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PATIENT BROWSER

VÝBER, IMPORT A ARCHIVÁCIA ÚDAJOV

• Prihlásenie do systému.
• Systém má prístup k pacientom z: CD, USB, alebo 

nemocničnej siete.

Keď systém sťahuje dáta z vybraného média, bliká 
príslušná ikonka a.

• Ikonky vedľa príslušného dátového súboru znamenajú:
- Brainlab Cranial 2.x navigačné údaje s
- iPlan 3.x údaje d
- DICOM údaje f

VÝBER PACIENTA

• Pod položkou Patient Selection (Výber pacienta), môžete 
pacienta nájsť nasledovne: 
- Rolovaním 
- Napísaním mena pacienta do vyhľadávacieho okienka
- Založením CD/USB

POZNÁMKA. Zvolený pacient sa zvýrazní žltou farbou.

OBRAZOVKA PREVIEW

• Zobrazí sa pacient na obrazovke Preview (Náhľad).
• Po zvolení konkrétneho dátového súboru sa zobrazí dialóg 

Viewer (Prehliadač). Umožňuje vám to rolovať cez 
jednotlivé položky údajov.

POZNÁMKA. V Patient Browser nie je možné nastaviť 
okno alebo zobraziť podrobnosti snímky DICOM.

VOĽBA APLIKÁCIE

• Stlačením Proceed with... (Pokračovať pomocou...) 
zobrazíte dostupné aplikácie.

• Vyberte aplikáciu.

POZNÁMKA. Pokračujte v časti Registrácia a Navigácia 
tohto QRG. Po dokončení častí Registrácia a Navigácia 
sa vrátite na Uloženie údajov na zadnej strane tejto 
stránky.
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Softvérové verzie: Cranial 2.x, iPlan 3.x, Patient Browser 2.x
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ULOŽENIE ÚDAJOV

Po zatvorení aplikácie Navigation:

• Otvorí sa obrazovka Plan Details (Podrobnosti plánu).
• Môžete zmeniť názov plánu alebo uviesť ďalšie poznámky 

na určenom mieste.
• Stlačte Continue (Pokračovať).

DOKONČITE OŠETRENIE

Údaje môžete uložiť:

• Na navigačný systém.
• Na CD/USB.
• Na sieť.

Po uložení údajov pacienta sa softvér vráti na hlavnú 
obrazovku.

• Stlačte Continue.

POZNÁMKA. Skontrolujte, či je ikonka označujúca 
umiestnenie, kam chcete uložiť údaje, aktívna (žltá).

VYPNUTIE

• Stlačte tlačidlo Shutdown (Vypnúť) v pravej hornej časti 
obrazovky.

• Z dialógu Exit (Ukončiť) vyberte možnosť:
- Log Off odpojí aktuálneho používateľa
- Shutdown System vypína systém
- Restart System reštartuje systém
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PLÁNOVANIE

VYBERTE ARCHÍV

Na obrazovke Load Archives (Nahrať archívy) vyberte 
archív:

• Ak chcete otvoriť existujúce údaje iPlan, nahrajte archív 
iPlan Patient Data (Údaje iPlan Pacient).

• Ak chcete otvoriť nové údaje zo zdroja DICOM, vyberte 
príslušný archív DICOM.

ÚDAJE O PACIENTOVI

Na obrazovke Patients (Pacienti):

• Vyberte súbor pacienta kliknutím na meno alebo ikonku.
• Pokračujte kliknutím na Next (Ďalší).

PLÁN OŠETRENIA

Pre údaje iPlan môžu byť k dispozícii viaceré plány 
ošetrenia.

• Vyberte plán ošetrenia kliknutím na meno alebo ikonku.
• Kliknutím na Load (Nahrať) nahrajte plán ošetrenia.

SÉRIA VIACERÝCH SNÍMOK

Pre údaje DICOM môžu byť k dispozícii viaceré série 
snímok.

• Vyberte vyšetrenie pacienta kliknutím na meno alebo ikonku.
• Automaticky sa zvolia všetky série snímok. Kliknutím na 

meno alebo ikonku zrušte výber nechcených sérií snímok.
• Kliknite na Next.

