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CONFIGURAREA SISTEMULUI CRANIAN

ÎNCEPEȚI GHIDAREA CRANIANĂ

• Selectați un pacient.
• Încărcați datele pacientului.
• Fuzionați mai multe seturi de date folosind Image Fusion.
• Selectați Cranial Navigation.

Consultați Ghiduri de utilizare a software-urilor pentru 
Content Manager/Patient Selection și Image Fusion pentru 
mai multe informații.

PREGĂTIREA SISTEMULUI DE REFERINȚĂ

• Atașați sferele markerilor de unică folosință a la Sistemul 
standard de referință cranian s.

• Atașați Sistemul standard de referință cranian s 
la adaptorul suportului pentru cap (de ex., Braț de referință 
Vario d).

ATAȘAREA SISTEMULUI DE REFERINȚĂ

• Fixați capul pacientului pe suportul dedicat a.
• Atașați adaptorul la suportul pentru cap s. 
• Poziționați sistemul de referință la 45 cm față de regiunea de 

interes. De asemenea, asigurați un spațiu adecvat pentru 
desfășurarea intervenției chirurgicale.

NOTĂ: Nu deplasați sistemul de referință în timpul 
intervenției chirurgicale, întrucât acest lucru poate cauza 
o detectare inexactă și vătămarea pacientului. 

POZIȚIONAREA SISTEMULUI DE DETECTARE

• Poziționați camera la o distanță de 1,2 – 1,8 m față de capul 
pacientului, într-o poziție optimă pentru desfășurarea întregii 
proceduri. 

• Verificați orientarea camerei video pentru a vă asigura că 
sistemul de referință și regiunea de interes se află în câmpul 
de vizibilitate al camerei video.

NOTĂ: Evitați mișcările ample ale camerei video.

Versiuni software: Cranial 3.x
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ÎNREGISTRAREA STANDARD

ÎNREGISTRAREA MARKERILOR ROTUNZI

• Înainte de scanare, atașați Markerii de înregistrare 
rotunzi a pe suprafețele întinse de piele care nu se mișcă 
(de ex., frunte, zonele din spatele urechilor), precum și în jurul 
regiunii de interes.

• Trasați o linie în jurul fiecărui marker pentru a monitoriza 
posibila deplasare.

ÎNCEPEREA ÎNREGISTRĂRII STANDARD

• Selectați Standard din caseta de dialog pentru selectarea 
înregistrării.

• Inițiați Softouch:
- Apăsați scurt butonul În așteptare a. 
- Asigurați-vă că toate cele trei sfere ale markerului și LED-ul 

cu infraroșu s sunt vizibile pentru camera video.

PLANIFICAREA MARKERILOR DE ÎNREGISTRARE 
ROTUNZI

• Selectați fila Donut a.
• Selectați un punct de pe imaginea 3D pentru a deschide o 

fereastră completă. Dacă este necesar, apăsați săgețile s 
pentru a roti la markerul de înregistrare dorit.

• Selectați centrul markerului de înregistrare pentru a poziționa 
punctul de înregistrare d.

• Dacă este necesar, realiniați reticulele în centrul markerului 
rotund și apoi selectați Reposition.

FEREASTRA DE ÎNREGISTRARE

Vi se solicită să înregistrați numărul indicat de markeri de 
înregistrare rotunzi.

• Așezați ușor vârful Softouch în centrul fiecărui marker de 
înregistrare.

Dacă markerul de înregistrare este înregistrat, o sferă a este 
evidențiată.

Versiuni software: Cranial 3.x
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VERIFICAREA ÎNREGISTRĂRII

• Verificați folosind Softouch pe mai multe suprafețe extinse 
(de ex., ambele părți ale feței, vârful nasului, dinții de sus etc.) 
și pe zonele apropiate de regiunea de interes. 

• Nu verificați markerii de înregistrare.
• Dacă acuratețea înregistrării este satisfăcătoare, selectați 

Accept.
• Dacă acuratețea înregistrării nu este satisfăcătoare, selectați 

Try Again.

