změnit název plánu nebo do určeného 

místa zapsat doplňující komentáře.

• Stiskněte tlačítko Continue.

UKONČENÍ PŘÍPADU

Data můžete uložit:

• v navigačním systému;

• na CD / USB;

• na síti.

Po uložení dat pacienta se program vrátí k hlavní 

obrazovce.

• Stiskněte tlačítko Continue.

POZNÁMKA. Ujistěte se, že ikona umístění, kam 

chcete uložit data, je aktivní (žlutá).

VYPNUTÍ

• Stiskněte vypínací tlačítko v pravé horní části 

obrazovky.

• V dialogovém okně Exit vyberte některou z 

možností:

- Log off - odhlásí aktuálního uživatele,

- Shutdown - vypne systém,

- Restart - restartuje systém.
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PLÁNOVÁNÍ

VÝBĚR ARCHIVU

Vyberte archiv na obrazovce Load Archives:

• Chcete-li otevřít stávající data iPlan, načtěte archiv 

iPlan Patient Data.

• Chcete-li otevřít nová data ze zdroje DICOM, vyberte 

odpovídající archiv DICOM.

DATA PACIENTA

Na obrazovce Patients:

• Vyberte soubor pacienta kliknutím na jeho název 

či ikonu.

• Pokračujte kliknutím na tlačítko Next.

LÉČEBNÝ PLÁN

Pro data iPlan může být k dispozici několik 

léčebných plánů.

• Vyberte léčebný plán kliknutím na jeho název či 

ikonu.

• Kliknutím na tlačítko Load léčebný plán načtěte.

NÁSOBNÉ SÉRIE SNÍMKŮ

Pro data DICOM mohou být k dispozici násobné 

série snímků.

• Vyberte studii pacienta kliknutím na jeho název či 

ikonu.

• Ve výchozím rozložení jsou vybrány všechny série 

snímků. Zrušte výběr nehodících se sérií pacienta 

kliknutím na jejich název či ikonu.

• Klikněte na tlačítko Next.

Verze softwaru: Cranial 2.x, iPlan 3.x
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VÝBĚR ÚLOH PLÁNOVÁNÍ

Vyberte požadovanou úlohu plánování na kartě 

iPlan Navigator.

POZNÁMKA. Kartu iPlan Navigator lze kdykoli 

otevřít stisknutím tlačítka Go To...

POZNÁMKA. K další úloze plánování můžete přejít 

pomocí tlačítka Next v části Navigator.

NAČTENÍ / SLOUČENÍ DAT PACIENTA

Do otevřeného plánu je možné načíst další data 

DICOM.

• Klikněte na tlačítko Load and Import.

• Kliknutím na tlačítko Merge přidáte nová data přímo 

k aktuálním datům pacienta.

• Kliknutím na tlačítko New Patient vytvoříte 

samostatný léčebný plán.

PŘEHLED OBRAZOVKY

• Název sady snímků a orientace výchozího snímku a.

• Oblast plánování s: zobrazení snímků v jednotlivých 

oknech.

• Navigační oblast d: procházení pracovním postupem.

• Nástrojová lišta f: zahrnuje všeobecné softwarové 

funkce.

• Oblast funkcí g: obsahuje funkce specifické pro 

aktuální úlohu.

• Ikona pacienta h: naznačuje orientaci snímku.

• Stránky karet j: výběr a zobrazení možností pro 

jednotlivé úlohy plánování.
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PLÁNOVÁNÍ, POKRAČOVÁNÍ

FUNKCE ZOBRAZENÍ

• Stisknutím tlačítka se šipkou v zobrazení snímku 

zobrazíte tlačítka funkcí zobrazení. Pomocí nich 

můžete upravit zobrazení (např. vybrat informace, 

které se mají zobrazit v 3D pohledu).

• Dostupnost specifických tlačítek závisí na zvoleném 

typu zobrazení a kartě zobrazení.