Softvérové verzie: Cranial 2.x, iPlan 3.x
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ZVOĽTE PLÁNOVANIE ÚLOH

V iPlan Navigator (Navigátor iPlan) vyberte požadovanú 
plánovaciu úlohu.

POZNÁMKA. iPlan Navigator môžete kedykoľvek 
otvoriť stlačením Go To... (Prejsť na...).

POZNÁMKA. Na ďalšiu plánovaciu úlohu môžete prejsť 
stlačením Next v Navigator (Navigátore).

NAČÍTANIE/SPÁJANIE ÚDAJOV PACIENTA

Do otvoreného plánu môžete nahrať Ďalšie údaje DICOM.

• Kliknite na Load and Import (Nahrať a importovať).
• Kliknutím na Merge (Spojiť) pridáte nové údaje priamo k 

aktuálnym údajom pacienta.
• Kliknutím na New Patient (Nový pacient) vytvoríte 

samostatný plán ošetrenia.

POPIS OBRAZOVKY

• Názov súboru snímok a pôvodná orientácia snímok a.
• Oblasť plánovania s: Zobrazenie snímok v jednotlivých 

oknách.
• Oblasť navigátora d: Navigujte cez pracovné úlohy.
• Nástrojová lišta f: Obsahuje všeobecné SW funkcie.
• Oblasť funkcií g: Obsahuje funkcie špecifické pre 

aktuálnu úlohu.
• Ikonka pacienta h: Označuje orientáciu snímky.
• Záložky (karty) j: Pre každú plánovaciu úlohu si vyberte a 

zobrazte možnosti.
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PLÁNOVANIE, POKRAČOVANIE

FUNKCIE ZOBRAZOVANIA

• Stlačením tlačidla so šípkou pri zobrazení snímky 
zobrazíte tlačidlá na ovládanie zobrazovania. Pomocou 
týchto tlačidiel môžete upraviť zobrazenie (napr. zvoliť, 
ktoré informácie sa majú zobraziť v 3D zobrazení).

• Dostupnosť konkrétnych tlačidiel závisí na zvolenom type 
zobrazenia a záložke zobrazenia.

POZNÁMKA. Podržaním kurzora nad tlačidlom zobrazíte 
nápoveď s názvom funkcie.

FUNKCIE PANELA S NÁSTROJMI

a Voľba súborov snímok, definícia možností zobrazenia

s Prezeranie snímok

d Posúvanie snímky, zoom, úprava okna

f Funkcie merania

g Označenia, tlačidlo kopírovania obrazovky, uloženie 
plánu

REGISTRAČNÉ BODY

• Kliknutím na Auto-Detect (Auto-detekcia) sa automaticky 
detekujú značky guličiek Brainlab.

• Zvolením typu východiskových značiek môžete ručne 
stanoviť polohu východiskových značiek:
- Landmark
- Donut Marker
- Sphere Marker

• Kliknutím v 2D alebo 3D zobrazení môžete umiestniť 
východiskovú značku.

POZNÁMKA. Podržaním tlačidla Alt môžete súčasne 
pridávať body.

SYNTÉZA OBRAZOV

Možnosti syntézy:

- Automatic - Podľa spoločných štruktúr.
- Manual - Zobrazenie upravíte pomocou kurzora.
- Registrations point - Podľa plánovaných registračných 

bodov.
• Zo zoznamu vyberte dvojicu snímok, ktoré chcete spojiť.
• Dvojice so sivým označením označujú snímky už spojené 

podľa referenčného rámca (značka DICOM). Vizuálne 
skontrolujte spojenie a potvrďte kliknutím na značku 
potvrdenia.
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Softvérové verzie: Cranial 2.x, iPlan 3.x
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VYTVORENIE OBJEKTU

Pomocou štetcov môžete označiť štruktúry, ktoré sú 
predmetom záujmu v súbore snímok, napr. označiť 
polohu nádora.

• Ak chcete ručne vytvoriť objekty, použite funkciu Brush 
(Štetec).

• Ak chcete vytvoriť objekty na základe oblastí s podobnými 
hodnotami sivej, použite SmartBrush (Inteligentný štetec).

