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WYSZUKIWARKA PACJENTA

WYBÓR, IMPORT I ARCHIWIZACJA DANYCH

• Logowanie do systemu.

• System może uzyskać dostęp do danych pacjentów z: 

CD, USB lub sieci szpitalnej.

Gdy system pobiera dane z wybranego nośnika, 

odpowiednia ikona a miga.

• Ikony umieszczone obok zestawu danych pacjenta 

wskazują:

- Dane nawigacji Brainlab Cranial 2.x s.

- Dane iPlan 3.x d.

- Dane DICOM f.

WYBÓR PACJENTA

• W opcji Patient Selection można znaleźć pacjenta 

poprzez: 

- Przewinięcie.

- Wpisanie nazwiska pacjenta w ramce wyszukiwania.

- Włożenie CD/USB.

UWAGA. Wybrany pacjent zostanie podświetlony na 

żółto.

EKRAN PODGLĄDU

• Pacjent wybrany na ekranie Preview zostaje wyświetlony.

• Wybór określonego zestawu danych powoduje 

wyświetlenie okna dialogowego Viewer. To pozwala na 

przewijanie kolejnych przekrojów zestawu danych.

UWAGA. Nie można regulować okienkowania ani 

przeglądać szczegółów obrazu DICOM w wyszukiwarce 

pacjenta.

WYBÓR APLIKACJI

• Aby wyświetlić dostępne aplikacje, wcisnąć Proceed 

with...

• Wybrać aplikację.

UWAGA. Przejść do sekcji Rejestracja i Nawigacja w 

niniejszym skróconym przewodniku. Po zakończeniu 

sekcji Rejestracja i Nawigacja, wrócić do sekcji 

Zapisywanie zestawu danych znajdującej się na 

odwrocie tej strony.
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Wersje oprogramowania: Cranial 2.x, iPlan 3.x, Patient Browser 2.x
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ZAPISYWANIE ZESTAWU DANYCH

Po zamknięciu aplikacji Navigation:

• Otwiera się ekran Plan Details.

• Można zmienić nazwę planu lub wpisać dodatkowy 

komentarz w wyznaczonym miejscu.

• Nacisnąć Continue.

ZAKOŃCZENIE LECZENIA

Dane można przechowywać:

• W systemie do nawigacji.

• Na CD/USB.

• W sieci.

Po zapisaniu danych pacjenta oprogramowanie powróci 

do ekranu głównego.

• Nacisnąć Continue.

UWAGA. Upewnić się, że ikona lokalizacji, w której mają 

być zapisane dane, jest aktywna (żółta).

ZAMYKANIE

• Nacisnąć przycisk Shutdown znajdujący się w prawym 

górnym rogu ekranu.

• Wybrać odpowiednią opcję z okna dialogowego Exit:

- Log off rozłącza aktualnego użytkownika.

- Shutdown zamyka system.

- Restart uruchamia system ponownie.
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PLANOWANIE

WYBÓR ARCHIWUM

Wybrać archiwum na ekranie Load Archives:

• Aby otworzyć istniejące dane iPlan, wczytać archiwum 

iPlan Patient data.

• Aby otworzyć nowe dane ze źródła DICOM, wybrać 

odpowiednie archiwum DICOM.

DANE PACJENTA

Na ekranie Patients:

• Wybrać plik pacjenta, klikając nazwę lub ikonę.

• Kliknąć Next, aby kontynuować.

PLAN LECZENIA

Dla danych iPlan dostępnych może być wiele planów 

leczenia.

• Wybrać plan leczenia, klikając nazwę lub ikonę.

• Kliknąć Load, aby wczytać plan leczenia.

SERIA WIELU OBRAZÓW

Dla danych DICOM dostępnych może być wiele serii 

obrazów.

• Wybrać badanie pacjenta, klikając nazwę lub ikonę.

• Domyślnie wybrane są wszystkie serie obrazów. 

Odznaczyć niepożądane serie obrazów, klikając nazwę 

lub ikonę.