POZNÁMKA. Chcete-li zobrazit nápovědu 

s názvem funkce, podržte ukazatel myši nad 

tlačítkem.

FUNKCE NA NÁSTROJOVÉ LIŠTĚ

a Výběr sad snímků, definování možností zobrazení

s Procházení snímky

d Přehledový nástroj, funkce zvětšování / 

zmenšování, úprava windowingu

f Funkce měření

g Označené body, tlačítko snímku obrazovky, 

uložení plánu

REGISTRAČNÍ BODY

• Po kliknutí na tlačítko Auto-Detect se automaticky 

detekují kulaté markery Brainlab.

• Vyberte typ fiduciálních markerů pro manuální 

umístění:

- orientační značka;

- donut marker;

- kulatý marker.

• Fiduciální marker umístíte kliknutím do zobrazení 

2D nebo 3D.

POZNÁMKA. Body lze přidávat současně 

podržením klávesy Alt.

PROPOJENÍ SNÍMKŮ

Možnosti propojení:

- automaticky - podle běžných struktur;

- manuálně - úprava snímků pomocí ukazatele myši;

- registrační body - podle naplánovaných 

registračních bodů.

• Vyberte ze seznamu dvojici snímků, které se mají 

propojit.

• Dvojice s šedým zaškrtnutím představují snímky 

propojené podle souřadnicového systému 

(tag DICOM). Vizuálně zkontrolujte propojení 

a kliknutím na zaškrtávací značku je potvrďte.
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VYTVOŘENÍ OBJEKTU

Štětce vám umožňují vyznačit v sadě snímků 

struktury zájmu, např. označit polohu tumoru.

• Manuálně se objekty tvoří pomocí tlačítka Brush.

• Podle oblastí s podobnými hodnotami šedi se 

objekty tvoří pomocí tlačítka SmartBrush.

• Chcete-li oblasti rozčlenit pomocí hodnot jader, 

použijte tlačítko Seedbrush.

• Chcete-li vymazat oblasti vyznačených objektů, 

použijte tlačítko Eraser.

• Manuální tvarování objektu se provádí pomocí 

tlačítka SmartShaper.

ULOŽENÍ A EXPORT PLÁNU

• Klikněte na tlačítko Save and Export.

• Vyberte archiv a klikněte na tlačítko Next:

- Kliknutím na data iPlan Patient uložíte data 

plánování.

- Kliknutím na navigační archiv xBrain exportujete 

plán pro navigaci.

• Klikněte na tlačítko Save. Data pacienta se uloží 

a budou připravena pro navigaci.
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NASTAVENÍ NA OPERAČNÍM SÁLE

PŘÍPRAVA NÁSTROJŮ REFERENCE

• Připevněte jednorázový kulatý marker ke standardní 

kraniální referenci a.

• Pevně utáhněte kulatý marker a fixační šrouby.

• Připevněte adaptér hlavového fixatéru 

(např. univerzální referenční svorku nebo 

referenční rameno pro Mayfieldův hlavový 

fixatér s) k opěrce hlavy.

POZNÁMKA. Adaptér hlavového fixatéru musíte 

upevnit na tu stranu, kde nebude chirurgovi 

překážet v práci.

PŘIPEVNĚNÍ REFERENCE

• Připevněte referenci k adaptéru hlavového fixatéru. 

• Upravte polohu reference tak, aby poskytovala 

dostatečný prostor k provedení incize a dalších 

chirurgických postupů, aniž by se muselo s referencí 

pohnout.

POZNÁMKA. Během zákroku referencí nehýbejte. 

Mohlo by to mít za následek nepřesné sledování 

a závažné poranění pacienta.

POZNÁMKA. Referenci umístěte kvůli větší 

přesnosti blízko pacientovy hlavy.

UMÍSTĚNÍ SYSTÉMU

Umístěte systém tak, aby:

• chirurg snadno viděl na monitor;

• kamera byla 1,2-1,8 metru od hlavy pacienta;

• reference byla v zorném poli obou čoček kamery.