• Ak chcete vydeliť oblasti pomocou prednastavených 
hodnôt, použite funkciu Seedbrush (Bodový štetec).

• Ak chcete vymazať vyznačené objekty, použite Eraser 
(Guma).

• Ak chcete ručne zmeniť tvar objektov, použite funkciu 
Smartshaper (Inteligentné tvarovanie).

ULOŽIŤ A EXPORTOVAŤ PLÁN

• Kliknite na Save and Export (Uložiť a exportovať).
• Vyberte archív a kliknite na Next:

- Kliknutím na údaje iPlan Pacient sa plánovacie údaje 
uložia.

- Kliknutím na navigačný archív xBrain sa exportuje plán 
navigácie.

• Kliknite na Save (Uložiť). Údaje pacienta sa uložia a sú 
pripravené na navigáciu.
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OR NASTAVENIE

PRÍPRAVA REFERENČNÝCH NÁSTROJOV

• Na Štandardné kraniálne referenčné pole a pripojte 
jednorazové značky guličiek.

• Pevne dotiahnite značky guličiek a fixačné skrutky.
• Pripojte adaptér na držiak hlavy (napr. Univerzálna 

referenčná svorka alebo Referenčné rameno pre držiak 
hlavy Mayfield s) na opierku hlavy.

POZNÁMKA. Namontujte adaptér na držiak hlavy na tú 
stranu, kde to nebude zavadzať pri zákroku.

PRIPOJTE REFERENČNÉ POLE

• Pripojte referenčné pole k adaptéru držiaka hlavy. 
• Upravte polohu poľa tak aby sa vytvoril dostatočný 

priestor na incíziu a ďalšie chirurgické postupy bez toho, 
aby bolo potrebné pohybovať referenčným poľom.

POZNÁMKA. Počas zákroku nehýbte referenčným poľom. 
Mohlo by to spôsobiť nepresnosť navigácie a vážne 
poškodenie zdravia pacienta.

POZNÁMKA. Pre zvýšenú presnosť umiestnite referenčné 
pole v blízkosti hlavy pacienta.

NAPOLOHUJTE SYSTÉM

Napolohujte systém tak, aby boli splnené nasledujúce 
podmienky:

• Chirurg musí dobre vidieť na monitor
• Kamera musí byť 1,2 - 1,8 m od hlavy pacienta
• Referenčné pole musí byť viditeľné pre obidve šošovky 

kamery

POZNÁMKA. Kamera musí mať voľný výhľad na 
referenčné pole a nástroje. Skontrolujte, či v zornom 
poli nezavadzajú veľké prístroje (napr. mikroskop).

SKONTROLUJTE VIDITEĽNOSŤ KAMERY

Pred registráciou skontrolujte, či sú viditeľné referenčné 
pole a nástroje.

• Zorné pole kamery a
- Zelené guličky = štandardné ukazovadlo alebo Softouch
- Biele guličky = nekalibrovaný nástroj, pole pred 

registráciou pacienta
- Červené guličky = pole po registrácii pacienta
- Sivé guličky/krúžky = neidentifikovaný nástroj

a
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Softvérové verzie: Cranial 2.x, iPlan 3.x
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SKONTROLUJTE STAVOVÉ POLE

• Stavové pole a
- Zelené stavové pole = pole a nástroje sú viditeľné
- Červené stavové pole = pole a/alebo nástroje nie sú 

viditeľné

a
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ŠTANDARDNÁ REGISTRÁCIA

KROK 1

• Pre štandardnú registráciu len so značkami Sphere 
(Guličiek): Po dokončení CT alebo MR snímkovania 
odstráňte zo značkovacích platní CT alebo MR registračné 
značky. Pripojte OR registračné značky a pokračujte 
Krokom 2.

• Pre štandardnú registráciu s Donut (Krúžkovými) značkami: 
Začnite Krokom 2.

• Zaistite polohu hlavy pacienta v opierke.

POZNÁMKA. Východiskové značky sú jednorazové a po 
použití sa musia zlikvidovať.