• Kliknąć Next.

Wersje oprogramowania: Cranial 2.x, iPlan 3.x
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WYBÓR ZADAŃ PLANOWANIA

Wybrać żądane zadanie planowania z iPlan Navigator.

UWAGA. iPlan Navigator można otworzyć w dowolnym 

momencie poprzez naciśnięcie Go To...

UWAGA. Z poziomu Navigator można także przejść do 

następnego zadania planowania za pomocą przycisku 

Next.

WCZYTYWANIE/SCALANIE DANYCH PACJENTA

Do otwartego planu można pobrać dodatkowe dane 

DICOM.

• Kliknąć Load and Import.

• Kliknąć Merge, aby dodać nowe dane bezpośrednio do 

bieżących danych pacjenta.

• Kliknąć New Patient, aby stworzyć oddzielny plan leczenia.

PRZEGLĄD EKRANU

• Nazwa zestawu obrazów oraz kierunek obrazu 

pierwotnego a.

• Obszar planowania s: widoki obrazów wyświetlone w 

każdym oknie.

• Obszar Navigator d: nawigacja poprzez schemat pracy.

• Pasek narzędzi f: zawiera ogólne funkcje oprogramowania.

• Obszar funkcji g: zawiera funkcje charakterystyczne dla 

bieżącego zadania.

• Ikona pacjenta h: wskazuje kierunek obrazu.

• Strony zakładek j: wybór i wyświetlanie opcji dla 

każdego zadania planowania.
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PLANOWANIE, CIĄG DALSZY

FUNKCJE PRZEGLĄDANIA

• Nacisnąć przycisk strzałki na widokach obrazu, aby 

wyświetlić przyciski funkcyjne przeglądania. Używać ich 

do modyfikacji widoku (np. wyboru informacji 

wyświetlanych w widoku 3D).

• Dostępność określonych przycisków zależy od wybranego 

typu widoku oraz zakładki widoku.

UWAGA. Przytrzymać wskaźnik myszy nad przyciskiem, 

aby wyświetlić informację z nazwą funkcji.

FUNKCJE PASKA NARZĘDZI

a Wybór zestawu obrazów, definiowanie opcji widoku.

s Przewijanie między obrazami.

d Narzędzie Panning, powiększenie/pomniejszenie 

widoku, regulacja okienkowania.

f Funkcje pomiarów.

g Punkty etykiet, przycisk zrzutu ekranu, zapisanie 

planu.

PUNKTY REJESTRACJI

• Kliknąć Auto-Detect, by automatycznie wykryć markery 

sferyczne Brainlab.

• Wybrać typ punktu odniesienia, aby umieścić ręcznie 

punkty odniesienia:

- Landmark (punkt orientacyjny).

- Donut Marker (marker obręczowy).

- Sphere Marker (marker sferyczny).

• Umieścić punkt odniesienia, klikając na widoku 2D lub 3D.

UWAGA. Aby jednocześnie dodać punkty, przytrzymać 

przycisk Alt.

FUZJA OBRAZÓW

Opcje fuzji:

- Automatic – w oparciu o wspólne struktury.

- Manual – regulacja obrazów za pomocą wskaźnika myszy.

- Registrations point – w oparciu o zaplanowane punkty 

rejestracji.

• Wybrać z listy parę obrazów, które mają być poddane fuzji.

• Pary z szarymi znakami zaznaczenia oznaczają obrazy 

poddane fuzji w oparciu o ramę referencyjną (oznaczenie 

DICOM). Zweryfikować wzrokowo fuzję i kliknąć 

zaznaczenie (ang. check-mark) celem potwierdzenia.
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Wersje oprogramowania: Cranial 2.x, iPlan 3.x
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TWORZENIE OBIEKTU

Pędzle pozwalają na wykreślenie obszarów 

zainteresowania w zestawie obrazów, np. w celu 

oznaczenia położenia guza.

• Aby ręcznie stworzyć obiekty, użyj Brush.

