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ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΝΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΝΙΟΥ

• Επιλέξτε έναν ασθενή.
• Φορτώστε τα δεδομένα του ασθενούς.
• Συγχωνεύστε πολλαπλά σύνολα δεδομένων 
χρησιμοποιώντας το Image Fusion.

• Επιλέξτε Cranial Navigation.

Ανατρέξτε στα Εγχειρίδια χρήσης λογισμικού που 
αφορούν τα Content Manager/Patient Selection και 
Image Fusion για περισσότερες πληροφορίες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

• Προσαρτήστε τις σφαίρες επισήμανσης μίας χρήσης a 
στην Τυπική διάταξη αναφοράς κρανίου s.

• Προσαρτήστε την Τυπική διάταξη αναφοράς κρανίου s 
στον προσαρμογέα βάσης στήριξης κεφαλής 
(π.χ. Βραχίονας αναφοράς Vario d).

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

• Ασφαλίστε το κεφάλι του ασθενούς στο στήριγμα κεφαλής a.
• Προσαρτήστε τον προσαρμογέα βάσης στήριξης κεφαλής 
στο στήριγμα κεφαλής s. 

• Τοποθετήστε τη διάταξη αναφοράς εντός 45 cm από την 
περιοχή ενδιαφέροντος. Ταυτόχρονα, αφήστε επαρκή 
χώρο για τη χειρουργική επέμβαση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μη μετακινείτε τη διάταξη αναφοράς κατά τη 
διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, καθώς αυτό 
μπορεί να προκαλέσει ανακριβή παρακολούθηση και 
τραυματισμό του ασθενούς. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ
• Τοποθετήστε την κάμερα 1,2-1,8 m από την κεφαλή του 
ασθενούς, σε βέλτιστη θέση για τη λήψη ολόκληρης της 
διαδικασίας. 

• Ελέγξτε τις προβολές της κάμερας για να επαληθεύσετε ότι 
η διάταξη αναφοράς και η περιοχή ενδιαφέροντος 
βρίσκονται στο πεδίο προβολής της κάμερας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αποφύγετε οποιαδήποτε μεγάλη κίνηση της 
κάμερας.

Εκδόσεις λογισμικού: Cranial 3.x
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ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

ΝΤΟΝΑΤ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

• Πριν από τη σάρωση, προσαρτήστε ντόνατ δείκτες 
καταγραφής a σε ευρέως κατανεμημένες περιοχές 
σφικτού δέρματος που δεν μετατοπίζονται (π.χ. μέτωπο, 
πίσω από τα αυτιά), καθώς και γύρω από την περιοχή 
ενδιαφέροντος.

• Σχεδιάστε μια γραμμή γύρω από κάθε δείκτη για να 
παρακολουθήσετε πιθανή μετατόπιση.

ΕΝΑΡΞΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

• Επιλέξτε Standard από το παράθυρο διαλόγου επιλογής 
καταγραφής.

• Εκκινήστε το Softouch:
- Πατήστε τον διακόπτη αναμονής a κοφτά. 
- Βεβαιωθείτε ότι και οι τρεις σφαίρες επισήμανσης καθώς 
και η λυχνία LED υπερύθρων s είναι ορατά στην κάμερα.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΝΤΟΝΑΤ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

• Επιλέξτε την καρτέλα Donut a.
• Επιλέξτε ένα σημείο στην τρισδιάστατη εικόνα για να 
ανοίξετε την πλήρη προβολή. Εάν είναι απαραίτητο, 
πατήστε τα βέλη s για να περιστρέψετε την εικόνα στον 
επιθυμητό δείκτη καταγραφής.

• Επιλέξτε το κέντρο του δείκτη καταγραφής για να 
τοποθετήσετε το σημείο καταγραφής d.

• Εάν είναι απαραίτητο, επανευθυγραμμίστε τα 
σταυρονήματα στο κέντρο του ντόνατ και κατόπιν επιλέξτε 
Reposition.

