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PATIENT BROWSER

ΕΠΙΛΟΓΉ, ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ∆Ε∆ΟΜΈΝΩΝ
• Συνδεθείτε στο σύστημα.
• Το σύστημα μπορεί να προσπελάσει ασθενείς από: CD, USB 
ή νοσοκομειακό δίκτυο.

Όταν το σύστημα ανακτά δεδομένα από το επιλεγμένο μέσο, 
το αντίστοιχο εικονίδιο a αναβοσβήνει.
• Τα εικονίδια που βρίσκονται δίπλα στο σύνολο δεδομένων 
ασθενούς υποδεικνύουν:
- ∆εδομένα πλοήγησης Brainlab Cranial 2.x s
- ∆εδομένα iPlan 3.x d
- ∆εδομένα DICOM f

ΕΠΙΛΟΓΉ ΑΣΘΕΝΟΎΣ
• Στην οθόνη Patient Selection, μπορείτε να βρείτε έναν ασθενή 
με τους εξής τρόπους: 
- Μέσω κύλισης 
- Μέσω πληκτρολόγησης του ονόματος του ασθενούς στο 
πλαίσιο αναζήτησης

- Μέσω τοποθέτησης CD/USB

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο επιλεγμένος ασθενής επισημαίνεται με 
κίτρινο χρώμα.

ΟΘΌΝΗ PREVIEW
• Εμφανίζεται ο επιλεγμένος ασθενής στην οθόνη Preview.
• Επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, 
εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου Viewer. Αυτό σας 
επιτρέπει να πραγματοποιήσετε κύλιση σε κάθε τομή του 
συνόλου δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. ∆εν μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση 
εικόνων στην κλίμακα του γκρι ή να προβάλετε τα στοιχεία 
της εικόνας DICOM στο Patient Browser.

ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
• Πατήστε Proceed with... για να εμφανίσετε τις διαθέσιμες 
εφαρμογές.

• Επιλέξτε μια εφαρμογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μεταβείτε στις ενότητες Καταγραφή και 
Πλοήγηση αυτού του Οδηγού γρήγορης αναφοράς. Αφού 
ολοκληρώσετε τις ενότητες Καταγραφή και Πλοήγηση, 
επιστρέψτε στην ενότητα Αποθήκευση συνόλου δεδομένων 
που βρίσκεται στο πίσω μέρος αυτής της σελίδας.
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Εκδόσεις λογισμικού: Cranial 2.x, iPlan 3.x, Patient Browser 2.x
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ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΣΥΝΌΛΟΥ ∆Ε∆ΟΜΈΝΩΝ
Αφού κλείσετε την εφαρμογή Navigation:
• Ανοίγει η οθόνη Plan Details.
• Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του πλάνου ή να γράψετε 
επιπλέον σχόλια στο χώρο που παρέχεται.

• Πατήστε Continue.

ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΊΑΣ
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα:
• Στο σύστημα πλοήγησης.
• Σε ένα CD/USB.
• Στο δίκτυο.

Αφού αποθηκεύσετε τα δεδομένα ασθενούς, το λογισμικό 
επιστρέφει στην κύρια οθόνη.
• Πατήστε Continue.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Βεβαιωθείτε ότι το εικονίδιο όπου θέλετε να 
αποθηκεύσετε δεδομένα είναι ενεργό (κίτρινο).

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΌΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
• Πατήστε το κουμπί Shutdown στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης.
• Ορίστε μια επιλογή από το παράθυρο διαλόγου Exit:

- Log Off: αποσυνδέει τον τρέχοντα χρήστη
- Shutdown System: τερματίζει τη λειτουργία του συστήματος
- Restart System: εκτελεί επανεκκίνηση του συστήματος
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ

ΕΠΙΛΟΓΉ ΑΡΧΕΊΟΥ
Επιλέξτε ένα αρχείο στην οθόνη Load Archives:
• Για να ανοίξετε υφιστάμενα δεδομένα iPlan, φορτώστε το 
αρχείο iPlan Patient Data.

• Για να ανοίξετε νέα δεδομένα από μια πηγή DICOM, επιλέξτε 
το κατάλληλο αρχείο DICOM.

∆Ε∆ΟΜΈΝΑ ΑΣΘΕΝΟΎΣ
Στην οθόνη Patients:
• Επιλέξτε αρχείο ασθενούς κάνοντας κλικ στο όνομα ή στο 
εικονίδιο.

• Κάντε κλικ στο Next για να συνεχίσετε.

ΠΛΆΝΟ ΘΕΡΑΠΕΊΑΣ
Για δεδομένα iPlan, μπορεί να υπάρχουν διαθέσιμα πολλά 
πλάνα θεραπείας.
• Επιλέξτε πλάνο θεραπείας κάνοντας κλικ στο όνομα ή στο 
εικονίδιο.

• Κάντε κλικ στο Load για να φορτώσετε το πλάνο θεραπείας.

ΠΟΛΛΑΠΛΈΣ ΣΕΙΡΈΣ ΕΙΚΌΝΩΝ
Για δεδομένα DICOM, μπορεί να υπάρχουν διαθέσιμες 
πολλαπλές σειρές εικόνων.
• Επιλέξτε εξέταση ασθενούς κάνοντας κλικ στο όνομα ή στο 
εικονίδιο.

