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

Забележка: това ръководство за бърза справка не замества ръководството за потребителя.Стр. 1/12

НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА CRANIAL

СТАРТИРАНЕ НА CRANIAL NAVIGATION
• Изберете пациент.
• Заредете пациентски данни.
• Слейте няколко набора от данни с помощта на Image Fusion.
• Изберете Cranial Navigation.

Направете справка с Ръководствата за потребителя на 
софтуера за Content Manager/Patient Selection и Image Fusion за 
повече информация.

ПОДГОТОВКА НА РЕФЕРЕНТНА УСТАНОВКА
• Прикачете маркерни сфера за еднократна употреба a към 
Стандартна краниална референтна установка s.

• Прикачете Стандартната краниална референтна установка s 
към адаптера за държач за глава (например Референтно рамо 
Vario d).

ПРИКАЧВАНЕ НА РЕФЕРЕНТНА УСТАНОВКА
• Фиксирайте главата на пациента в държача за глава a.
• Прикачете адаптера на държача за глава към държача за 
главаs. 

• Поставете референтната установка в рамките на 45 cm от зоната 
на интерес. В същото време оставете достатъчно място за 
операция.

ЗАБЕЛЕЖКА: не местете референтната установка по време на 
операция, тъй като това може да доведе до неточно 
проследяване и нараняване на пациента. 

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ПРОСЛЕДЯВАЩА СИСТЕМА
• Поставете камерата на 1,2 – 1,8 m от главата на пациента 
в оптимална позиция по време на цялата процедура. 

• Проверете изгледите на камерата, за да потвърдите, че 
референтната установка и зоната на интерес са в зрителното 
поле на камерата.

ЗАБЕЛЕЖКА: избягвайте прекомерно местене на камерата.

Софтуерни версии: Cranial 3.x
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СТАНДАРТНА РЕГИСТРАЦИЯ

ТОРОИДАЛНИ РЕГИСТРАЦИОННИ МАРКЕРИ
• Преди сканиране прикачете Тороидални регистрационни 
маркери a към широко разпределени области от опъната кожа, 
която няма да се измества (например челото, зад ушите), както 
и около зоната на интерес.

• Начертайте линия около всеки маркер, за да следите за 
възможно изместване.

НАЧАЛО НА СТАНДАРТНА РЕГИСТРАЦИЯ
• Изберете Standard от диалоговия прозорец за избор на 
регистрация.

• Задействайте Softouch:
- Натиснете за кратко превключвателя за режим на готовностa. 
- Уверете се, че всички три маркерни сфери и инфрачервеният 
светодиод s са видими за камерата.

ПЛАНИРАНЕ НА ТОРОИДАЛНИ РЕГИСТРАЦИОННИ 
МАРКЕРИ
• Изберете раздела Donut a.
• Изберете точка в 3D образа, за да отворите пълен изглед. Ако е 
нужно, натиснете стрелките s, за да завъртите към желания 
регистрационен маркер.

• Изберете центъра на регистрационния маркер, за да поставите 
регистрационната точка d.

• Ако е нужно, подравнете наново визирните кръстове към 
центъра на тороида, след което изберете Reposition.

ДИАЛОГОВ ПРОЗОРЕЦ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
Ще получите подкана да регистрирате указания брой планирани 
регистрационни маркери.
• Поставете върха на Softouch внимателно в центъра на всеки 
регистрационен маркер.

Ако даден регистрационен маркер е регистриран, ще се освети 
сфера a.

Софтуерни версии: Cranial 3.x

a

a

d

s

a

s

a



Забележка: това ръководство за бърза справка не замества ръководството за потребителя.Стр. 4/12

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА
• Потвърдете със Softouch върху няколко широко разпределени 
области (например двете страни на лицето, върха на носа, 
горните зъби и т.н.) и области, близки до зоната на интерес. 

• Не потвърждавайте върху регистрационни маркери.
• Ако точността е задоволителна, изберете Accept.
• Ако точността не е задоволителна, изберете Try Again.

ЗАБЕЛЕЖКА: трябва да извършите Registration Verification, 
за да гарантирате оптимална хирургическа точност и 
безопасност на пациента.
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СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОВЪРХНОСТТА 

СТАРТИРАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪОТВЕТСТВИЕ 
НА ПОВЪРХНОСТТА
Изберете Surface Matching от диалоговия прозорец за избор 
на регистрация.

• Активирайте Z-touch:
- Натиснете бутона за активация a. След като видимият лазер 
се появи, изчакайте една секунда, за да се активира лазерът.

- Уверете се, че контролният светодиод s е открит и че 
лазерната точка се вижда от камерата.