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Το λογισμικό σας προτρέπει να καταγράψετε τον 
υποδεικνυόμενο αριθμό των σχεδιασμένων δεικτών 
καταγραφής.

• Τοποθετήστε το άκρο του Softouch απαλά στο κέντρο 
κάθε δείκτη καταγραφής.

Εάν καταγραφεί ένας δείκτης καταγραφής, επισημαίνεται μια 
σφαίρα a.

Εκδόσεις λογισμικού: Cranial 3.x
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ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

• Επαληθεύστε με το Softouch σε πολλαπλές ευρέως 
κατανεμημένες περιοχές (π.χ. και οι δυο πλευρές του 
προσώπου, άκρο της μύτης, άνω γνάθος κ.λπ.) και 
περιοχές κοντά στην περιοχή ενδιαφέροντος. 

• Μην επαληθεύετε σε δείκτες καταγραφής.
• Αν η ακρίβεια είναι ικανοποιητική, επιλέξτε Accept.
• Αν η ακρίβεια δεν είναι ικανοποιητική, επιλέξτε Try Again.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Πρέπει να πραγματοποιήσετε Registration 
Verification για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη χειρουργική 
ακρίβεια και ασφάλεια του ασθενούς.
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ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Επιλέξτε Surface Matching από το παράθυρο διαλόγου 
επιλογής καταγραφής.

• Ενεργοποιήστε το Z-touch:
- Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης a. Μετά την εμφάνιση 
της ορατής δέσμης λέιζερ, περιμένετε ένα δευτερόλεπτο 
για την ενεργοποίηση του λέιζερ.

- Βεβαιωθείτε ότι το LED ελέγχου s είναι ακάλυπτο και το 
σημείο σκόπευσης της δέσμης λέιζερ είναι ορατό στην 
κάμερα.

ΚΑΘΟ∆ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)

• Επιλέξτε Guide στο παράθυρο διαλόγου καταγραφής του 
ασθενούς. 

• Πραγματοποιήστε λήψη των υποδεικνυόμενων επικέντρων 
τοποθετώντας το άκρο του Softouch απαλά στο δέρμα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το Z-touch δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για καθοδηγούμενη καταγραφή.

ΛΗΨΗ ΣΗΜΕΙΩΝ

• Χρησιμοποιώντας την πράσινη περιοχή για καθοδήγηση, 
λάβετε σημεία σε ευδιάκριτες επιφάνειες και οστικές δομές 
και στις δύο πλευρές της κεφαλής του ασθενούς.
- Softouch: Κρατήστε απαλά το άκρο στο δέρμα για να 
λάβετε ένα σημείο. Προσέχετε να μη μετατοπίσετε το 
δέρμα.

- Z-touch: Μετακινήστε αργά το λέιζερ πάνω στο 
πρόσωπο του ασθενούς. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αποφύγετε τις στρογγυλεμένες περιοχές 
(π.χ. κορυφή της κεφαλής) ή περιοχές όπου το δέρμα έχει 
μετατοπιστεί (π.χ. φρύδια).

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

• Επαληθεύστε με το Softouch σε πολλαπλές ευρέως 
κατανεμημένες περιοχές (π.χ. και οι δυο πλευρές του 
προσώπου, άκρο της μύτης, άνω γνάθος κ.λπ.) και 
περιοχές κοντά στην περιοχή ενδιαφέροντος. 

• Αν η ακρίβεια είναι ικανοποιητική, επιλέξτε Accept.
• Αν η ακρίβεια είναι ικανοποιητική, επιλέξτε Improve ή 

Cancel.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Πρέπει να πραγματοποιήσετε Registration 
Verification για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη χειρουργική 
ακρίβεια και ασφάλεια του ασθενούς.

Εκδόσεις λογισμικού: Cranial 3.x
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Μετά την επιτυχή καταγραφή:

• Αφαιρέστε προσεκτικά τη μη αποστειρωμένη Τυπική 
διάταξη αναφοράς κρανίου.