KROK 2

• Ak chcete aktivovať registráciu, zvoľte Standard 
Registration (Štandardná registrácia) (pomocou tlačidla 
Register (Registrovať)). 

• Skontrolujte, či je referenčné pole viditeľné pre obidve 
šošovky kamery, čo je indikované troma bielymi guličkami 
na displeji kamery.

KROK 3A (ZNAČKY GULIČIEK)

Ak neboli registračné značky alebo orientačné body 
naplánované v súbore snímok, softvér vás vyzve aby ste 
ich naplánovali teraz.

• Zvoľte kartu Sphere.
• Ak chcete automaticky detekovať Sphere značky, stlačte 

Detect (Detekovať). Podľa potreby nastavte parametre 
detekcie pomocou posuvných ovládačov.

• Ak sa značku nedarí detekovať, v 3D zobrazení stlačte bod 
na obrazovke a stlačte Add Point (Pridať značku), aby sa 
definovala značka alebo orientačný bod.

KROK 3B (KRÚŽKOVÉ ZNAČKY)

Ak neboli registračné značky alebo orientačné body 
naplánované v súbore snímok, softvér vás vyzve aby ste 
ich naplánovali teraz - použite kartu Donut.

• Ak chcete použiť poloautomatickú detekciu krúžkových 
značiek, v 3D zobrazení stlačte. 

• Zvoľte krúžkovú značku v snímke a označte v ACS 
zobrazení tak, aby bol bod v strede krúžkovej značky.

• Ručne upravte polohu tak, že umiestnite modrý kríž 
uprostred obrazovky s stlačíte Reposition (Úprava polohy).

Softvérové verzie: Cranial 2.x
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KROK 4

Východiskové body môžete registrovať v ľubovoľnom 
poradí.

• Postupujte podľa pokynov systému pre registráciu 
určeného počtu východiskových bodov.

• Po každej registrácii východiskového bodu sa gulička 
(ľavá strana dialógu) zvýrazní modrou farbou.

POZNÁMKA. Ak chcete registrovať východiskový bod: 
nakloňte hrot ukazovadla v strede jednotlivých 
východiskových bodov.

KROK 5

Softvér ohlási vypočítanú presnosť registrácie.

• Podržte ukazovadlo na minimálne piatich známych 
anatomických orientačných bodoch a overte, či poloha 
ukazovadla zobrazená v zobrazení obrazov korešponduje 
so skutočným bodom na príslušnej anatomickej štruktúre 
pacienta.

• Ak je presnosť dostatočná, stlačte tlačidlo Accept 
(Akceptovať).

• Ak presnosť nie je uspokojivá, stlačte Try Again (Skúsiť 
znovu) alebo stlačte Details (Podrobnosti) a pokračujte 
na Krok 6.

KROK 6 (VOLITEĽNÝ)

Stlačením Details zobrazíte podrobnosti o presnosti 
jednotlivých registrovaných bodov.

• Body použité na výpočet registrácie sú označené v stĺpci 
Consider (Uvažované body).

• Ukazovadlo umiestnite na východiskový bod alebo 
orientačný bod, tak aby sa zobrazila odchýlka 
registrovaného bodu od plánovaného bodu.

• Znovu registrujte body, ktoré majú nízku presnosť - 
na požadovanom bode otočte ukazovadlom.

KROK 7

• Stlačením ikonky Reliability (Spoľahlivosť) zobrazíte mapu 
spoľahlivosti (s farebným rozlíšením): zelená = vysoká 
spoľahlivosť, žltá = stredná spoľahlivosť, bezfarebné = 
nízka spoľahlivosť. 

• Skontrolujte presnosť v blízkosti oblasti záujmu, aby ste 
získali odhad spoľahlivosti v porovnaní s vašim aktuálnym 
orientačným bodom.

• Podľa potreby stlačte Modify (Upraviť), za účelom snímania 
ďalších bodov, alebo ak chcete zopakovať registráciu.
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REGISTRÁCIA POVRCHOVOU KORELÁCIOU

KROK 1

• Ak chcete aktivovať registráciu, zvoľte Surface Matching 
(Povrchová korelácia) (pomocou tlačidla Register).