• Aby stworzyć obiekty w oparciu o rejony o podobnych 

wartościach szarości, użyj SmartBrush.

• Aby wydzielić obszary za pomocą wartości ziarna, użyj 

Seedbrush.

• Aby usunąć obszary zaznaczonych obiektów, użyj Eraser.

• Aby ręcznie zmienić kształt obiektu, użyj Smartshaper.

ZAPISYWANIE I EKSPORT PLANU

• Kliknąć Save and Export.

• Wybrać archiwum i kliknąć Next:

- Kliknąć dane iPlan Patient, aby zapisać dane 

planowania.

- Kliknąć archiwum nawigacji xBrain, aby wyeksportować 

plan do nawigacji.

• Kliknąć Save. Dane pacjenta są zapisane i gotowe do 

nawigacji.



...............................................................................................................................................................................................................................................

Uwaga. Niniejszy skrócony przewodnik nie zastępuje podręczników użytkownika.Strona 7–18

KONFIGURACJA NA SALI OPERACYJNEJ

PRZYGOTOWANIE INSTRUMENTÓW 

REFERENCYJNYCH

• Przymocować jednorazowe markery sferyczne do 

standardowego czaszkowego układu referencyjnego a.

• Dokładnie dokręcić markery sferyczne i śruby mocujące.

• Przymocować adapter obejmy głowy (np. uniwersalny 

zacisk referencyjny lub ramię referencyjne do obejmy 

głowy Mayfield s) do zagłówka.

UWAGA. Upewnić się, że adapter obejmy głowy jest 

zamocowany w takim miejscu, żeby nie przeszkadzać 

chirurgowi w pracy.

MOCOWANIE UKŁADU REFERENCYJNEGO

• Przymocować układ referencyjny do adaptera obejmy 

głowy. 

• Wyregulować położenie układu tak, aby zapewnić 

wystarczającą ilość miejsca na nacięcie i kolejne etapy 

operacji bez przesuwania układu referencyjnego.

UWAGA. W czasie operacji nie przesuwać układu 

referencyjnego. Mogłoby to spowodować niedokładne 

śledzenie i ciężkie obrażenia ciała pacjenta.

UWAGA. Aby zwiększyć dokładność, należy ustawić 

układ referencyjny blisko głowy pacjenta.

POZYCJONOWANIE SYSTEMU

Ułożyć system tak, aby:

• Chirurg mógł bez trudu widzieć monitor.

• Kamera znajdowała się w odległości 1,2–1,8 metra od 

głowy pacjenta.

• Układ referencyjny był widoczny dla obu soczewek 

kamery.

UWAGA. Kamera musi mieć niezakłócony widok układu 

referencyjnego oraz instrumentów. Upewnić się, że duże 

instrumenty (np. mikroskop) nie przesłaniają widoku.

WERYFIKACJA WIDOCZNOŚCI KAMERY

Przed wykonaniem rejestracji upewnić się, że układ 

referencyjny i instrumenty są widoczne.

• Pole widzenia kamery a.

- Zielone sfery = standardowy wskaźnik lub Softouch.

- Białe sfery = nieskalibrowany instrument, układ przed 

rejestracją pacjenta.

- Czerwone sfery = układ po rejestracji pacjenta.

- Szare sfery/koła = niezidentyfikowany instrument.
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Wersje oprogramowania: Cranial 2.x, iPlan 3.x



Uwaga. Niniejszy skrócony przewodnik nie zastępuje podręczników użytkownika.Strona 8–18

WERYFIKACJA POLA STANU

• Pole stanu a.

- Zielone pole stanu = układ i instrumenty widoczne.

- Czerwone pole stanu = układ i/lub instrumenty nie są 

widoczne.

a
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STANDARDOWA REJESTRACJA

KROK 1

• W celu wykonania standardowej rejestracji z 

wykorzystaniem wyłącznie markerów Sphere 

(sferycznych): Po zakończeniu skanowania TK lub RM 

usunąć markery rejestracyjne TK oraz RM z płyt 

markerów. Podłączyć markery do rejestracji na sali 

operacyjnej i przejść do Kroku 2.