НАСОЧВАНА РЕГИСТРАЦИЯ (ОПЦИОНАЛНО)
• Изберете Guide в диалоговия прозорец за регистрация на 
пациенти. 

• Заснемете указаните ориентири, като задържате леко върха на 
Softouch върху кожата. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Z-touch не може да се използва за насочвана 
регистрация.

ЗАСНЕМАНЕ НА ТОЧКИ
• С помощта на зелената област като насока, заснемете точки 
върху отличителни повърхности и костни структури от двете 
страни на главата на пациента.
- Softouch: Задръжте леко върха върху кожата, за да заснемете 
точка. Внимавайте да не измествате кожата.

- Z-touch: Бавно местете лазера над лицето на пациента. 

ЗАБЕЛЕЖКА: избягвайте закръглени области (например 
темето) или областите, където кожата се е изместила 
(например веждите).

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА
• Потвърдете със Softouch върху няколко широко разпределени 
области (например двете страни на лицето, върха на носа, 
горните зъби и т.н.) и области, близки до зоната на интерес. 

• Ако точността е задоволителна, изберете Accept.
• Ако точността не е задоволителна, изберете Improve или Cancel.

ЗАБЕЛЕЖКА: трябва да извършите Registration Verification, 
за да гарантирате оптимална хирургическа точност и 
безопасност на пациента.

Софтуерни версии: Cranial 3.x

a

s



Забележка: това ръководство за бърза справка не замества ръководството за потребителя.Стр. 6/12



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

Забележка: това ръководство за бърза справка не замества ръководството за потребителя.Стр. 7/12

ПОДГОТОВКА ЗА НАВИГАЦИЯ

ПОКРИВАНЕ НА ПАЦИЕНТА
След успешна регистрация:
• Внимателно премахнете нестерилната Стандартна краниална 
референтна установка.

• Покрийте пациента с драперия. 

ПРИКАЧВАНЕ НА СТЕРИЛНА РЕФЕРЕНТНА УСТАНОВКА
• Изрежете отвор в драперията и вкарайте стерилна Стандартна 
краниална референтна установка a.

• Затегнете винта отдолу под драперията с нестерилна ръка s.

ЗАБЕЛЕЖКА: не местете адаптера на държача за глава, когато 
прикачвате стерилната референтна установка. Това може да 
доведе до неточно проследяване и много тежко нараняване на 
пациента.

ПОКРИВАНЕ НА СТЕРИЛНАТА РЕФЕРЕНТНА УСТАНОВКА
• Покрийте с драперия и/или лепенка около конекторната тръба на 
Стандартната краниална референтна установкаa.

Софтуерни версии: Cranial 3.x

a

s

a



Забележка: това ръководство за бърза справка не замества ръководството за потребителя.Стр. 8/12



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

Забележка: това ръководство за бърза справка не замества ръководството за потребителя.Стр. 9/12

ИЗГЛЕДИ/ФУНКЦИИ НА НАВИГАЦИЯТА

ФУНКЦИИ ЗА НАВИГАЦИЯ В ЛЕНТАТА С ИНСТРУМЕНТИ
• Data: Избирайте от функции за пациентски данни.
• Tooltip: Виртуално удължавайте или скъсявайте върхове.
• Acquire: Определяйте дигитализирани точки върху главата на 
пациента или създавайте траектории.

• Freeze: Заключвайте навигирания дисплей, за да можете да:
- Превъртате през образи. 
- Центрирате повторно данни за образи. 

• Zoom: Сменяйте увеличението на образа. Продължително 
щракване активира Smart Autozoom.

• Display: Превключвайте и конфигурирайте изгледи.

ДАННИ 
Изберете Data от лентата с инструменти, за да изберете от:

• Image Sets: Регулирайте контрастирането и подравняването или 
избирайте набори от образи.

• Objects, Overlays: Показвайте обекти.
• Trajectories: Управлявайте и създавайте траектории.
• Points: Управлявайте точки.
• Image Fusions: Сливайте два образа.
• Load Data: Зареждайте допълнителни пациентски данни.

ТРАЕКТОРИИ
• Изберете Trajectories от диалоговия прозорец Data, за да видите 
списък със съществуващи траектории.

• Регулирайте съществуваща траектория, като изберете 
съответния образ a.

• Изберете траекторията, която желаете да навигирате, като я 
осветите в колоната Active s.

СЪЗДАВАНЕ НА НОВА ТРАЕКТОРИЯ
• Изберете Create new trajectory (вижте по-горе).
• За да зададете точка на въвеждане:

- Нагласете визирния кръст и изберете Set Entry или
- Изберете Navigate Entry и завъртете върха на инструмента 
върху пациента.