• Καλύψτε τον ασθενή. 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

• Κάντε μια οπή στο κάλυμμα και εισαγάγετε την 
αποστειρωμένη Τυπική διάταξη αναφοράς κρανίου a.

• Σφίξτε τη βίδα κάτω από το κάλυμμα με το μη 
αποστειρωμένο χέρι s.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μη μετακινείτε τον 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.

ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

• Καλύψτε ή/και δέστε με ταινία τον σωλήνα του συνδέσμου 
της Τυπικής διάταξης αναφοράς κρανίου a.

Εκδόσεις λογισμικού: Cranial 3.x
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ/ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

• Data: Επιλέξτε κάποια από τις λειτουργίες των δεδομένων 
του ασθενούς.

• Tooltip: Επιμηκύνετε ή συμπτύξτε εικονικά ένα άκρο.
• Acquire: Ορίστε ένα ψηφιοποιημένο σημείο στην κεφαλή 
του ασθενούς ή δημιουργήστε μια τροχιά.

• Freeze: Κλειδώστε την πλοηγούμενη προβολή για να 
μπορείτε να:
- Πραγματοποιείτε κύλιση μέσω των εικόνων. 
- Κεντράρετε εκ νέου τα δεδομένα εικόνας. 

• Zoom: Αλλάξτε τη μεγέθυνση των εικόνων. Το 
παρατεταμένο κλικ ενεργοποιεί το Smart Autozoom.

• Display: Εναλλάξτε και διαμορφώστε προβολές.

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
Επιλέξτε Data από τη γραμμή εργαλείων για να επιλέξετε 
μεταξύ:

• Image Sets: Προσαρμόστε τη ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα 
του γκρι και την ευθυγράμμιση ή αλλάξτε ομάδα εικόνων.

• Objects, Overlays: Εμφανίστε αντικείμενα.
• Trajectories: ∆ιαχειριστείτε και δημιουργήστε τροχιές.
• Points: ∆ιαχειριστείτε σημεία.
• Image Fusions: Συγχωνεύστε δύο εικόνες.
• Load Data: Φορτώστε πρόσθετα δεδομένα ασθενούς.

ΤΡΟΧΙΕΣ

• Επιλέξτε Trajectories από το παράθυρο διαλόγου Data 
για να δείτε τη λίστα όλων των τροχιών που υπάρχουν.

• Προσαρμόστε μια υπάρχουσα τροχιά επιλέγοντας την 
αντίστοιχη εικόνα a.

• Επιλέξτε την τροχιά στην οποία επιθυμείτε να πλοηγηθείτε 
επισημαίνοντάς τη στη στήλη Active s.

∆ΗΜΙΟΥΓΙΑ ΝΕΑΣ ΤΡΟΧΙΑΣ

• Επιλέξτε Create new trajectory (βλ. παραπάνω).
• Για να ρυθμίσετε σημείο εισόδου:

- Είτε προσαρμόστε το σταυρόνημα και επιλέξτε Set Entry 
είτε

- Επιλέξτε Navigate Entry και περιστρέψτε το άκρο του 
εργαλείου στον ασθενή.

• Για να ρυθμίσετε σημείο-στόχο:
- Προσαρμόστε το σταυρόνημα και επιλέξτε Set Target.

• Επιλέξτε Review a για να ελέγξετε τις εικόνες στην τροχιά 
για σημαντικές δομές.

Εκδόσεις λογισμικού: Cranial 3.x
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∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΟΧΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΚΡΟΥ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
• Επιλέξτε Tooltip από τη γραμμή εργαλείων.

• Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ⊖ / ⊕  για να επιμηκύνετε ή να 
συμπτύξετε εικονικά το άκρο ενός πλοηγούμενου εργαλείου. 
- Το κόκκινο σταυρόνημα αντιπροσωπεύει το εικονικό άκρο 
μετατόπισης.

