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KONFIGURACJA SYSTEMU CRANIAL

URUCHAMIANIE CRANIAL NAVIGATION

• Wybrać pacjenta.
• Wczytać dane pacjenta.
• Połączyć kilka zestawów danych za pomocą 

Image Fusion.
• Wybrać Cranial Navigation.

Więcej informacji podano w Instrukcjach obsługi 

oprogramowania dotyczących Content Manager/
Patient Selection oraz Image Fusion.

PRZYGOTOWANIE UKŁADU REFERENCYJNEGO

• Przymocować jednorazowe markery sferyczne a 
do standardowego czaszkowego układu 

referencyjnego s.
• Przymocować standardowy czaszkowy układ 

referencyjny s do adaptera uchwytu głowy (np. ramię 

referencyjne Vario d).

MOCOWANIE UKŁADU REFERENCYJNEGO

• Unieruchomić głowę pacjenta w uchwycie głowy a.
• Przymocować adapter obejmy głowy do uchwytu 

głowy s. 
• Umieścić układ referencyjny w odległości do 45 cm 

od obszaru zainteresowania. Jednocześnie należy 
pozostawić odpowiednią przestrzeń do przeprowadzenia 
operacji.

UWAGA: Nie wolno poruszać układem referencyjnym 
podczas operacji, gdyż może to prowadzić do 
niedokładnego wykrywania i do urazu u pacjenta. 

USTAWIANIE UKŁADU WYKRYWANIA

• Umieścić kamerę w odległości 1,2–1,8 m od głowy 
pacjenta w optymalnym położeniu na czas całej operacji. 

• Sprawdzić widoki kamery, aby potwierdzić, że układ 
referencyjny i obszar zainteresowania znajdują się w polu 
widzenia kamery.

UWAGA: Unikać większych ruchów kamerą.

Wersje oprogramowania: Cranial 3.x
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REJESTRACJA STANDARDOWA

TOROIDALNE MARKERY REJESTRACYJNE

• Przed skanowaniem należy przymocować toroidalne 

markery rejestracyjne a do szeroko rozmieszczonych 
obszarów napiętej skóry, która nie przemieszcza się 
(np. czoło, skóra za uszami), a także wokół obszaru 
zainteresowania.

• Wokół każdego markera narysować linię, aby kontrolować 
potencjalne przesuwanie.

ROZPOCZYNANIE REJESTRACJI STANDARDOWEJ

• W oknie wyboru rejestracji wybrać Standard.

• Zainicjalizować Softouch:
- Nacisnąć krótko przełącznik trybu czuwania a. 
- Upewnić się, że wszystkie trzy markery sferyczne i diody 

podczerwone LED s są widoczne dla kamery.

PLANOWANIE TOROIDALNYCH MARKERÓW 

REJESTRACYJNYCH

• Wybrać zakładkę Donut a.
• Wybrać punkt na obrazie 3D, aby otworzyć pełny widok. 

Jeżeli to konieczne, nacisnąć strzałki s, aby obrócić 
żądany marker rejestracyjny.

• Wybrać środek markera rejestracyjnego, aby umieścić 
punkt rejestracyjny d.

• Jeśli to konieczne, ponownie ustawić krzyżyki w środku 
toroidu, a następnie wybrać Reposition.

OKNO DIALOGOWE REJESTRACJI

Wyświetlony zostanie monit o zarejestrowanie wskazanej 
liczby zaplanowanych markerów rejestracyjnych.

• Umieścić delikatnie końcówkę Softouch w środku 
każdego z markerów rejestracyjnych.

Jeżeli marker rejestracyjny jest zarejestrowany, sfera a 
zostanie podświetlona.

Wersje oprogramowania: Cranial 3.x
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WERYFIKACJA REJESTRACJI

• Przeprowadzić weryfikację za pomocą Softouch na kilku 
obszarach różniących się położeniem (np. po obu 
stronach twarzy, czubek nosa, górne zęby itp.) 
i w obszarach bliskich obszaru zainteresowania. 

• Nie przeprowadzać weryfikacji na markerach 
rejestracyjnych.

• Jeśli dokładność jest zadowalająca, wybrać Accept.
• Jeśli dokładność nie jest zadowalająca, wybrać Try again.

UWAGA: Przeprowadzenie weryfikacji jest konieczne, 
aby zapewnić optymalną dokładność chirurgiczną 
i bezpieczeństwo pacjenta.
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DOPASOWANIE POWIERZCHNI 

ROZPOCZYNANIE REJESTRACJI DOPASOWANIA 

POWIERZCHNI

W oknie wyboru rejestracji wybrać Surface Matching.