POZNÁMKA. Na kameře musí být volně vidět 

reference a nástroje. Zajistěte, aby velké přístroje 

(např. mikroskop) neblokovaly výhled.

KONTROLA VIDITELNOSTI NA KAMEŘE

Před provedením registrace ověřte, že reference 

i nástroje jsou volně vidět.

• Zorné pole kamery a:

- zelené kuličky = standardní ukazovátko nebo 

nástroj Softouch;

- bílé kuličky = nenakalibrovaný nástroj, reference 

před registrací pacienta;

- červené kuličky = reference po registraci pacienta;

- šedé kuličky / kroužky = neidentifikovaný nástroj.
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KONTROLA STAVOVÉHO POLE

• Stavové pole a:

- zelené stavové pole = reference a nástroje jsou 

viditelné;

- červené stavové pole = reference a / nebo nástroje 

nejsou viditelné.

a
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STANDARDNÍ REGISTRACE

KROK 1

• Pouze standardní registrace s kulatými markery: 

jakmile je CT či MR snímkování dokončeno, 

odstraňte registrační značky CT či MR z nosných 

destiček. Připojte registrační značky pro operační sál 

a pokračujte krokem 2.

• Standardní registrace s donut markery: začněte 

krokem 2.

• Zajistěte hlavu pacienta v hlavové opěrce.

POZNÁMKA. Fiduciální markery jsou na jedno 

použití, po použití musí být zlikvidovány.

KROK 2

• Registraci aktivujte výběrem možnosti Standard 

Registration (prostřednictvím tlačítka Register). 

• Zkontrolujte, že je reference vidět v obou čočkách 

kamery, což je indikováno třemi bílými kuličkami v 

zobrazení na kameře.

KROK 3A (KULATÉ MARKERY)

Pokud nebyly registrační značky nebo orientační 

body v sadě snímků naplánovány, program vás 

vyzve k jejich okamžitému naplánování.

• Vyberte kartu Sphere.

• Chcete-li, aby byly kulaté markery automaticky 

detekovány, stiskněte tlačítko Detect. Je-li to 

zapotřebí, použijte k úpravě parametrů detekce 

posuvníky.

• Nelze-li marker detekovat, klikněte do 3D zobrazení, 

na obrazovce klikněte na bod a stiskněte tlačítko Add 

Point, abyste definovali značku nebo orientační bod.

KROK 3B (DONUT MARKERY)

Pokud nebyly registrační značky nebo orientační 

body v sadě snímků naplánovány, program vás 

vyzve k jejich okamžitému naplánování výběrem 

karty Donut.

• Abyste aktivovali semiautomatickou detekci donut 

markerů, klikněte do 3D zobrazení. 

• V zobrazení vyberte donut marker a v zobrazení ACS 

zkontrolujte, že je bod ve středu donut markeru.

• Umístěním modrého nitkového kříže do středu 

obrazovky a stisknutím tlačítka Reposition jej 

můžete manuálně přemístit.

Verze softwaru: Cranial 2.x
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KROK 4

Fiduciální markery můžete registrovat v libovolném 

pořadí.

• Uvedený počet fiduciálních markerů zaregistrujte 

podle pokynů systému.

• Vždy, když je zaregistrován fiduciální marker, 

zvýrazní se modře jedna kulička (v levé části 

dialogového okna).

POZNÁMKA. Registrace fiduciálního markeru: ve 

středu každého z fiduciálních markerů otáčejte zlehka 

hrotem ukazovátka.

KROK 5

Program ohlásí vypočtenou registrační přesnost.

• Přidržte ukazovátko u nejméně pěti anatomických 

orientačních bodů a ověřte, že poloha ukazovátka v 

zobrazení snímku odpovídá pacientovu skutečnému 

anatomickému bodu.

• Jestliže je přesnost uspokojivá, stiskněte tlačítko 

Accept.