• Skontrolujte, či je referenčné pole viditeľné pre obidve 
šošovky kamery, čo je indikované troma bielymi guličkami 
na displeji kamery.

KROK 2A (MOŽNOSŤ Z-TOUCH)

• Zapnite hlavný vypínač on (spodná strana Z-touch).
• Ak chcete aktivovať viditeľný lúč, stlačte a podržte tlačidlo 

stlačené v polovici zdvihu.
• Ak chcete aktivovať aj infračervený aj viditeľný lúč, stlačte 

a podržte tlačidlo stlačené úplne.

POZNÁMKA. Nesprávna manipulácia s laserom Z-touch 
je nebezpečná pre pacientov aj pre klinických pracovníkov.

KROK 2B (MOŽNOSŤ SOFTOUCH)

• Aktivujte stlačením hlavného vypínača (pozri šípku). 
Zelená LED zabliká 3x, čo znamená, že je aktivovaná.

POZNÁMKA. Počas snímania sa špičkou Softouch 
čo najjemnejšie dotknite pacienta, tak aby sa koža 
neposunula. Ak sa Softouch dlhšie nepoužíva, 
automaticky sa vypne.

KROK 3

• V dialógu Patient Registration (Registrácia pacienta), 
stlačte Guide (Sprievodca), čím sa aktivuje snímanie 
anatomických referenčných bodov podľa pokynov s 
pomocou ukazovadla/Softouch.

POZNÁMKA. Ak je Softouch v zornom poli kamery, 
softvér automaticky aktivuje registráciu Softouch. 

POZNÁMKA. Ak chcete aktivovať registráciu Z-touch, 
odstráňte Softouch zo zorného poľa, počkajte niekoľko 
sekúnd a začnite registrovať bod.

Softvérové verzie: Cranial 2.x
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KROK 4

Načítajte kostné body na obidvoch stranách tváre

• Z-touch: Pomaly pohybujte laserom Z-touch laser so 
stlačeným tlačidlom kolmo na tvár pacienta.

• Softouch: Špičkou Softouch sa jemne dotknite kože 
pacienta - načíta sa bod. Úspešné načítanie sa potvrdí 
pípnutím.

POZNÁMKA. Načítajte oblasti, ktoré sa nachádzajú v 
súbore snímok pacienta. Nezabudnite načítať nos.

KROK 5

Softvér ohlási vypočítanú presnosť registrácie.

• Podržte ukazovadlo na minimálne piatich známych 
anatomických orientačných bodoch a overte, či poloha 
ukazovadla zobrazená v zobrazení obrazov korešponduje 
so skutočným bodom na príslušnej anatomickej štruktúre 
pacienta.

• Dotknite sa ukazovadlom kože. Softvér zobrazí vzdialenosť 
od hrotu ukazovadla k povrchu kože.

• Ak je presnosť dostatočná, stlačte tlačidlo Accept. 
V opačnom prípade stlačte Improve (Zlepšiť), alebo 
Cancel (Zrušiť).

KROK 6

• Stlačením ikonky Reliability zobrazíte mapu spoľahlivosti 
(s farebným rozlíšením): zelená = vysoká spoľahlivosť, žltá = 
stredná spoľahlivosť, bezfarebné = nízka spoľahlivosť. 

• Skontrolujte presnosť v blízkosti oblasti záujmu, aby ste 
získali odhad spoľahlivosti v porovnaní s vašim aktuálnym 
orientačným bodom.

• Podľa potreby stlačte Improve, za účelom snímania 
ďalších bodov, alebo ak chcete zopakovať registráciu.

• Ak ste s presnosťou spokojní, stlačte Accept.
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KALIBRÁCIA NÁSTROJOV

KROK 1

• Pevne pripevnite jednorazové značky guličiek na adaptér 
nástroja. 

• Adaptér nástroja upevnite na nástroj, ktorý chcete 
kalibrovať. Pre maximálnu presnosť orientujte najdlhšie 
rameno poľa v smere osi nástroja.

POZNÁMKA. Adaptér nástroja musí byť pevne spojený s 
nástrojom, tak aby sa nehýbal.