• W celu wykonania standardowej rejestracji z wykorzystaniem 

markerów Donut (obręczowych): Rozpocząć Krok 2.

• Unieruchomić głowę pacjenta na zagłówku.

UWAGA. Punkty referencyjne są jednorazowe i należy je 

usunąć po użyciu.

KROK 2

• Aby uruchomić rejestrację, wybrać Standard Registration 

(za pomocą przycisku Register). 

• Upewnić się, że układ referencyjny jest widoczny dla obu 

soczewek kamery, na co wskazują trzy białe sfery na 

wyświetlaczu kamery.

KROK 3A (MARKERY SFERYCZNE – SPHERE)

Jeśli markery rejestracyjne lub punkty orientacyjne nie 

zostały wcześniej zaplanowane w zestawie obrazów, 

oprogramowanie poinformuje o konieczności 

zaplanowania ich w tej chwili.

• Wybrać zakładkę Sphere.

• Aby automatycznie wykryć markery Sphere (sferyczne), 

nacisnąć Detect. W razie potrzeby parametry 

wykrywalności można wyregulować za pomocą suwaków.

• Jeśli nie można wykryć markera, nacisnąć wewnątrz 

widoku 3D, nacisnąć punkt na ekranie, a następnie 

nacisnąć Add Point, aby zdefiniować marker lub punkt 

orientacyjny

KROK 3B (MARKERY OBRĘCZOWE – DONUT)

Jeśli markery rejestracyjne lub punkty orientacyjne nie 

zostały wcześniej zaplanowane w zestawie obrazów, 

oprogramowanie poinformuje o konieczności zaplanowania 

ich w tej chwili poprzez wybór zakładki Donut.

• Aby włączyć półautomatyczne wykrywanie markerów 

obręczowych, nacisnąć wewnątrz widoku 3D. 

• Wybrać obręcz w widoku i sprawdzić na widokach ACS, 

aby upewnić się, że punkt znajduje się w środku obręczy.

• Przesunąć ręcznie, umieszczając niebieski krzyżyk na 

środku ekranu i wciskając Reposition.

Wersje oprogramowania: Cranial 2.x
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KROK 4

Punkty referencyjne można rejestrować w dowolnej 

kolejności.

• Aby zarejestrować wskazaną liczbę punktów 

referencyjnych, postępować zgodnie z informacjami 

wyświetlanymi przez system.

• Po każdym zarejestrowaniu punktu referencyjnego sfera 

(w lewej części okna dialogowego) zaznaczona zostaje na 

niebiesko.

UWAGA. Aby zarejestrować punkt referencyjny: obrócić 

końcówkę wskaźnika lekko w środku każdego punktu 

referencyjnego.

KROK 5

Oprogramowanie raportuje obliczoną precyzję rejestracji.

• Przesunąć wskaźnik do co najmniej pięciu anatomicznych 

punktów orientacyjnych i upewnić się, że położenie 

wskaźnika na widoku obrazów odpowiada prawdziwemu 

jego położeniu w anatomii pacjenta.

• Jeśli dokładność jest zadowalająca, nacisnąć Accept.

• Jeśli dokładność nie jest zadowalająca, nacisnąć Try 

Again lub nacisnąć Details i przejść do Kroku 6. 

KROK 6 (OPCJONALNY)

Nacisnąć Details, aby przejrzeć szczegóły dotyczące 

dokładności poszczególnych zarejestrowanych punktów.

• Punkty użyte do obliczenia rejestracji są zaznaczone w 

kolumnie Consider.

• Umieścić wskaźnik w punkcie referencyjnym lub punkcie 

orientacyjnym, aby wyświetlić odchylenie pomiędzy 

punktem uzyskanym, a punktem zaplanowanym.

• Ponownie zarejestrować punkty, które wykazują niską 

dokładność, obracając wskaźnik w odpowiednim punkcie.