• Pokud přesnost uspokojivá není, stiskněte tlačítko 

Try Again nebo Details a přejděte ke kroku 6.

KROK 6 (VOLITELNĚ)

Podrobnosti o přesnosti jednotlivých 

zaregistrovaných bodů zobrazíte stisknutím tlačítka 

Details.

• Body použité k výpočtu registrace jsou ve sloupci 

Consider zaškrtnuté.

• Umístěním ukazovátka na fiduciální marker nebo 

orientační bod zobrazíte odchylku pořízeného bodu 

oproti naplánovanému bodu.

• Body, které vykazují nízkou přesnost, přeregistrujte 

otáčením ukazovátka v požadovaném bodě.

KROK 7

• Stisknutím ikony spolehlivosti zobrazíte (barevně 

značenou) mapu spolehlivosti: (zelená = vysoká 

spolehlivost, žlutá = střední spolehlivost, bez barvy = 

nízká spolehlivost). 

• Zkontrolujte přesnost v blízkosti pole zájmu, čímž 

získáte odhad spolehlivosti v porovnání s vaším 

aktuálním orientačním bodem.

• Je-li to zapotřebí, pořiďte stisknutím tlačítka Modify 

další body, nebo registraci zopakujte.
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REGISTRACE POROVNÁNÍM POVRCHŮ

KROK 1

• Registraci aktivujte výběrem možnosti Surface 

Matching (prostřednictvím tlačítka Register).

• Zkontrolujte, že je reference vidět v obou čočkách 

kamery, což je indikováno třemi bílými kuličkami v 

zobrazení na kameře.

KROK 2A (VARIANTA Z-TOUCH)

• Zapněte vypínač (na spodní straně nástroje z-touch).

• Chcete-li aktivovat viditelný paprsek, stiskněte 

tlačítko do poloviny a podržte jej.

• Chcete-li aktivovat infračervený i viditelný paprsek, 

stiskněte tlačítko nadoraz a podržte jej.

POZNÁMKA. Nesprávná manipulace s laserem 

nástroje z-touch je nebezpečná pro pacienty i 

klinický personál.

KROK 2B (VARIANTA SOFTOUCH)

• Nástroj aktivujte stisknutím vypínače (viz šipku). 

Třikrát bliknuvší zelená kontrolka LED signalizuje, 

že je nástroj aktivován.

POZNÁMKA. Během akvizice se hrotem nástroje 

Softouch dotýkejte pacienta co možná nejjemněji, 

aby nedošlo k posunutí kůže. Pokud se nástroj 

Softouch delší dobu nepoužívá, automaticky se 

vypne.

KROK 3

• V dialogovém okně Patient Registration stiskněte 

tlačítko Guide a pořiďte anatomické orientační body 

podle pokynů k ukazovátku / nástroji Softouch.

POZNÁMKA. Pokud je v zorném poli kamery 

nástroj Softouch, program automaticky aktivuje 

registraci pomocí nástroje Softouch. 

POZNÁMKA. Registraci pomocí nástroje z-touch 

aktivujete tím, že nástroj Softouch odstraníte ze 

zorného pole, vyčkáte několik sekund a zahájíte 

akvizici bodů.

Verze softwaru: Cranial 2.x
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KROK 4

Proveďte akvizici kostěných struktur na obou 

stranách obličeje.

• z-touch: s nadoraz stisknutým tlačítkem posunujte 

pomalu laser nástroje z-touch kolmo přes obličej 

pacienta.

• Softouch: akvizici bodu provedete tak, že se hrotem 

nástroje Softouch jemně dotknete kůže pacienta. 

Úspěšná akvizice je potvrzena pípnutím.

POZNÁMKA. Provádějte akvizici oblastí, které jsou 

v sadě snímků pacienta. Nezapomeňte řádně 

KROK 5

Program ohlásí vypočtenou registrační přesnost.