• Από προεπιλογή, επιλέγονται όλες οι σειρές εικόνων. 
Αποεπιλέξτε τις σειρές εικόνων που δεν θέλετε κάνοντας κλικ 
στο όνομα ή στο εικονίδιο.

• Κάντε κλικ στο Next.

Εκδόσεις λογισμικού: Cranial 2.x, iPlan 3.x
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ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΎ
Επιλέξτε την εργασία σχεδιασμού που θέλετε από το iPlan 
Navigator.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να ανοίξετε ανά πάσα στιγμή το iPlan 
Navigator, πατώντας Go To...

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να προχωρήσετε στην επόμενη εργασία 
σχεδιασμού χρησιμοποιώντας το Next στο Navigator.

ΦΌΡΤΩΣΗ/ΣΥΓΧΏΝΕΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΈΝΩΝ ΑΣΘΕΝΟΎΣ
Μπορείτε να φορτώσετε επιπλέον δεδομένα DICOM σε ένα 
ανοικτό πλάνο.
• Κάντε κλικ στο Load and Import.
• Κάντε κλικ στο Merge για να προσθέσετε νέα δεδομένα 
απευθείας στα τρέχοντα δεδομένα ασθενούς.

• Κάντε κλικ στο New Patient για να δημιουργήσετε ένα 
χωριστό πλάνο θεραπείας.

ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΟΘΌΝΗΣ
• Όνομα ομάδας εικόνων και αρχικός προσανατολισμός της 
εικόνας a.

• Περιοχή σχεδιασμού s: Εμφανίζονται προβολές εικόνας σε 
κάθε παράθυρο.

• Περιοχή Πλοηγού d: Πλοηγείστε στη ροή εργασιών.
• Γραμμή εργαλείων f: Περιέχει γενικές λειτουργίες του 
λογισμικού.

• Περιοχή λειτουργιών g: Περιέχει λειτουργίες ειδικές για την 
τρέχουσα εργασία.

• Εικονίδιο ασθενούς h: Υποδεικνύει τον προσανατολισμό της 
εικόνας.

• Σελίδες καρτελών j: Επιλέγετε και εμφανίζετε επιλογές για 
κάθε εργασία σχεδιασμού.
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ, ΣΥΝΈΧΕΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΠΡΟΒΟΛΉΣ
• Πατήστε το κουμπί βέλους στις προβολές εικόνας για να 
εμφανίσετε τα κουμπιά λειτουργίας προβολής. Χρησιμοποιήστε 
τα για να τροποποιήσετε μια προβολή (π.χ. επιλέξτε τις 
πληροφορίες που θα εμφανιστούν στην προβολή 3D).

• Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων κουμπιών εξαρτάται από τον 
επιλεγμένο τύπο προβολής και την καρτέλα προβολής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Κρατήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από 
ένα κουμπί για να εμφανίσετε ένα μήνυμα υπόμνησης με το 
όνομα της λειτουργίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΓΡΑΜΜΉΣ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ
a Επιλέξτε ομάδες εικόνων, καθορίστε τις επιλογές προβολής

s Πραγματοποιήστε κύλιση μέσω των εικόνων

d Εργαλείο σχεδιασμού, προβολές μεγέθυνσης/σμίκρυνσης, 
ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι

f Λειτουργίες μέτρησης

g Σημεία επισήμανσης, κουμπί λήψης στιγμιότυπου οθόνης, 
αποθήκευση πλάνου

ΣΗΜΕΊΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΉΣ
• Κάντε κλικ στο Auto-Detect για να εντοπίσετε αυτόματα 
σφαίρες επισήμανσης της Brainlab.

• Επιλέξτε τύπο δείκτη αναφοράς για να τοποθετήσετε δείκτες 
αναφοράς χειροκίνητα:
- Landmark.
- Donut Marker.
- Sphere Marker.

• Τοποθετήστε τον δείκτη αναφοράς κάνοντας κλικ στη 
δισδιάστατη ή τρισδιάστατη προβολή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Alt για να 
προσθέσετε σημεία ταυτόχρονα.

ΣΥΓΧΏΝΕΥΣΗ ΕΙΚΌΝΩΝ
Επιλογές συγχώνευσης:

- Automatic - Βάσει κοινών δομών.
- Manual - Χρησιμοποιήστε τον δείκτη του ποντικιού για να 
ρυθμίσετε εικόνες.

- Registrations point - Βάσει των σχεδιασμένων σημείων 
καταγραφής.

• Επιλέξτε το ζεύγος εικόνων που θα συγχωνευθούν από τον 
κατάλογο.

• Ζευγάρια με γκρι σημάνσεις υποδεικνύουν εικόνες που 
συγχωνεύθηκαν βάσει Πλαισίου Αναφοράς (ετικέτα DICOM). 
Επιβεβαιώστε οπτικά τη συγχώνευση και κάντε κλικ στο 
σύμβολο ελέγχου για επιβεβαίωση.
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Εκδόσεις λογισμικού: Cranial 2.x, iPlan 3.x
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∆ΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ
Τα πινέλα σάς επιτρέπουν να σχεδιάζετε δομές ενδιαφέροντος 
στην ομάδα εικόνων, π.χ. να επισημαίνετε τη θέση του όγκου.
• Για να δημιουργήσετε αντικείμενα χειροκίνητα, χρησιμοποιήστε 
το Brush.