KROK 2

• Pevne pripevnite značky guličiek na Kalibračnú maticu 
nástroja (ICM4).

• Kalibrácia sa aktivuje podržaním ICM4 a zvoleného nástroja 
spolu v zornom poli kamery. Obidve musia byť pre kameru 
viditeľné počas celej kalibrácie.

KROK 3

Ak je pre zvolený adaptér k dispozícii predchádzajúca 
kalibrácia:

• Stlačením Restore (Obnoviť), použijete predchádzajúcu 
kalibráciu (ak nedošlo k zmene nástroja alebo adaptéra 
nástroja).

• Stlačením Calibrate (Kalibrovať), urobíte novú kalibráciu 
(ak používate iný nástroj alebo ak sa zmenila poloha 
adaptéra nástroja).

POZNÁMKA. Obnovenú kalibráciu je potrebné 
skontrolovať.

KROK 4

K dispozícii sú nasledujúce metódy kalibrácie:

• Pivot points: Pre kalibráciu špičiek nástrojov (predvolená 
možnosť).

• Holes: Na kalibráciu špičky a trajektórie nástrojov pomocou 
tupého alebo zahnutého hrotu.

• Notches: Na kalibráciu nástrojov akéhokoľvek priemeru.

POZNÁMKA. Stlačením tlačidla Load nahrajte vopred 
nakalibrovaný nástroj - ak je k dispozícii.

Softvérové verzie: Cranial 2.x
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KROK 5A

Kalibrácia bodu otáčania: najlepší spôsob pre nástroje so 
špicatým hrotom.

• Podržte ukazovadlo na otočnom bode.
• Jemne nástrojom otáčajte. Dávajte pozor aby sa špička 

nástroja nezošmykla z bodu otáčania.

POZNÁMKA. Tento postup sa nedá použiť na kalibráciu 
trajektórie zahnutého nástroja.

KROK 5B

Kalibrácia pomocou objímky (otvoru): Najlepší spôsob 
pre nástroje s pevným priemerom.

• Vložte špičku nástroja do najmenšej možnej objímky. 
Dbajte na to, aby hrot nástroja dosiahol na dno príslušnej 
objímky.

• Stlačte na obrazovke príslušnú objímku.
• Podržte nástroj bez pohybu. Hrot nástroja počas celého 

postupu držte plne zasunutý do objímky.

KROK 5C

Kalibrácia pomocou V-rámček (zárez): Najlepší spôsob 
pri veľmi dlhých nástrojoch.

• Nakalibrujte hrot pomocou bodu otáčania.
• Položte telo nástroja pozdĺž V-rámčeka a podržte ho bez 

pohybu.

KROK 6

Overenie kalibrácie:

• Hrot nástroja: Otáčajte nástroj v bode otáčania.
• Trajektória nástroja: Stlačte Show Axis (Zobraziť os) a 

otáčajte nástroj v záreze.

POZNÁMKA. Ak bola zrealizovaná kalibrácia v objímke, 
hrot a trajektória sa dajú overiť súčasne otáčaním hrotu 
nástroja v objímke.
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KONFIGURÁCIA ZOBRAZENÍ

KONFIGURÁCIA INDIVIDUÁLNYCH ZOBRAZENÍ

V ktoromkoľvek zobrazení môžete stlačením ikonky oka 
definovať nastavenia pre dané zobrazenie. Na kartách, ktoré 
sa otvoria, zvoľte:

• 2D Views (2D zobrazenia): Definícia 2D orientácie (napr. 
axiálne).

• 3D Views (3D zobrazenia): Definícia 3D orientácie (napr. 
3D prehľad).

• Other Views (Ostatné zobrazenia): Definujte napr. 
mikroskopické zobrazenie.

• View Configuration (Konfigurácia zobrazenia): Definícia 
viditeľnosti a vizualizácie objektov v jednotlivých zobrazeniach.

• Windowing (Nastavenia okna zobrazenia): Nastavenie okna 
pre zobrazenie snímok.