• Přidržte ukazovátko u nejméně pěti anatomických 

orientačních bodů a ověřte, že poloha ukazovátka 

v zobrazeních snímků odpovídá pacientovu 

skutečnému anatomickému bodu.

• Přidržte ukazovátko na kůži. Program zobrazí 

vzdálenost hrotu ukazovátka od povrchu kůže.

• Jestliže je přesnost uspokojivá, stiskněte tlačítko 

Accept. Jinak stiskněte tlačítko Improve nebo 

Cancel.

KROK 6

• Stisknutím ikony spolehlivosti zobrazíte (barevně 

značenou) mapu spolehlivosti: (zelená = vysoká 

spolehlivost, žlutá = střední spolehlivost, 

bez barvy = nízká spolehlivost). 

• Zkontrolujte přesnost v blízkosti pole zájmu, čímž 

získáte odhad spolehlivosti v porovnání s vaším 

aktuálním orientačním bodem.

• Je-li to zapotřebí, pořiďte stisknutím tlačítka 

Improve další body, nebo registraci zopakujte.

• Pokud jste s přesností spokojeni, stiskněte tlačítko 

Accept.
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KALIBRACE NÁSTROJŮ

KROK 1

• Pevně připevněte jednorázový kulatý marker k 

adaptéru nástroje. 

• Upevněte adaptér nástroje k nástroji, který hodláte 

kalibrovat. Nejlepší přesnosti dosáhnete, jestliže 

nejdelší rameno reference srovnáte s osou nástroje.

POZNÁMKA. Adaptér nástroje musí být k nástroji 

uchycen napevno, aby nedošlo k jeho posunutí.

KROK 2

• Kulatý marker pevně připojte k matrici pro kalibraci 

nástrojů (ICM4).

• Kalibrace se aktivuje současným podržením ICM4 

a zvoleného nástroje v zorném poli kamery. Po dobu 

kalibrace musí být obojí na kameře vidět.

KROK 3

Pokud je pro zvolený adaptér k dispozici dřívější 

kalibrace: 

• Chcete-li použít dřívější kalibraci, stiskněte tlačítko 

Restore (pouze pokud nedošlo ke změně nástroje 

a jeho adaptéru).

• Novou kalibraci provedete stisknutím tlačítka 

Calibrate (používáte-li jiný nástroj, nebo pokud 

se změnila poloha adaptéru nástroje).

POZNÁMKA. Obnovenou kalibraci nezapomeňte 

ověřit.

KROK 4

K dispozici jsou následující metody kalibrace:

• Pivot points: pro kalibraci hrotů nástrojů (výchozí 

možnost).

• Holes: pro kalibraci hrotů a trajektorií nástrojů 

s tupým či zahnutým hrotem.

• Notches: pro kalibraci nástrojů všech průměrů.

POZNÁMKA. Stiskněte tlačítko Load a načtěte 

předem nakalibrovaný nástroj, je-li k dispozici.
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KROK 5A

Kalibrace pomocí důlku: nejlepší metoda pro 

nástroje se špičatým hrotem.

• Přidržte hrot nástroje v důlku.

• Mírně nástrojem otáčejte. Dbejte, aby hrot nástroje 

z důlku nevyklouzl.

POZNÁMKA. Touto metodou nelze nakalibrovat 

trajektorii zakřiveného nástroje.

KROK 5B

Kalibrace pomocí zásuvky (otvoru): nejlepší metoda 

pro nástroje s konstantním průměrem.

• Vložte hrot nástroje do nejmenší možné zásuvky. 

Ujistěte se, že se hrot nástroje dotýká dna zásuvky.

• Klikněte na odpovídající zásuvku na obrazovce.

• Podržte nástroj nehybně. Hrot nástroje musí být 

během celé kalibrace zcela zasunut do zásuvky.

KROK 5C

Kalibrace pomocí vidlicové vložky (vrubu): nejlepší 

metoda pro velmi dlouhé nástroje.