• Για να δημιουργήσετε αντικείμενα βάσει περιοχών με 
παρόμοιες γκρι τιμές, χρησιμοποιήστε το SmartBrush.

• Για να τμηματοποιήσετε περιοχές χρησιμοποιώντας τιμές 
εμφυτεύματος, χρησιμοποιήστε το Seedbrush.

• Για να διαγράψετε περιοχές σχεδιασμένων αντικειμένων, 
χρησιμοποιήστε το Eraser.

• Για να μορφοποιήσετε χειροκίνητα ένα αντικείμενο, 
χρησιμοποιήστε το Smartshaper.

ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΉ ΤΟΥ ΠΛΆΝΟΥ
• Κάντε κλικ στο Save and Export.
• Επιλέξτε αρχείο και κάντε κλικ στο Next:

- Κάντε κλικ στα δεδομένα iPlan Patient για να αποθηκεύσετε 
τα δεδομένα σχεδιασμού.

- Κάντε κλικ σε ένα αρχείο πλοήγησης xBrain για να εξαγάγετε 
το πλάνο για πλοήγηση.

• Κάντε κλικ στο Save. Τα δεδομένα ασθενούς έχουν 
αποθηκευτεί και είναι έτοιμα για πλοήγηση.
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ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉΣ ΑΊΘΟΥΣΑΣ

ΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΑΝΑΦΟΡΆΣ
• Προσαρτήστε τις σφαίρες επισήμανσης μίας χρήσης στην 
Τυπική διάταξη αναφοράς κρανίου a.

• Σφίξτε με ασφάλεια τις σφαίρες επισήμανσης και τους κοχλίες 
στερέωσης.

• Προσαρτήστε τον προσαρμογέα βάσης στήριξης κεφαλής 
(π.χ. Σφιγκτήρας αναφοράς γενικής χρήσης ή Βραχίονας 
αναφοράς για τη βάση στήριξης κεφαλής Mayfield s) στο 
στήριγμα κεφαλής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Βεβαιωθείτε ότι προσαρτήσατε τον προσαρμογέα 
βάσης στήριξης κεφαλής στην πλευρά που δεν παρεμποδίζει 
τις κινήσεις του χειρουργού.

ΠΡΟΣΆΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΆΤΑΞΗΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ
• Προσαρτήστε τη διάταξη αναφοράς στον προσαρμογέα βάσης 
στήριξης κεφαλής. 

• Ρυθμίστε τη θέση της διάταξης ώστε να αφήσετε επαρκή χώρο 
για την τομή και τις άλλες χειρουργικές διαδικασίες χωρίς τη 
μετακίνηση της διάταξης αναφοράς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μην μετακινείτε τη διάταξη αναφοράς κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα την ανακριβή παρακολούθηση και τον σοβαρό 
τραυματισμό του ασθενούς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η τοποθέτηση της διάταξης αναφοράς κοντά 
στην κεφαλή του ασθενούς παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια.

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
Τοποθετήστε το σύστημα έτσι ώστε:
• Ο χειρουργός να μπορεί να δει με ευκολία την οθόνη
• Η κάμερα να είναι 1,2-1,8 μέτρα μακριά από την κεφαλή του 
ασθενούς

• Η διάταξη αναφοράς να είναι ορατή και στους δύο φακούς της 
κάμερας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η κάμερα θα πρέπει να έχει ανεμπόδιστη 
ορατότητα της διάταξης αναφοράς και των εργαλείων. 
Βεβαιωθείτε ότι τα μεγάλα εργαλεία (π.χ., μικροσκόπιο) δεν 
φράζουν την ορατότητα.

ΕΠΙΒΕΒΑΊΩΣΗ ΟΡΑΤΌΤΗΤΑΣ ΚΆΜΕΡΑΣ
Επαληθεύστε ότι η διάταξη αναφοράς και τα εργαλεία είναι 
ορατά πριν ξεκινήσετε την καταγραφή.

• Πεδίο προβολής κάμερας a
- Πράσινες σφαίρες = τυπικός ∆είκτης ή Softouch
- Λευκές σφαίρες = μη βαθμονομημένο εργαλείο ή διάταξη 
πριν από την καταγραφή του ασθενούς

- Κόκκινες σφαίρες = διάταξη μετά την καταγραφή του ασθενούς
- Γκρι σφαίρες/κύκλοι = μη ταυτοποιημένο εργαλείο
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Εκδόσεις λογισμικού: Cranial 2.x, iPlan 3.x
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ΕΠΙΒΕΒΑΙΏΣΤΕ ΤΟ ΠΕ∆ΊΟ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ
• Πεδίο κατάστασης a

- Πεδίο σε πράσινη κατάσταση = διάταξη και εργαλεία ορατά
- Πεδίο σε κόκκινη κατάσταση = διάταξη και/ή εργαλεία μη 
ορατά

a
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ΤΥΠΙΚΉ ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ

ΒΉΜΑ 1
• Για τυπική καταγραφή με δείκτες Sphere μόνο: Αφού 
ολοκληρωθεί η σάρωση CT ή MR, αφαιρέστε τους δείκτες 
καταγραφής CT ή MR από τις πλάκες των δεικτών. 
Προσαρτήστε τους δείκτες καταγραφής OR και μεταβείτε στο 
Βήμα 2.