PREHLIADANIE ÚDAJOV

• Stlačením Freeze (Zmraziť) v lište menu zmrazíte 
zobrazenie a aktivujete nasledujúce funkcie:
- Pomocou tlačidiel so šípkami v spodnej/hornej časti 

zobrazenia môžete listovať medzi jednotlivými rezmi 
(alebo použite neviditeľnú rolovaciu lištu medzi šípkami).

- Ak chcete vycentrovať zobrazenú snímku stlačte a 
potiahnite modrý zameriavací kríž.

• Stlačením tlačidla Target (Cielenie) môžete vycentrovať 
cieľový bod uprostred zobrazenia.

KONFIGURÁCIA HLAVNÝCH OBRAZOVIEK

Pomocou tlačidiel Display (Zobraziť) môžete nakonfigurovať 
tri hlavné obrazovky, medzi ktorými sa bude prepínať.

• Vyberte obrazovku (View 1 > View 2).
• Ak chcete použiť nastavenie nakonfigurovaného 

zobrazenia, stlačte Display.
• Na karte Layouts (Rozloženie), vyberte nastavenie 

zobrazenia.
• V dialógu Select Set (Vybrať súbor), zvoľte súbor snímok 

(ak je k dispozícii viac ako jedna).
• Stlačením Add (Pridať) uložíte nastavenie zobrazenia.

NAKONFIGUROVANÁ OBRAZOVKA (PRÍKLAD)

Po zvolení súboru snímok sa zobrazí nakonfigurovaná 
hlavná obrazovka (napr. 2x3 Windows).

• Ak chcete zobrazenie na celú obrazovku, stlačte ikonku 
Extend (Rozšíriť zobrazenie) v príslušnom zobrazení.

Softvérové verzie: Cranial 2.x
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ŠTANDARDNÉ ZOBRAZENIE V 4 OKNÁCH

Ak chcete zmeniť axiálne, koronálne a sagitálne 
zobrazenie na iné zobrazenie:

• Stlačte tlačidlo Display.
• Zvoľte jednu z možností (napr, Standard 4 Windows).
• V dialógu Select Set, vyberte súbor snímok.
• Ak chcete zobrazenie na celú obrazovku, stlačte ikonku 

Extend v príslušnom zobrazení.

SPRAVOVANIE ÚDAJOV V ZOBRAZENIACH

Po stlačení Data (Dáta) v lište menu si môžete vyberať z:

• Image Sets (Súbory snímok): Úprava okna a zarovnanie. 
Zmena súboru snímok.

• Objects, Overlays (Objekty, Prekrytia): Správa a zobrazenie 
objektov.

• Trajectories (Trajektórie): Správa a vytváranie trajektórií.
• Points (Body): Správa bodov.
• Image Fusions (Syntéza snímok): Spojenie (syntéza) dvoch 

snímok.
• Screenshots (Snímky obrazoviek): Zobrazenie uložených 

obrazoviek počas procesu.
• Load Data (Načítanie údajov): Načítanie ďalších údajov.
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PREHĽAD NAVIGÁCIE

PO ÚSPEŠNEJ REGISTRÁCII

• Opatrne odstráňte nesterilné referenčné pole.
• Zarúškujte pacienta a pripojte sterilné referenčné pole.
• Zarúškujte a prilepte okolo pripájacej hadičky 

referenčného poľa.

POZNÁMKA. Pri pripájaní sterilného referenčného poľa 
nemeňte polohu adaptéra držiaka hlavy. Mohlo by to 
spôsobiť nepresnosť navigácie a vážne poškodenie 
zdravia pacienta.

MOŽNOSTI NAVIGÁCIE

Stlačením Tools (Nástroje) v lište menu si môžete vyberať z:

• Instruments (Nástroje): Výber z kalibrovaných nástrojov.
• Microscope (Mikroskop): Aktivácia navigácie pod 

mikroskopom.
• Ultrasound (Ultrazvuk): Aktivácia kontroly pod ultrazvukom.
• Measurement (Meranie): Zobrazenie mierky alebo 

vzdialenosti v navigačnom zobrazení.

VÝBER NÁSTROJOV

• Stlačením Instruments v dialógu Tools sa otvorí dialóg 
Tools/Instruments.