• За да зададете целева точка:
- Нагласете визирния кръст и изберете Set Target.

• Изберете Review a, за да проверите образите по траекторията 
за критични структури.

Софтуерни версии: Cranial 3.x
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СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЕКТОРИЯ С ИЗМЕСТВАНЕ НА ВЪРХА 
НА ИНСТРУМЕНТ
• Изберете Tooltip от лентата с инструменти.

• Използвайте бутоните ⊖ / ⊕ , за да удължите или скъсите 
виртуално върха на навигирания инструмент. 
- Червеният визирен кръст представлява виртуалния връх на 
изместването.

- Зеленият визирен кръст представлява реалния връх на 
инструмента.

• Изберете Acquire, за да създадете нова траектория.

КОНФИГУРИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЕКРАНИ
• Изберете Display от лентата с инструменти, за да конфигурирате 
екраните.

• В раздела Layouts a изберете настройка на дисплея.
• В раздела View Orientation s определете ориентацията да 
съвпада с перспективата на хирурга.

• Изберете Add, за да добавите персонализирано оформление.

КОНФИГУРИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ИЗГЛЕДИ 
Изберете иконата с око от левия ъгъл на който и да е навигационен 
изглед. В диалоговия прозорец, който се отваря, изберете от:

a 2-D Views: Определяйте 2D ориентация (например аксиална).
s 3-D Views: Определяйте 3D ориентация.
d Other Views: Определяйте други изгледи (например микроскоп).
f View Configuration: Определяйте видимостта и визуализацията 
на обектите.

ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИРТУАЛНА КРАНИОТОМИЯ
• Изберете Craniotomy Planning от раздела 3-D Views.

• Изберете иконата с нож.
• Очертайте краниотомията със Softouch, за да срежете 
виртуално през костните и кожни силуети.

• Премахнете избора от иконата с нож.

a s d f

a s
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КАЛИБРИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТ

ПОДГОТОВКА НА ИНСТРУМЕНТ
• Здраво прикачете маркерни сфери към Установката на 
инструментния адаптер a и към Матрицата за калибриране 
на инструменти 4.0 (ICM4) s.

• Прикачете Установката на инструментния адаптер a здраво 
към инструмента. За най-добра точност ориентирайте най-
дългото рамо на установката по оста на инструмента.

• Задръжте ICM4 и избрания инструмент заедно в зрителното поле 
на камерата, за стартирате диалоговия прозорец за 
калибриране. И двете трябва да са видими за камерата по време 
на цялото калибриране.

КАЛИБРИРАНЕ НА ОСЕВА ТОЧКА
• Поставете върха на инструмента в осева точка и завъртете леко. 
• Потвърдете, като следвате инструкциите на екрана.

КАЛИБРИРАНЕ НА ГНЕЗДА
• Изберете Holes от диалоговия прозорец за калибриране на 
инструмент.

• Изберете гнездото за съответния диаметър на инструмента.
• Поставете инструмента изцяло в гнездото и задръжте 
неподвижно, докато калибрирането завърши.

• Потвърдете, като следвате инструкциите на екрана.

КАЛИБРИРАНЕ НА ПРОРЕЗ
• Изберете Notch от диалоговия прозорец за калибриране на 
инструмент.

• Поставете върха на инструмента в осева точка и завъртете леко. 
• Плъзнете инструмента в прореза и задръжте неподвижно, докато 
калибрирането завърши. 

• Потвърдете, като следвате инструкциите на екрана.

Софтуерни версии: Cranial 3.x
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  Brainlab AG
 Olof-Palme-Str. 9
 81829 Munich
 Германия

Европа, Африка, Азия, Австралия: 
+49 89 99 15 68 1044
САЩ и Канада: +1 800 597 5911
Япония: +81 3 3769 6900
Латинска Америка: +55 11 33 55 33 70
Франция: +33 800 67 60 30

Имейл: support@brainlab.com

АВТОРСКО ПРАВО:

Това ръководство съдържа собствена 
информация, защитена с авторско право. 
Нито една част от това ръководство не може 
да бъде възпроизвеждана или превеждана без 
изричното писмено съгласие на Brainlab. 

ОТГОВОРНОСТ:

Това ръководство подлежи на 
промени без предизвестие и не 
представлява ангажимент от страна 
на Brainlab. 

За допълнителна информация 
направете справка с раздела 
„Ограничения на отговорността“ 
в Стандартните правила и условия 
за продажби на Brainlab.
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