• Για τυπική καταγραφή με δείκτες Donut μόνο: Ξεκινήστε με το 
Βήμα 2.

• Ασφαλίστε το κεφάλι του ασθενούς στο στήριγμα κεφαλής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι δείκτες αναφοράς είναι μίας χρήσης και θα 
πρέπει να απορρίπτονται μετά τη χρήση.

ΒΉΜΑ 2
• Για να ενεργοποιήσετε την καταγραφή επιλέξτε Standard 

Registration (μέσω του κουμπιού Register). 
• Επιβεβαιώστε ότι η διάταξη αναφοράς είναι ορατή και στους 
δύο φακούς της κάμερας, κάτι που υποδεικνύεται με τρία 
λευκά σφαιρίδια στην οθόνη της κάμερας.

ΒΉΜΑ 3Α (ΣΦΑΊΡΕΣ ΕΠΙΣΉΜΑΝΣΗΣ)
Αν οι δείκτες καταγραφής ή τα επίκεντρα δεν σχεδιάστηκαν 
στην ομάδα εικόνων, το λογισμικό σάς προτρέπει να τα 
σχεδιάσετε τώρα.
• Επιλέξτε την καρτέλα Sphere.
• Για να ανιχνεύσετε αυτόματα δείκτες Sphere, πατήστε Detect. 
Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε τις ράβδους κύλισης για να 
ρυθμίσετε τις παραμέτρους ανίχνευσης.

• Αν ένας δείκτης δεν μπορεί να ανιχνευτεί, πατήστε εντός της 
προβολής 3D, πατήστε ένα σημείο στην οθόνη και μετά 
πατήστε Add Point για να προσδιορίσετε έναν δείκτη ή 
επίκεντρο.

ΒΉΜΑ 3Β (∆ΕΊΚΤΕΣ “ΝΤΌΝΑΤ”)
Αν οι δείκτες καταγραφής ή τα επίκεντρα δεν σχεδιάστηκαν 
στην ομάδα εικόνων, το λογισμικό σάς προτρέπει να τα 
σχεδιάσετε τώρα επιλέγοντας την καρτέλα Donut.
• Για να ενεργοποιήσετε την ημιαυτόματη ανίχνευση δεικτών 

“ντόνατ”, πατήστε εντός της τρισδιάστατης προβολής. 
• Επιλέξτε το ντόνατ στη προβολή και ελέγξτε στις προβολές 

ACS για να διασφαλίσετε ότι το σημείο βρίσκεται στο κέντρο 
του ντόνατ.

• Εκτελέστε εκ νέου τοποθέτηση με το χέρι τοποθετώντας τον 
μπλε σταυρό στο κέντρο της οθόνης και πατώντας 
Reposition.

Εκδόσεις λογισμικού: Cranial 2.x
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ΒΉΜΑ 4
Μπορείτε να καταγράψετε τους δείκτες αναφοράς με 
οποιαδήποτε σειρά.
• Ακολουθήστε τις προτροπές του συστήματος για να 
καταγράψετε τον υποδεικνυόμενο αριθμό δεικτών αναφοράς.

• Κάθε φορά που καταγράφεται ένας δείκτης αναφοράς, μια 
σφαίρα (αριστερή πλευρά του παραθύρου διαλόγου) 
επισημαίνεται με μπλε χρώμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για να καταγράψετε έναν δείκτη αναφοράς: 
περιστρέψτε ελαφρώς τη μύτη του δείκτη στο κέντρο κάθε 
δείκτη αναφοράς.

ΒΉΜΑ 5
Το λογισμικό αναφέρει την υπολογιζόμενη ακρίβεια της 
καταγραφής.
• Κρατήστε τον δείκτη σε τουλάχιστον πέντε ανατομικά 
επίκεντρα και επιβεβαιώστε ότι η θέση του δείκτη στην 
προβολή της εικόνας αντιστοιχεί σε ένα πραγματικό σημείο 
της ανατομίας του ασθενούς.

• Αν η ακρίβεια είναι ικανοποιητική, πατήστε Accept.
• Αν η ακρίβεια δεν είναι ικανοποιητική, πατήστε Try Again ή 
πατήστε Details και προχωρήστε στο Βήμα 6.

ΒΉΜΑ 6 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌ)
Πατήστε Details για να ανασκοπήσετε τις λεπτομέρειες 
ακριβείας για τα μεμονωμένα καταγεγραμμένα σημεία.
• Τα σημεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της 
καταγραφής είναι σημειωμένα στη στήλη Consider.

• Τοποθετήστε τον δείκτη που ποντικιού στον δείκτη αναφοράς 
ή στο επίκεντρο, για να εμφανίσετε την απόκλιση από το 
σημείο που έχει ληφθεί έως το σχεδιασμένο σημείο.

• Επανακαταγράψτε τα σημεία που εμφανίζουν κακή ακρίβεια 
περιστρέφοντας τον δείκτη στο απαιτούμενο σημείο.

ΒΉΜΑ 7
• Πατήστε το εικονίδιο Reliability για να εμφανίσετε έναν χάρτη 
αξιοπιστίας (κωδικοποιημένο με χρώματα): πράσινο = υψηλή 
αξιοπιστία, κίτρινο = μέτρια αξιοπιστία, χωρίς χρώμα = χαμηλή 
αξιοπιστία. 