• Aktywować Z-touch:
- Nacisnąć przycisk aktywacji a. Gdy pojawi się widoczne 
światło laserowe, odczekać jedną sekundę na aktywację 
lasera.

- Upewnić się, że kontrolna dioda LED s nie jest 
przykryta, a punkt laserowy jest widoczny dla kamery.

REJESTRACJA STEROWANA (OPCJONALNIE)

• W oknie dialogowym rejestracji pacjenta wybrać Guide. 
• Pozyskać wskazane punkty orientacyjne, przytrzymując 

końcówkę Softouch delikatnie na skórze. 

UWAGA: Do rejestracji sterowanej nie można użyć 
Z-touch.

AKWIZYCJA PUNKTU

• Używając zielonego obszaru jako wytycznej, pozyskać 
punkty na charakterystycznych powierzchniach 
i strukturach kostnych po obu stronach głowy pacjenta.
- Softouch: Przytrzymać końcówkę delikatnie na skórze, 

aby pozyskać punkt. Zachować ostrożność, aby nie 
przesunąć skóry.

- Z-touch: Powoli przemieszczać laser nad twarzą 
pacjenta. 

UWAGA: Unikać zaokrąglonych obszarów (np. górnej 
części głowy) oraz obszarów, gdzie skóra przesunęła się 
(np. brwi).

WERYFIKACJA REJESTRACJI

• Przeprowadzić weryfikację za pomocą Softouch na kilku 
obszarach różniących się położeniem (np. po obu 
stronach twarzy, czubek nosa, górne zęby itp.) 
i w obszarach bliskich obszaru zainteresowania. 

• Jeśli dokładność jest zadowalająca, wybrać Accept.
• Jeśli dokładność jest nie zadowalająca, wybrać Improve 

lub Cancel.

UWAGA: Przeprowadzenie weryfikacji jest konieczne, 
aby zapewnić optymalną dokładność chirurgiczną 
i bezpieczeństwo pacjenta.

Wersje oprogramowania: Cranial 3.x
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PRZYGOTOWANIE DO NAWIGACJI

OKRYWANIE PACJENTA OBŁOŻENIEM

Po pomyślnej rejestracji:

• Ostrożnie zdjąć niesterylny standardowy czaszkowy 

układ referencyjny.
• Okryć pacjenta obłożeniem. 

MOCOWANIE STERYLNEGO UKŁADU 

REFERENCYJNEGO

• Wyciąć otwór w obłożeniu i włożyć sterylny standardowy 

czaszkowy układ referencyjny a.
• Dokręcić śrubę od spodu obłożenia niesterylną dłonią s.

UWAGA: Podczas mocowania sterylnego układu 
referencyjnego nie poruszać adaptera uchwytu głowy. 
Mogłoby to spowodować niedokładne wykrywanie 
i ciężkie obrażenia ciała pacjenta.

OKRYWANIE STERYLNEGO UKŁADU 

REFERENCYJNEGO OBŁOŻENIEM

• Obłożyć i/lub okleić dokoła taśmą rurkę standardowego 

czaszkowego układu referencyjnego a.

Wersje oprogramowania: Cranial 3.x
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FUNKCJE/WIDOKI NAWIGACJI

FUNKCJE NAWIGACYJNE NA PASKU NARZĘDZI

• Data: wybór funkcji dotyczących danych pacjenta.
• Tooltip: wirtualne wydłużenie lub skrócenie końcówki.
• Acquire: definiowanie cyfrowego punktu na głowie 

pacjenta lub stworzenie trajektorii.
• Freeze: zablokowanie nawigowanego widoku w celu:

- Przewijania między obrazami. 
- Ponownego wyśrodkowania danych obrazowych. 

• Zoom: zmiana powiększenia obrazu. Długie kliknięcie 
aktywuje funkcję Smart Autozoom.

• Display: przełączanie pomiędzy widokami i 
konfigurowanie widoków.

DANE 

Z paska narzędzi wybrać Data, aby móc wybrać:

• Image Sets: dostosowanie okienkowania i wyrównania 
lub zmiana zestawu obrazów.

• Objects, Overlays: wyświetlanie obrazów.
• Trajectories: zarządzanie trajektoriami i tworzenie 

trajektorii.
• Points: zarządzanie punktami.
• Image Fusions: fuzja dwóch obrazów.
• Load Data: wczytywanie dodatkowych danych pacjenta.

TRAJEKTORIE

• Wybrać Trajectories w oknie dialogowym Data, 
aby wyświetlić listę istniejących trajektorii.