KROK 7

• Wcisnąć ikonę Reliability, aby wyświetlić mapę 

wiarygodności (kodowaną kolorami): (zielony = wysoka 

wiarygodność, żółty = umiarkowana wiarygodność, brak 

koloru = niska wiarygodność).

• Sprawdzić dokładność w pobliżu obszaru 

zainteresowania, aby oszacować jego wiarygodność w 

porównaniu z bieżącym punktem orientacyjnym.

• W razie potrzeby nacisnąć Modify, aby zebrać dodatkowe 

punktu lub powtórzyć rejestrację.
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REJESTRACJA DOPASOWANIA POWIERZCHNI

KROK 1

• Aby uruchomić rejestrację, wybrać Surface Matching (za 

pomocą przycisku Register).

• Upewnić się, że układ referencyjny jest widoczny dla obu 

soczewek kamery, na co wskazują trzy białe sfery na 

wyświetlaczu kamery.

KROK 2A (OPCJA Z-TOUCH)

• Przełączyć przełącznik zasilania do pozycji on (spodnia 

strona z-touch).

• Aby aktywować widzialną wiązkę, nacisnąć przycisk do 

połowy i przytrzymać.

• Aby aktywować obydwie wiązki – podczerwoną i widzialną 

– nacisnąć przycisk całkowicie i przytrzymać.

UWAGA. Nieprawidłowe obchodzenie się z laserem 

z-touch jest niebezpieczne dla pacjenta i personelu 

klinicznego.

KROK 2B (OPCJA SOFTOUCH)

• Nacisnąć przełącznik on/off (patrz strzałka), aby 

uruchomić urządzenie. Trzykrotne mignięcie zielonej diody 

LED oznacza, że urządzenie zostało aktywowane.

UWAGA. W czasie zbierania danych należy dotykać 

pacjenta końcówką urządzenia Softouch tak lekko, jak to 

możliwe – pozwoli to na uniknięcie przesunięcia skóry. 

Jeśli urządzenie Softouch nie jest używane przez dłuższy 

czas, automatycznie się wyłącza.

KROK 3

• W oknie dialogowym Patient Registration wcisnąć 

Guide, aby zebrać anatomiczne punkty orientacyjne za 

pomocą wskaźnika/Softouch zgodnie z instrukcją.

UWAGA. Jeśli Softouch znajdzie się w polu widzenia 

kamery, oprogramowanie automatycznie rozpocznie 

rejestrację urządzenia Softouch. 

UWAGA. Aby uruchomić rejestrację z-touch, usunąć 

Softouch z pola widzenia, odczekać kilka sekund i 

rozpocząć zbieranie punktów.

Wersje oprogramowania: Cranial 2.x
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KROK 4

Zebrać miejsca kostne po obu stronach twarzy.

• z-touch: wolno przesuwać laser z-touch po twarzy 

pacjenta. Urządzenie ustawić prostopadle do skóry, 

przycisk ma być całkowicie wciśnięty.

• Softouch: aby zebrać punkt, delikatnie dotknąć skóry 

pacjenta końcówką Softouch. Pomyślne pobranie danych 

potwierdzane jest sygnałem dźwiękowym.

UWAGA. Zbierać wyłącznie obszary znajdujące się w 

zestawie obrazów pacjenta. Upewnić się, że nos został 

wyraźnie zebrany.

KROK 5

Oprogramowanie raportuje obliczoną dokładność 

rejestracji.

• Przesunąć wskaźnik do co najmniej pięciu anatomicznych 

punktów orientacyjnych i upewnić się, że położenie 

wskaźnika na widoku obrazów odpowiada prawdziwemu 

jego położeniu w anatomii pacjenta.

• Dotknąć wskaźnikiem skóry. Oprogramowanie wyświetla 

odległość od końcówki wskaźnika do powierzchni skóry.

• Jeśli dokładność jest zadowalająca, nacisnąć Accept. 

W przeciwnym razie nacisnąć Improve lub Cancel.