• Ελέγξτε την ακρίβεια κοντά στο πεδίο ενδιαφέροντος για να 
λάβετε μια εκτίμηση του πόσο αξιόπιστη είναι σε σύγκριση με 
το τρέχον επίκεντρό σας.

• Αν χρειάζεται, πατήστε Modify για να κάνετε λήψη πρόσθετων 
σημείων ή επαναλάβετε την καταγραφή.
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΑΝΤΙΣΤΟΊΧΙΣΗΣ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑΣ

ΒΉΜΑ 1
• Για να ενεργοποιήσετε την καταγραφή, επιλέξτε Surface 

Matching (μέσω του κουμπιού Register).
• Επιβεβαιώστε ότι η διάταξη αναφοράς είναι ορατή και στους 
δύο φακούς της κάμερας, κάτι που υποδεικνύεται με τρία 
λευκά σφαιρίδια στην οθόνη της κάμερας.

ΒΉΜΑ 2Α (ΕΠΙΛΟΓΉ Z-TOUCH)
• Γυρίστε τον διακόπτη ισχύος στη θέση ενεργοποίησης (στην 
πίσω πλευρά του Z-touch).

• Για να ενεργοποιήσετε την ορατή δέσμη, πατήστε και 
κρατήστε πατημένο το κουμπί κατά τη μισή διαδρομή.

• Για να ενεργοποιήσετε τόσο την υπέρυθρη όσο και την ορατή 
δέσμη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί καθ’ όλη τη 
διαδρομή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο λανθασμένος χειρισμός του λέιζερ Z-touch 
είναι επιβλαβής για τους ασθενείς και το κλινικό προσωπικό.

ΒΉΜΑ 2Β (ΕΠΙΛΟΓΉ SOFTOUCH)
• Πατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 

(δείτε το βέλος) για να το ενεργοποιήσετε. Το πράσινο LED 
αναβοσβήνει τρεις φορές για να υποδείξει πως είναι 
ενεργοποιημένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Κατά τον εντοπισμό, ακουμπήστε τη μύτη του 
Softouch στον ασθενή όσο πιο απαλά γίνεται για να 
αποφύγετε τη μετατόπιση του δέρματος. Αν το Softouch δεν 
χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, 
απενεργοποιείται αυτόματα.

ΒΉΜΑ 3
• Στο παράθυρο διαλόγου Patient Registration, πατήστε το 

Guide για να κάνετε λήψη ανατομικών επίκεντρων, όπως 
εξηγήθηκε για τον δείκτη/Softouch.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν το Softouch βρίσκεται στο πεδίο προβολής 
της κάμερας, το λογισμικό ενεργοποιεί αυτόματα την 
καταγραφή Softouch. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για να ενεργοποιήσετε την καταγραφή Z-touch, 
απομακρύνετε το Softouch από το πεδίο προβολής, 
περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και αρχίστε να κάνετε λήψη 
σημείων.

Εκδόσεις λογισμικού: Cranial 2.x
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ΒΉΜΑ 4
Κάντε λήψη οστικών γνωρισμάτων και στις δύο πλευρές του 
προσώπου.
• Z-touch: Μετακινήστε αργά το λέιζερ Z-touch με το κουμπί 
πλήρως πατημένο κάθετα πάνω από το πρόσωπο του ασθενή.

• Softouch: Αγγίξτε απαλά το δέρμα του ασθενούς με τη μύτη 
του Softouch για να κάνετε λήψη ενός σημείου. Η επιτυχής 
λήψη επιβεβαιώνεται με ένα “μπιπ”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Κάντε λήψη περιοχών που είναι στην ομάδα 
εικόνων του ασθενή. Φροντίστε να δώσετε έμφαση στη μύτη 
του ασθενούς.

ΒΉΜΑ 5
Το λογισμικό αναφέρει την υπολογιζόμενη ακρίβεια της 
καταγραφής.
• Κρατήστε τον δείκτη σε τουλάχιστον πέντε ανατομικά 
επίκεντρα και επιβεβαιώστε ότι η θέση του δείκτη στις 
προβολές εικόνας αντιστοιχεί στο πραγματικό σημείο της 
ανατομίας του ασθενή.

• Ακουμπήστε τον δείκτη στο δέρμα. Το λογισμικό εμφανίζει την 
απόσταση από τη μύτη του δείκτη έως την επιφάνεια του 
δέρματος.

• Αν η ακρίβεια είναι ικανοποιητική, πατήστε Accept. Ειδάλλως, 
πατήστε Improve ή Cancel.

ΒΉΜΑ 6
• Πατήστε το εικονίδιο Reliability για να εμφανίσετε έναν χάρτη 
αξιοπιστίας (κωδικοποιημένο με χρώματα): πράσινο = υψηλή 
αξιοπιστία, κίτρινο = μέτρια αξιοπιστία, χωρίς χρώμα = χαμηλή 
αξιοπιστία. 

• Ελέγξτε την ακρίβεια κοντά στο πεδίο ενδιαφέροντος για να 
λάβετε μια εκτίμηση του πόσο αξιόπιστη είναι σε σύγκριση με 
το τρέχον επίκεντρό σας.