• Hrot nakalibrujte pomocí důlku.

• Dřík nástroje natáhněte do vidlicové vložky a nástroj 

podržte nehybně.

KROK 6

Ověření kalibrace:

• Hrot nástroje: otáčejte nástrojem v důlku.

• Trajektorie nástroje: stiskněte tlačítko Show Axis 

a otáčejte nástrojem ve vrubu.

POZNÁMKA. Pokud jste provedli kalibraci v zásuvce, 

hrot a trajektorii lze ověřit současně, a to otáčením 

hrotu nástroje v zásuvce.
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KONFIGURACE ZOBRAZENÍ

KONFIGURACE INDIVIDUÁLNÍCH ZOBRAZENÍ

Stisknutím ikony oka v kterémkoli zobrazení 

definujte pro dané zobrazení nastavení. Na 

stránkách karty, které se otevřou, je na výběr:

• 2D Views: definice 2D orientace (např. axiální).

• 3D Views: definice 3D orientace (např. 3D přehled).

• Other Views: definice např. zobrazení mikroskopu.

• View Configuration: definice viditelnosti a 

vizualizace objektů v individuálních zobrazeních.

• Windowing: úprava windowingu sady snímků.

PROHLÍŽENÍ DAT

• Na panelu nabídek stiskněte tlačítko Freeze, pomocí 

něhož uzamknete displej a aktivujete níže uvedené 

funkce:

- Procházet sadou snímků řez po řezu můžete 

pomocí tlačítek se šipkami v horní / dolní části 

zobrazení (nebo použijte neviditelný posuvník mezi 

šipkami).

- Obrazová data v zobrazení můžete znovu vystředit 

stisknutím a tažením modrého nitkového kříže.

• Cílový bod trajektorie vystředíte na střed zobrazení 

stisknutím tlačítka Target na panelu nabídek.

KONFIGURACE HLAVNÍCH OBRAZOVEK

Tři hlavní obrazovky, mezi nimiž můžete přepínat, 

nakonfigurujete pomocí tlačítek zobrazení.

• Vyberte obrazovku (View 1 > View 2).

• Předem nakonfigurované nastavení zobrazení 

vyberte stisknutím tlačítka zobrazení.

• Na kartě Layouts vyberte nastavení zobrazení.

• V dialogovém okně Select Set vyberte sadu snímků 

(pokud je k dispozici více než jedna).

• Stisknutím tlačítka Add uložte nastavení zobrazení.

NAKONFIGUROVANÁ OBRAZOVKA (PŘÍKLAD)

Jakmile vyberete sadu snímků, zobrazí se 

nakonfigurovaná hlavní obrazovka (např. typu 

2x3 Windows).

• Chcete-li kterékoli zobrazení roztáhnout na celou 

obrazovku, stiskněte ikonu roztažení v příslušném 

zobrazení.

Verze softwaru: Cranial 2.x



Poznámka. Tato stručná referenční příručka nenahrazuje uživatelské příručky.Str. 16-18

STANDARDNÍ ZOBRAZENÍ TYPU 4 WINDOWS

Změna axiální, koronální a sagitální projekce na jiný 

snímek:

• Stiskněte tlačítko Display.

• Vyberte kteroukoli z možností (např. Standard 

4 Windows).

• V dialogovém okně Select Set vyberte sadu snímků.

• Chcete-li kterékoli zobrazení roztáhnout na celou 

obrazovku, stiskněte ikonu roztažení v příslušném 

zobrazení.

SPRÁVA DAT V ZOBRAZENÍCH

Po stisknutí tlačítka Data na panelu nabídek bude 

na výběr:

• Image Sets: úprava windowingu a zarovnání; změna 

sady snímků.

• Objects, Overlays: správa a zobrazení objektů.

• Trajectories: správa a vytváření trajektorií.

• Points: správa bodů.

• Image Fusions: propojení dvou snímků.