KROK 6

• Wcisnąć ikonę Reliability, aby wyświetlić mapę 

wiarygodności (kodowaną kolorami): (zielony = wysoka 

wiarygodność, żółty = umiarkowana wiarygodność, brak 

koloru = niska wiarygodność).

• Sprawdzić dokładność w pobliżu obszaru 

zainteresowania, aby oszacować jego wiarygodność w 

porównaniu z bieżącym punktem orientacyjnym.

• W razie potrzeby nacisnąć Improve, aby zebrać 

dodatkowe punktu lub powtórzyć rejestrację.

• Jeśli dokładność jest zadowalająca, nacisnąć Accept.
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KALIBRACJA INSTRUMENTU

KROK 1

• Mocno przymocować jednorazowe markery sferyczne na 

adapterze instrumentu. 

• Zamocować adapter instrumentu na instrumencie, który 

ma zostać skalibrowany. Aby uzyskać jak najlepszą 

dokładność, należy ułożyć najdłuższe ramię układu wzdłuż 

osi instrumentu.

UWAGA. Adapter instrumentu musi być sztywno 

przymocowany do urządzenia, w sposób uniemożliwiający 

jakikolwiek jego ruch.

KROK 2

• Mocno przymocować markery sferyczne do Matrycy 

kalibracyjnej instrumentów chirurgicznych (ICM4).

• Rozpocząć procedurę kalibracji, trzymając razem ICM4 i 

wybrany instrument w polu widzenia kamery. Obydwa 

muszą być widoczne dla kamery podczas całej kalibracji.

KROK 3

Jeśli dla wybranego adaptera dostępna jest poprzednia 

kalibracja:

• Nacisnąć Restore, aby użyć poprzedniej kalibracji (tylko 

jeśli instrument lub adapter instrumentu nie zostały 

zmienione).

• Nacisnąć Calibrate, aby przeprowadzić nową kalibrację 

(jeśli używany jest inny instrument lub zmieniło się 

położenie adaptera instrumentu).

UWAGA. Upewnić się, że przywrócona kalibracja została 

zweryfikowana.

KROK 4

Dostępne są następujące metody kalibracji:

• Pivot points: do kalibracji końcówek instrumentów (opcja 

domyślna).

• Holes: do kalibracji końcówki oraz trajektorii instrumentów 

z tępą lub zakrzywioną końcówką.

• Notches: do kalibracji instrumentów o dowolnej średnicy.

UWAGA. Nacisnąć przycisk Load, aby wczytać wstępnie 

skalibrowany instrument, jeśli jest dostępny.

Wersje oprogramowania: Cranial 2.x
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KROK 5A

Kalibracja pivot point: najlepsza metoda dla instrumentów 

ze spiczastą końcówką.

• Przytrzymać końcówkę instrumentu w punkcie obrotu.

• Obrócić delikatnie instrument. Upewnić się, że końcówka 

instrumentu nie ześlizguje się z punktu obrotu.

UWAGA. Metody tej nie wolno używać do kalibracji 

trajektorii instrumentów zakrzywionych.

KROK 5B

Kalibracja gniazda (hole): najlepsza metoda dla 

instrumentów o stałej średnicy.

• Włożyć końcówkę instrumentu do najmniejszego 

możliwego gniazda. Upewnić się, że końcówka 

instrumentu dotyka dna gniazda.

• Nacisnąć odpowiednie gniazdo na ekranie.

• Przytrzymać instrument nieruchomo. Podczas całej tej 

procedury końcówka instrumentu musi być całkowicie 

wsunięta do gniazda kalibracji.

KROK 5C

Kalibracja złącznika-V (notch): najlepsza metoda dla 

bardzo długich instrumentów.

• Najpierw skalibrować końcówkę przy pomocy kalibracji 

pivot point.

• Następnie położyć trzon instrumentu wzdłuż złącznika-V i 

przytrzymać instrument nieruchomo.

KROK 6

Weryfikacja kalibracji:

• Końcówka instrumentu: obrócić instrument w punkcie 

obrotu.