• Αν χρειάζεται, πατήστε Improve για να κάνετε λήψη 
πρόσθετων σημείων ή επαναλάβετε την καταγραφή.

• Πατήστε Accept αν είστε ικανοποιημένοι με την ακρίβεια.
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ΒΑΘΜΟΝΌΜΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ

ΒΉΜΑ 1
• Προσαρτήστε με ασφάλεια σφαίρες επισήμανσης μίας χρήσης 
στον προσαρμογέα εργαλείων. 

• Προσαρτήστε τον προσαρμογέα εργαλείων στο εργαλείο που 
θα βαθμονομηθεί. Για βέλτιστη ακρίβεια, προσανατολίστε τον 
μακρύτερο βραχίονα της συστοιχίας κατά μήκος του άξονα του 
εργαλείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο προσαρμογέας του εργαλείου θα πρέπει να 
προσαρτηθεί σταθερά στο εργαλείο για να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε κίνηση.

ΒΉΜΑ 2
• Προσαρτήστε με ασφάλεια τις σφαίρες επισήμανσης στη 
Συσκευή βαθμονόμησης εργαλείων (ICM4).

• Η διαδικασία βαθμονόμησης ενεργοποιείται κρατώντας την 
ICM4 και το επιλεγμένο εργαλείο μαζί στο πεδίο προβολής της 
κάμερας. Και τα δύο θα πρέπει να είναι ορατά στην κάμερα 
καθ’ όλη τη διάρκεια της βαθμονόμησης.

ΒΉΜΑ 3
Αν υπάρχει προηγούμενη βαθμονόμηση για τον επιλεγμένο 
προσαρμογέα:
• Πατήστε Restore για να χρησιμοποιήσετε την προηγούμενη 
βαθμονόμηση (μόνο εάν το εργαλείο ή ο προσαρμογέας του 
εργαλείου δεν έχουν αλλάξει).

• Πατήστε Calibrate για να διενεργήσετε μια νέα βαθμονόμηση 
(αν χρησιμοποιείτε διαφορετικό εργαλείο ή εάν η θέση του 
προσαρμογέα του εργαλείου έχει αλλάξει).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Φροντίστε να επαληθεύσετε τη βαθμονόμηση 
που έχει επαναφερθεί.

ΒΉΜΑ 4
Παρέχονται οι ακόλουθες μέθοδοι βαθμονόμησης:
• Pivot points: Για τη βαθμονόμηση της μύτης των εργαλείων 

(προεπιλογή).
• Holes: Για τη βαθμονόμηση της μύτης και της τροχιάς των 
εργαλείων με αμβλεία ή κυρτή μύτη.

• Notches: Για τη βαθμονόμηση εργαλείων οποιασδήποτε 
διαμέτρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Πατήστε το κουμπί Load για να φορτώσετε 
κάποιο προβαθμονομημένο εργαλείο (αν είναι διαθέσιμο).

Εκδόσεις λογισμικού: Cranial 2.x
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ΒΉΜΑ 5Α
Βαθμονόμηση σημείου περιστροφής: η βέλτιστη μέθοδος για 
εργαλεία με αιχμηρή μύτη.
• Κρατήστε τη μύτη του εργαλείου σε ένα σημείο περιστροφής.
• Περιστρέψτε ελαφρά το εργαλείο. Βεβαιωθείτε ότι η μύτη του 
εργαλείου δεν ολισθαίνει από το σημείο περιστροφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να βαθμονομήσει 
την τροχιά ενός κυρτωμένου εργαλείου.

ΒΉΜΑ 5Β
Βαθμονόμηση υποδοχής (οπής): Η βέλτιστη μέθοδος για 
εργαλεία με σταθερή διάμετρο.
• Εισαγάγετε τη μύτη του εργαλείου στη μικρότερη δυνατή 
υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι η μύτη του εργαλείου ακουμπά τον 
πυθμένα της υποδοχής.

• Πατήστε την αντίστοιχη υποδοχή στην οθόνη.
• Κρατήστε ακίνητο το εργαλείο. Κρατήστε τη μύτη του 
εργαλείου πλήρως εισηγμένη στην υποδοχή βαθμονόμησης 
καθ’ όλη τη διαδικασία.

ΒΉΜΑ 5Γ
Βαθμονόμηση αύλακας-V (εγκοπής): Η βέλτιστη μέθοδος για 
εργαλεία πολύ μεγάλου μήκους.
• Βαθμονομήστε τη μύτη χρησιμοποιώντας ένα σημείο 
περιστροφής.

• Τοποθετήστε τον άξονα του εργαλείου κατά μήκος της 
αύλακας-V και κρατήστε ακίνητο το εργαλείο.

ΒΉΜΑ 6
Επαλήθευση της βαθμονόμησης:
• Μύτη εργαλείου: Περιστρέψτε το εργαλείο στο σημείο 
περιστροφής.

• Τροχιά εργαλείου: Πατήστε Show Axis και περιστρέψτε το 
εργαλείο στην εγκοπή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν έχει διεξαχθεί βαθμονόμηση υποδοχής, η 
μύτη και η τροχιά μπορούν να επιβεβαιωθούν την ίδια στιγμή 
περιστρέφοντας τη μύτη του εργαλείου στην υποδοχή.
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ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΏΝ

∆ΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΈΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΏΝ
Πατήστε το εικονίδιο ματιού για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις για 
αυτήν την προβολή. Στις σελίδες καρτελών που ανοίγουν, 
επιλέξτε:
• 2D Views: Ορίστε προσανατολισμό 2D (π.χ., αξονικό).
• 3D Views: Ορίστε προσανατολισμό 3D (π.χ., τρισδιάστατη 
επισκόπηση).