• Dostosować istniejącą trajektorię, wybierając odpowiedni 
obraz a.

• Wybrać trajektorię, która ma być nawigowana, 
podświetlając ją w kolumnie Active s.

TWORZENIE NOWEJ TRAJEKTORII

• Wybrać Create new trajectory (patrz powyżej).
• Aby ustawić punkt wejścia:

- ustawić odpowiednio krzyżyk i wybrać Set Entry lub
- wybrać Navigate Entry i obrócić końcówkę instrumentu 

na ciele pacjenta.
• Aby ustawić punkt docelowy:

- ustawić odpowiednio krzyżyk i wybrać Set Target.
• Wybrać Review a, aby sprawdzić obrazy wzdłuż 

trajektorii pod kątem narządów krytycznych.

Wersje oprogramowania: Cranial 3.x
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TWORZENIE TRAJEKTORII ZA POMOCĄ OFFSETU 

KOŃCÓWKI NARZĘDZIA

• Na pasku narzędzi wybrać Tooltip.

• Za pomocą przycisków ⊖ / ⊕  wirtualnie wydłużyć lub 
skrócić końcówkę nawigowanego instrumentu. 
- Czerwony krzyżyk reprezentuje wirtualne wydłużenie 

końcówki.
- Zielony krzyżyk odpowiada rzeczywistej końcówce 

instrumentu.
• Wybrać Acquire, aby utworzyć nową trajektorię.

KONFIGUROWANIE EKRANÓW GŁÓWNYCH

• Z paska narzędzi wybrać Display, aby konfigurować 
ekrany.

• W zakładce Layouts a wybrać ustawienia wyświetlania.
• W zakładce View Orientation s zdefiniować orientację, 

aby odpowiadała perspektywie chirurga.
• Wybrać Add, aby stworzyć układ niestandardowy.

KONFIGUROWANIE POSZCZEGÓLNYCH WIDOKÓW 

Wybrać ikonę oka w lewym rogu widoku nawigacji. W oknie 
dialogowym, które zostanie otwarte, wybrać spośród:

a 2-D Views: określanie kierunku 2D (np. osiowy).

s 3-D Views: określenie orientacji 3D.

d Other Views: określenie innych widoków (np. mikroskopu).

f View Configuration: określanie widoczności i wizualizacji 
obiektów.

PRZEPROWADZENIE WIRTUALNEJ KRANIOTOMII

• Wybrać Craniotomy Planning w zakładce 3-D Views.

• Wybrać ikonę noża.
• Wytyczyć kontur kraniotomii za pomocą Softouch, 

aby wirtualnie przeciąć kość i skóry.
• Odznaczyć ikonę noża.
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KALIBRACJA INSTRUMENTU

PRZYGOTOWANIE INTRUMENTÓW

• Stabilnie przymocować markery sferyczne do układu 

adaptera instrumentów a i do matrycy kalibracyjnej 

instrumentu 4.0 (ICM4) s.
• Zamocować układ adaptera instrumentu a nieruchomo 

do instrumentu. Aby uzyskać jak najlepszą dokładność, 
należy ułożyć najdłuższe ramię układu wzdłuż 
osi instrumentu.

• Przytrzymać ICM4 i wybrany instrument razem w polu 
widzenia kamery, aby uruchomić okno dialogowe 
kalibracji. Obydwa muszą być widoczne dla kamery 
podczas całej kalibracji.

KALIBRACJA Z UŻYCIEM PUNKTU OBROTU

• Umieścić końcówkę instrumentu w punkcie obrotu 
i delikatnie obrócić. 

• Przeprowadzić weryfikację, postępując zgodnie 
ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

KALIBRACJA Z UŻYCIEM OTWORÓW

• W oknie dialogowym kalibracji instrumentów wybrać 
Holes.

• Wybrać otwór dla odpowiadającej mu średnicy 
instrumentu.

• Umieścić instrument całkowicie w otworze i przytrzymać 
nieruchomo do chwili zakończenia kalibracji.

• Przeprowadzić weryfikację, postępując zgodnie 
ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

KALIBRACJA Z UŻYCIEM NACIĘCIA

• W oknie dialogowym kalibracji instrumentów wybrać 
Notch.

• Umieścić końcówkę instrumentu w punkcie obrotu 
i delikatnie obrócić. 

• Wsunąć instrument do nacięcia i przytrzymać nieruchomo 
do chwili zakończenia kalibracji. 

• Przeprowadzić weryfikację, postępując zgodnie 
ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Wersje oprogramowania: Cranial 3.x
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