- Το πράσινο σταυρόνημα αντιπροσωπεύει το πραγματικό 
άκρο του εργαλείου.

• Επιλέξτε Acquire για να δημιουργήσετε μια νέα τροχιά.

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΟΘΟΝΩΝ
• Επιλέξτε Display από τη γραμμή εργαλείων για να 
διαμορφώσετε τις οθόνες.

• Στην καρτέλα Layouts a, επιλέξτε μια ρύθμιση εμφάνισης.
• Στην καρτέλα View Orientation s, ορίστε τον 
προσανατολισμό ώστε να αντιστοιχεί στην οπτική γωνία 
του χειρουργού.

• Επιλέξτε Add για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη 
διάταξη.

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 
Επιλέξτε το εικονίδιο με το μάτι από την αριστερή γωνία 
οποιασδήποτε προβολής πλοήγησης. Στο παράθυρο 
διαλόγου που ανοίγει επιλέξτε μεταξύ:

a 2-D Views: Ορίστε προσανατολισμό 2D (π.χ., αξονικό).

s 3-D Views: Ορίστε προσανατολισμό 3D.

d Other Views: Ορίστε άλλες προβολές (π.χ. μικροσκόπιο).

f View Configuration: Ορίστε την ορατότητα και την 
οπτικοποίηση των αντικειμένων.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΗΣ

• Επιλέξτε Craniotomy Planning από την καρτέλα 
3-D Views.

• Επιλέξτε το εικονίδιο με το νυστέρι.
• ∆ημιουργήστε το περίγραμμα της κρανιοτομής με 

Softouch για την πραγματοποίηση εικονικής τομής μέσω 
της σκιάς του οστού και του δέρματος.

• Αποεπιλέξτε το εικονίδιο με το νυστέρι.

a s d f

a s
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ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

• Προσαρτήστε με ασφάλεια τις σφαίρες επισήμανσης στη 
Συστοιχία προσαρμογέα οργάνου a και στη Συσκευή 
βαθμονόμησης εργαλείων 4.0 (ICM4) s.

• Προσαρτήστε τη Συστοιχία προσαρμογέα οργάνου a 
σταθερά στο εργαλείο. Για βέλτιστη ακρίβεια, 
προσανατολίστε τον μακρύτερο βραχίονα της συστοιχίας 
κατά μήκος του άξονα του εργαλείου.

• Κρατήστε την ICM4 και το επιλεγμένο εργαλείο μαζί στο 
πεδίο προβολής της κάμερας για να ξεκινήσει το 
παράθυρο διαλόγου βαθμονόμησης. Και τα δύο θα πρέπει 
να είναι ορατά στην κάμερα καθ’ όλη τη διάρκεια της 
βαθμονόμησης.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

• Τοποθετήστε το άκρο του εργαλείου σε ένα σημείο 
περιστροφής και περιστρέψτε ελαφρώς. 

• Επαληθεύστε ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΟΠΩΝ

• Επιλέξτε Holes από το παράθυρο διαλόγου 
βαθμονόμησης εργαλείου.

• Επιλέξτε την οπή για την αντίστοιχη διάμετρο του 
εργαλείου.

• Τοποθετήστε το εργαλείο πλήρως στην οπή και κρατήστε 
το σταθερό έως ότου ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση.

• Επαληθεύστε ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΓΚΟΠΗΣ

• Επιλέξτε Notch από το παράθυρο διαλόγου 
βαθμονόμησης εργαλείου.

• Τοποθετήστε το άκρο του εργαλείου σε ένα σημείο 
περιστροφής και περιστρέψτε ελαφρώς. 

• Ολισθήστε το εργαλείο στην εγκοπή και κρατήστε το 
σταθερό έως ότου ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση. 

• Επαληθεύστε ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

Εκδόσεις λογισμικού: Cranial 3.x
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  Brainlab AG
 Olof-Palme-Str. 9
 81829 Munich
 Γερμανία

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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