• Other Views: Ορίστε π.χ. προβολή μικροσκοπίου.
• View Configuration: Ορίστε την ορατότητα και την 
οπτικοποίηση των αντικειμένων σε μεμονωμένες προβολές.

• Windowing: Προσαρμόστε τη ρύθμιση της ομάδας εικόνων 
στην κλίμακα του γκρι.

ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ∆Ε∆ΟΜΈΝΩΝ
• Πατήστε Freeze στη γραμμή του μενού επιλογών για να 
κλειδώσετε την προβολή και να ενεργοποιήσετε τις παρακάτω 
επιλογές:
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλη στο άνω/κάτω μέρος της 
προβολής για να μετακινηθείτε με κύλιση στην ομάδα 
εικόνων ανά τομή (ή χρησιμοποιήστε την αόρατη ράβδο 
κύλισης μεταξύ των βελών).

- Πατήστε και σύρετε το μπλε σταυρόνημα για να 
επικεντρώσετε πάλι τα δεδομένα εικόνας στην προβολή.

• Πατήστε το κουμπί Target στη γραμμή του μενού επιλογών 
για να επικεντρώσετε το σημείο-στόχο της τροχιάς στο μέσο 
της προβολής.

∆ΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΚΎΡΙΩΝ ΟΘΟΝΏΝ
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Display για να διαμορφώσετε την 
εναλλαγή μεταξύ τριών κύριων οθονών.
• Επιλέξτε μια οθόνη (View 1 > View 2).
• Για να επιλέξετε μια διαμορφωμένη ρύθμιση εμφάνισης, 
πατήστε Display.

• Στην καρτέλα Layouts, επιλέξτε μια ρύθμιση εμφάνισης.
• Στο παράθυρο διαλόγου Select Set, επιλέξτε μια ομάδα 
εικόνων (εάν είναι διαθέσιμες περισσότερες από μία).

• Πατήστε Add για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση εμφάνισης.

∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΈΝΗ ΟΘΌΝΗ (ΠΑΡΆ∆ΕΙΓΜΑ)
Αφού επιλέξετε μια ομάδα εικόνων, εμφανίζεται η 
διαμορφωμένη κύρια οθόνη (π.χ., 2x3 Windows).
• Για να εμφανίσετε οποιαδήποτε προβολή ως πλήρη οθόνη, 
πατήστε το εικονίδιο Extend στη σχετική προβολή.

Εκδόσεις λογισμικού: Cranial 2.x
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ΤΥΠΙΚΉ ΕΜΦΆΝΙΣΗ 4 ΠΑΡΑΘΎΡΩΝ
Για να αλλάξετε την αξονική, στεφανιαία και οβελιαία προβολή 
σε ένα διαφορετική εικόνα:
• Πιέστε Display.
• Ορίστε οποιαδήποτε από τις επιλογές (π.χ. Standard 4 

Windows).
• Στο παράθυρο διαλόγου Select Set, επιλέξτε μια ομάδα 
εικόνων.

• Για να εμφανίσετε οποιαδήποτε προβολή ως πλήρη οθόνη, 
πατήστε το εικονίδιο Extend στη σχετική προβολή.

∆ΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ∆Ε∆ΟΜΈΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ
Πατήστε Data στη γραμμή μενού για να επιλέξετε μεταξύ:
• Image Sets: Προσαρμόστε τη ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα 
του γκρι και την ευθυγράμμιση. Αλλάξτε την ομάδα εικόνων.

• Objects, Overlays: ∆ιαχειριστείτε και εμφανίστε αντικείμενα.
• Trajectories: ∆ιαχειριστείτε και δημιουργήστε τροχιές.
• Points: ∆ιαχειριστείτε σημεία.
• Image Fusions: Συγχωνεύστε δύο εικόνες.
• Screenshots: Προβάλετε στιγμιότυπα οθόνης που λήφθηκαν 
κατά την επέμβαση.

• Load Data: Φορτώστε πρόσθετα δεδομένα.
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ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΠΛΟΉΓΗΣΗΣ

ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΉ ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ
• Αφαιρέστε προσεκτικά τη μη στείρα διάταξη αναφοράς.
• Καλύψτε τον ασθενή και προσαρτήστε μια αποστειρωμένη 
διάταξη αναφοράς.

• Καλύψτε και δέστε με ταινία τον σωλήνα του συνδέσμου της 
διάταξης αναφοράς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μην αλλάζετε τη θέση του προσαρμογέα βάσης 
στήριξης κεφαλής κατά την προσάρτηση της αποστειρωμένης 
διάταξης αναφοράς. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την 
ανακριβή παρακολούθηση και τον σοβαρό τραυματισμό του 
ασθενούς.

ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΠΛΟΉΓΗΣΗΣ
Πατήστε Tools στη γραμμή μενού για να επιλέξετε μεταξύ:
• Instruments: Επιλέξτε μεταξύ βαθμονομημένων εργαλείων.
• Microscope: Ενεργοποιήστε την πλοήγηση με μικροσκόπιο.
• Ultrasound: Αρχικοποιήστε την παρακολούθηση με 
υπέρηχους.