• Ak chcete kalibrovať nástroje, stlačte Additional 
Instruments (Ďalšie nástroje).

POZNÁMKA. Pozri kapitolu Instrument Calibration 
(Kalibrácia nástrojov) v tejto stručnej príručke.

DEFINÍCIA NASTAVENÍ NÁSTROJOV

• Stlačením Instruments v dialógu Tools sa otvorí dialóg 
Tools/Settings.

• Stlačte Settings
- Pre automatickú aktiváciu kalibrácie nástrojov, zvoľte 

Pivoting Detection (Otočná detekcia).
- Ak chcete prepnúť medzi 3D a 2D zobrazením nástrojov, 

zapnite/vypnite 3-D Instruments.

Softvérové verzie: Cranial 2.x



INFORMÁCIE VÝROBCU:

Brainlab AG

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

Európa, Afrika, Ázia, Austrália: +49 89 99 15 68 44

USA a Kanada: +1 800 597 5911

Japonsko: +81 3 3769 6900

Latinská Amerika: +55 11 33 55 33 70

Francúzsko: +33-800-67-60-30

E-mail: support@brainlab.com

AUTORSKÉ PRÁVA:

Táto príručka obsahuje informácie chránené 

zákonom o autorských právach. 

Bez jednoznačného písomného povolenia 

spoločnosti Brainlab sa nesmie reprodukovať alebo 

prekladať nijaká časť tejto príručky. 

ZÁRUKA:

Táto príručka podlieha zmenám bez 

oznámenia a nepredstavuje záväzok zo 

strany spoločnosti Brainlab. 

Ďalšie informácie získate v časti 

„Obmedzenia záruky“ v príručke 

Všeobecné platnosti a podmienky 

predaja spoločnosti Brainlab.

Strana 18 - 18

ZAČIATOK NAVIGÁCIE

Úprava polohy trajektórie:

• Prejdite na Data > Trajectories a vyberte trajektóriu, po 
ktorej chcete navigovať.

• Stlačením Navigate Entry (Začiatok navigácie) upravíte 
počiatočný bod a uchováte ten istý cieľový bod.

• Po nájdení vhodného počiatočného bodu, stlačte Set 
Entry (Nastaviť počiatok).

KONTROLA TRAJEKTÓRIE

Pomocou tejto funkcie môžete virtuálne skontrolovať 
počiatočný a cieľový bod trajektórie.

• Prejdite na Data > Trajectories a vyberte trajektóriu.
• Stlačte kartu Review (Kontrola).

- Stlačením Show Entry (Zobraziť počiatok), sa zobrazí 
počiatočný bod z rôznych pohľadov.

- Stlačením Show Target (Zobraziť cieľový bod), sa zobrazí 
cieľový bod z rôznych pohľadov.

• Stlačením Scroll (Listovať) sa zobrazia jednotlivé obrazové 
rezy od počiatočného až po cieľový bod.

ÚPRAVA PARAMETROV TRAJEKTÓRIE

Na karte Properties (Parametre) môžete upraviť 
nastavenie zvolenej trajektórie.

• Name: Premenujte stlačením Edit (Upraviť).
• Diameter (Priemer): Zmenšenie alebo zväčšenie priemeru. 

Ak chcete resetovať priemer, stlačte Reset.
• Color (Farba): Zvoľte farbu trajektórie.

*60903-88SK*Revízia dokumentu: 1.0

Výrobok č. 60903-88SK

NASTAVENIE ODSADENIA HROTU NÁSTROJA

Pomocou tejto funkcie môžete virtuálne predĺžiť alebo 
skrátiť hrot navigovaného nástroja.

• Stlačením Offset (Odsadenie) v lište menu sa otvorí dialóg 
Tool Tip Offset (Odsadenie hrotu nástroja).

• Nastavte odsadenie hrotu nástroja v milimetroch.
• Na obrazovke navigácie: 

- Červená čiara a kríž predstavujú odsadenie.
- Zelená čiara a kríž predstavujú skutočný nástroj.

• Proces dokončíte v kapitole Uloženie údajov v tejto 
stručnej príručke.