• Screenshots: prohlížení snímků obrazovky 

pořízených během operace.

• Load Data: načtení doplňkových dat.
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PŘEHLED NAVIGACE

PO ÚSPĚŠNÉ REGISTRACI

• Opatrně odstraňte nesterilní referenci.

• Zarouškujte pacienta a připevněte sterilní referenci.

• Zarouškujte a oblepte páskou spojovací trubici 

reference.

POZNÁMKA. Při připevňování sterilní reference 

neměňte polohu adaptéru hlavového fixatéru. Mohlo 

by to mít za následek nepřesné sledování a závažné 

poranění pacienta.

MOŽNOSTI NAVIGACE

Po stisknutí tlačítka Tools na panelu nabídek bude 

na výběr:

• Instruments: výběr z nakalibrovaných nástrojů.

• Microscope: aktivace mikroskopické navigace.

• Ultrasound: zahájení ultrazvukového sledování.

• Measurement: zobrazení měřítka nebo vzdálenosti 

v navigačním zobrazení.

VÝBĚR NÁSTROJŮ

• Po stisknutí tlačítka Instruments v dialogovém okně 

Tools otevřete dialogové okno Tools/Instruments.

• Kalibraci nástrojů provedete stisknutím tlačítka 

Additional Instruments.

POZNÁMKA. Viz část Kalibrace nástrojů této 

stručné referenční příručky.

DEFINOVÁNÍ NASTAVENÍ NÁSTROJŮ

• Po stisknutí tlačítka Instruments v dialogovém okně 

Tools otevřete dialogové okno Tools/Settings.

• Stiskněte tlačítko Settings:

- Chcete-li povolit automatickou aktivaci kalibrace 

nástroje, vyberte možnost Pivoting Detection.

- Chcete-li přepínat mezi zobrazením nástroje 

ve 3D a 2D, stiskněte tlačítko 3-D Tools.
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NAVIGACE VSTUPU

Jak upravit polohu trajektorie:

• Přejděte na Data > Trajectories a vyberte trajektorii, 

kterou si přejete navigovat.

• Stiskněte tlačítko Navigate Entry a upravte vstupní 

bod při zachování téhož cílového bodu.

• Po nalezení vhodného vstupního bodu stiskněte 

tlačítko Set Entry.

PROHLÍŽENÍ TRAJEKTORIÍ

Tato funkce se používá k virtuálnímu prohlížení 

vstupního a cílového bodu trajektorie.

• Přejděte na Data > Trajectories a vyberte trajektorii.

• Klikněte na kartu Review.

- Stisknutím tlačítka Show Entry zobrazíte vstupní 

bod v různých projekcích.

- Stisknutím tlačítka Show Target zobrazíte cílový 

bod v různých projekcích.

• Stisknutím tlačítka Scroll zobrazíte jednotlivé řezy 

snímku od vstupního až po cílový bod.

ÚPRAVA VLASTNOSTÍ TRAJEKTORIE

Chcete-li upravit vybranou trajektorii, vyberte kartu 

Properties.

• Name: název změníte stisknutím tlačítka Edit.

• Diameter: zmenšení nebo zvětšení průměru. Pro 

vrácení původní hodnoty průměru stiskněte tlačítko 

Reset.

• Color: výběr barvy trajektorie.
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NASTAVENÍ ODSAZENÍ HROTU NÁSTROJE

Tato funkce se používá k virtuálnímu prodloužení 

nebo zkrácení hrotu navigovaného nástroje.

• Stiskněte tlačítko Offset na panelu nabídek a otevřete 

dialogové okno Tool Tip Offset.

• Definujte hodnotu odsazení hrotu nástroje 

v milimetrech.

• Na navigační obrazovce: 

- Červená čára a nitkový kříž představují odsazení.

- Zelená čára a nitkový kříž představují skutečný nástroj.

• Přejděte k části Uložení datového souboru této 

stručné referenční příručky a ukončete relaci.