• Trajektoria instrumentu: nacisnąć Show Axis i obrócić 

instrument w wycięciu.

UWAGA. Jeśli przeprowadzono kalibrację gniazda, 

można jednocześnie zweryfikować końcówkę oraz 

trajektorię, obracając końcówkę instrumentu w gnieździe.
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KONFIGURACJA WIDOKÓW

KONFIGURACJA POSZCZEGÓLNYCH WIDOKÓW

Nacisnąć ikonę oka w dowolnym widoku w celu 

określenia jego ustawień. W otwierających się 

zakładkach wybrać:

• 2D Views: określanie kierunku 2D (np. osiowy).

• 3D Views: określanie kierunku 3D (np. przegląd 3D).

• Other Views: określanie np.widoku mikroskopowego.

• View Configuration: określanie widoczności i wizualizacji 

obiektów w poszczególnych widokach.

• Windowing: Dostosowanie okienkowania zestawu 

obrazów.

SPRAWDZENIE DANYCH

• Nacisnąć Freeze na pasku menu, aby zablokować 

wyświetlanie i uaktywnić poniższe opcje:

- Za pomocą przycisków strzałek w górnej/dolnej części 

widoku można przewijać obrazy w zestawie obrazów 

przekrój po przekroju (można też użyć niewidocznego 

suwaka między strzałkami).

- Naciśnięcie i przeciągnięcie niebieskiego krzyżyka 

ponownie wyśrodkuje dane obrazu w widoku.

• Naciśnięcie przycisku Target na pasku menu wyśrodkuje 

punkt docelowy trajektorii w środku widoku.

KONFIGURACJA EKRANÓW GŁÓWNYCH

Za pomocą przycisków Display skonfigurować trzy główne 

ekrany tak, aby możliwe było przełączanie między nimi.

• Wybrać ekran (View 1 > View 2).

• Aby wybrać wstępnie skonfigurowane ustawienia 

wyświetlania, nacisnąć Display.

• W zakładce Layouts wybrać ustawienia wyświetlania.

• W oknie dialogowym Select Set wybrać zestaw obrazów 

(jeśli dostępny jest więcej, niż jeden).

• Wcisnąć Add, aby zapisać ustawienia wyświetlania. 

SKONFIGUROWANY EKRAN (PRZYKŁAD)

Po wybraniu zestawu obrazów wyświetlany jest 

skonfigurowany główny ekran (np. 2x3 Windows – 2 rzędy 

po 3 okna).

• Aby wyświetlić jakikolwiek widok w trybie pełnoekranowym, 

nacisnąć ikonę Powiększenie na odnośnym widoku.

Wersje oprogramowania: Cranial 2.x
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STANDARDOWY WYŚWIETLACZ Z 4 OKNAMI

Aby zmienić widok osiowy, czołowy i strzałkowy na inny 

obraz:

• Nacisnąć Display.

• Wybrać dowolną opcję (np. Standard 4 Windows).

• W oknie dialogowym Select Set wybrać zestaw obrazów.

• Aby wyświetlić jakikolwiek widok w trybie 

pełnoekranowym, nacisnąć ikonę powiększenia na 

odnośnym widoku.

ZARZĄDZANIE DANYMI W WIDOKACH

Nacisnąć Data na pasku menu, aby wybrać spośród 

poniższych opcji:

• Image Sets: Regulacja okienkowania i wyrównania. 

Zmiana zestawu obrazów.

• Objects, Overlays: Zarządzanie obiektami i wyświetlanie 

obiektów.

• Trajectories: Zarządzanie trajektoriami i tworzenie trajektorii.

• Points: Zarządzanie punktami.

• Image Fusions: Fuzja dwóch obrazów.

• Screenshots: Przeglądanie zrzutów ekranów wykonanych 

podczas zabiegu.

• Load Data: Wczytywanie dodatkowych danych.
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PRZEGLĄD NAWIGACJI

PO POMYŚLNEJ REJESTRACJI

• Ostrożnie wymontować niejałowy układ referencyjny.