• Measurement: Εμφανίστε κλίμακα ή απόσταση στην προβολή 
πλοήγησης.

ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ
• Πατήστε Instruments στο παράθυρο διαλόγου Tools για να 
ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Tools/Instruments.

• Για τη βαθμονόμηση των εργαλείων, πατήστε Additional 
Instruments.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Βλ. ενότητα Βαθμονόμηση εργαλείων του 
παρόντος Οδηγού γρήγορης αναφοράς.

ΟΡΙΣΜΌΣ ΡΥΘΜΊΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΊΟΥ
• Πατήστε Instruments στο παράθυρο διαλόγου Tools για να 
ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Tools/Settings.

• Πατήστε Settings:
- Για να επιτρέψετε την αυτόματη ενεργοποίηση της 
βαθμονόμησης του εργαλείου, πατήστε Pivoting Detection.

- Για εναλλαγή μεταξύ εμφάνισης εργαλείου 3D και 2D, 
ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το 3-D Instruments.

Εκδόσεις λογισμικού: Cranial 2.x



ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉ:

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich, Germany

Ευρώπη, Αφρική, Ασία, Αυστραλία: +49 89 99 15 68 44
Η.Π.Α. και Καναδάς: +1 800 597 5911
Ιαπωνία: +81 3 3769 6900
Λατινική Αμερική: +55 11 33 55 33 70
Γαλλία: +33-800-67-60-30

E-mail: support@brainlab.com

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΆ ∆ΙΚΑΙΏΜΑΤΑ:

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει ιδιοκτησιακές 
πληροφορίες, οι οποίες προστατεύονται από τη 
νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. 
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η μετάφραση 
μέρους ή του συνόλου αυτού του οδηγού χωρίς τη 
ρητή, γραπτή άδεια της Brainlab. 

ΕΥΘΎΝΗ:

Το παρόν εγχειρίδιο μπορεί να αλλάξει 
χωρίς προειδοποίηση και δεν αποτελεί 
δέσμευση από την πλευρά της Brainlab. 

Για περισσότερες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στην ενότητα “Περιορισμοί 
σχετικά με την αποποίηση ευθύνης” 
στους Βασικούς όρους και 
Προϋποθέσεις πώλησης της Brainlab.
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΠΛΟΉΓΗΣΗΣ
Πώς να τροποποιήσετε τη θέση της τροχιάς:
• Μεταβείτε στο Data > Trajectories και επιλέξτε την τροχιά 
στην οποία θέλετε να πλοηγηθείτε.

• Πατήστε Navigate Entry για να ρυθμίσετε ένα σημείο 
εισαγωγής, διατηρώντας παράλληλα το ίδιο σημείο-στόχο.

• Αφού βρείτε ένα κατάλληλο σημείο εισαγωγής, πατήστε Set 
Entry.

ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΡΟΧΙΆΣ
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να προβάλετε εικονικά 
τα σημεία εισαγωγής και τα σημεία-στόχους της τροχιάς.
• Μεταβείτε στο Data > Trajectories και επιλέξτε την τροχιά.
• Πατήστε την καρτέλα Review.

- Πατήστε Show Entry για να δείτε το σημείο εισαγωγής από 
διαφορετικές προβολές.

- Πατήστε Show Target για να δείτε το σημείο-στόχο από 
διαφορετικές προβολές.

• Πατήστε Scroll για να προβάλετε μεμονωμένες τομές εικόνας 
από το σημείο εισαγωγής έως το σημείο-στόχο.

ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ Ι∆ΙΟΤΉΤΩΝ ΤΡΟΧΙΏΝ
Επιλέξτε την καρτέλα Properties για να τροποποιήσετε την 
επιλεγμένη τροχιά.
• Name: Πατήστε Edit για να αλλάξετε το όνομα.
• Diameter: Αυξήστε ή μειώστε τη διάμετρο. Για να επαναφέρετε 
τη διάμετρο, πατήστε Reset.

• Color: Επιλέξτε το χρώμα της τροχιάς.

*60903-88EL*Αναθεώρηση Εγγράφου: 1.0

Αριθμός Προϊόντος: 60903-88EL

ΡΎΘΜΙΣΗ ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗΣ ΜΎΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΊΟΥ
Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να επιμηκύνετε ή να 
συμπτύξετε εικονικά τη μύτη ενός πλοηγούμενου εργαλείου.
• Πατήστε Offset στη γραμμή μενού για να ανοίξετε το 
παράθυρο διαλόγου Tool Tip Offset.

• Προσδιορίστε την τιμή μετατόπισης της μύτης του εργαλείου σε 
χιλιοστόμετρα.

• Στην οθόνη πλοήγησης: 
- Η κόκκινη γραμμή και το κόκκινο σταυρόνημα 
αντιπροσωπεύουν τη μετατόπιση.

- Η πράσινη γραμμή και το πράσινο σταυρόνημα 
αντιπροσωπεύουν το πραγματικό εργαλείο.

• Μεταβείτε στην ενότητα Αποθήκευση συνόλου δεδομένων 
του παρόντος Οδηγού γρήγορης αναφοράς για να ολοκληρώσετε.