• Obłożyć pacjenta i zamontować jałowy układ referencyjny.

• Obłożyć i okleić dokoła taśmą rurkę układu 

referencyjnego.

UWAGA. Podczas mocowania sterylnego układu 

referencyjnego nie zmieniać położenia adaptera obejmy 

głowy. Mogłoby to spowodować niedokładne śledzenie i 

ciężkie obrażenia ciała pacjenta.

OPCJE NAWIGACYJNE

Nacisnąć Tools na pasku menu, aby wybrać spośród 

poniższych opcji:

• Instruments: wybór skalibrowanych instrumentów.

• Microscope: aktywowanie nawigacji mikroskopu.

• Ultrasound: inicjalizacja śledzenia ultradźwiękami.

• Measurement: wyświetlanie skali lub odległości w widoku 

nawigacji.

WYBÓR INSTRUMENTÓW

• Nacisnąć Instruments w oknie dialogowym Tools, aby 

otworzyć okno dialogowe Tools/Instruments.

• Aby skalibrować instrumenty, nacisnąć Additional 

Instruments.

UWAGA. Patrz sekcja Kalibracja instrumentów w tym 

skróconym przewodniku.

OKREŚLENIE USTAWIEŃ INSTRUMENTU

• Nacisnąć Instruments w oknie dialogowym Tools, aby 

otworzyć okno dialogowe Tools/Settings.

• Nacisnąć Settings:

- Aby umożliwić automatyczną aktywację kalibracji 

instrumentu, wybrać Pivoting Detection.

- Celem przełączania się między wyświetlaniem 

instrumentu w 3D i 2D, włączać/wyłączać 3-D Tools.

Wersje oprogramowania: Cranial 2.x
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NAWIGACJA WEJŚCIA

Sposób modyfikacji pozycji trajektorii:

• Przejść do Data > Trajectories i wybrać trajektorię, która 

ma być poddana nawigacji.

• Nacisnąć Navigate Entry, aby dostosować punkt wejścia, 

zachowując ten sam punkt docelowy.

• Po znalezieniu odpowiedniego punktu wejścia wcisnąć 

Set Entry.

SPRAWDZENIE TRAJEKTORII

Za pomocą tej opcji można wirtualnie sprawdzić punkt 

wejściowy i docelowy trajektorii.

• Przejść do Data > Trajectories i wybrać trajektorię.

• Nacisnąć zakładkę Review.

- Nacisnąć Show Entry, aby zobaczyć punkt wejścia z 

różnych widoków.

- Nacisnąć Show target, aby zobaczyć punkt docelowy z 

różnych widoków.

• Nacisnąć Scroll, aby przeglądać poszczególne przekroje 

obrazu od punktu wejścia do punktu docelowego.

MODYFIKOWANIE WŁAŚCIWOŚCI TRAJEKTORII

Wybrać zakładkę Properties, aby zmodyfikować 

wybraną trajektorię.

• Name: nacisnąć Edit, aby zmienić nazwę.

• Diameter: zmniejszanie lub zwiększanie średnicy. Aby 

zresetować średnicę, nacisnąć Reset.

• Color: wybór koloru trajektorii.
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Numer artykułu: 60903-88PL

USTAWIENIE OFFSETU KOŃCÓWKI NARZĘDZIA

Użyć tej opcji do wirtualnego wysunięcia lub wycofania 

nawigowanej końcówki instrumentu.

• Nacisnąć Offset na pasku menu, aby otworzyć okno 

dialogowe Tool Tip Offset.

• Określić wartość offsetu końcówki urządzenia w milimetrach.

• Na ekranie nawigacji: 

- Czerwona linia oraz krzyżyk reprezentują offset.

- Zielona linia oraz krzyżyk reprezentują bieżący instrument.

• Aby zakończyć, przejść do sekcji Zapisywanie zestawu 

danych w tym skróconym przewodniku.