NOTĂ: Este necesar să efectuați verificarea înregistrării 
pentru a asigura acuratețea optimă a intervenției chirurgicale 
și siguranța pacientului.
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POTRIVIREA PE SUPRAFAȚĂ 

ÎNCEPEREA ÎNREGISTRĂRII CU POTRIVIRE PE 
SUPRAFAȚĂ

Selectați Surface Matching din caseta de dialog pentru 
selectarea înregistrării.

• Activați Z-touch:
- Apăsați butonul de activare a. După ce apare laserul vizibil, 

așteptați o secundă pentru activarea laserului.
- Asigurați-vă că LED-ul de control s nu este acoperit și că 

punctul laserului este vizibil pentru camera video.

ÎNREGISTRAREA GHIDATĂ (OPȚIONAL)

• Selectați Guide în caseta de dialog pentru înregistrarea 
pacientului. 

• Achiziționați marcajele indicate atingând ușor pielea cu vârful 
Softouch. 

NOTĂ: Z-touch nu poate fi utilizat pentru înregistrarea 
ghidată.

PUNCTE DE ACHIZIȚIE

• Utilizând zona verde pentru orientare, achiziționați puncte pe 
suprafețe diferite și structuri osoase pe ambele părți ale 
capului pacientului.
- Softouch: Pentru a achiziționa un punct, atingeți ușor și 

mențineți vârful pe piele. Aveți grijă să nu mișcați pielea.
- Z-touch: Deplasați ușor laserul pe fața pacientului. 

NOTĂ: Evitați zonele rotunde (de ex., creștetul capului) sau 
zonele în care pielea se mișcă (de ex., sprâncene).

VERIFICAREA ÎNREGISTRĂRII

• Verificați folosind Softouch pe mai multe suprafețe extinse 
(de ex., ambele părți ale feței, vârful nasului, dinții de sus etc.) 
și pe zonele apropiate de regiunea de interes. 

• Dacă acuratețea înregistrării este satisfăcătoare, selectați 
Accept.

• Dacă acuratețea înregistrării nu este satisfăcătoare, selectați 
Improve sau Cancel.

NOTĂ: Este necesar să efectuați verificarea înregistrării 
pentru a asigura acuratețea optimă a intervenției chirurgicale 
și siguranța pacientului.

Versiuni software: Cranial 3.x
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PREGĂTIREA PENTRU GHIDARE

DRAPAREA PACIENTULUI

După înregistrarea reușită:

• Scoateți cu grijă Sistemul standard de referință cranian 
nesteril.

• Drapați pacientul. 

ATAȘAREA SISTEMULUI DE REFERINȚĂ NESTERIL

• Decupați un orificiu în draperie și introduceți Sistemul 
standard de referință cranian a.

• Strângeți șurubul de sub draperie cu mâna nesterilă s.

NOTĂ: Nu deplasați adaptorul suportului pentru cap atunci 
când atașați sistemul de referință steril. Acest lucru ar putea 
cauza o detectare inexactă și vătămarea gravă a pacientului.

DRAPAREA SISTEMULUI DE REFERINȚĂ NESTERIL

• Drapați și/sau sigilați tubul conectorului Sistemului de 
referință steril a.

Versiuni software: Cranial 3.x
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FUNCȚIILE/ECRANELE DE GHIDARE

BARA DE INSTRUMENTE CU FUNCȚIILE DE GHIDARE

• Data: Alegeți dintre funcțiile de gestionare a datelor 
pacientului.

• Tooltip: Lungiți sau scurtați virtual vârful.
• Acquire: Definiți un punct digitalizat pe capul pacientului sau 

să creați o traiectorie.
• Freeze: Blocați afișajul ghidat, pentru a:

- Derula imaginile. 
- Recentra datele imagistice. 

• Zoom: Modificați nivelul de amplificare a imaginii. Un clic lung 
activează Smart Autozoom.

• Display: Comutați și configurați modurile de vizualizare.

DATE 

Selectați Data din bara de instrumente pentru a selecta între 
opțiunile:

• Image Sets: Ajustați ferestrele și alinierea sau modificați setul 
de imagini.

• Objects, Overlays: Afișați obiectele.
• Trajectories: Gestionați și creați traiectorii.
• Points: Gestionați puncte.
• Image Fusions: Fuzionați două imagini.
• Load Data: Încărcați datele suplimentare ale pacientului.

TRAIECTORII

• Selectați Trajectories din caseta de dialog Data pentru a 
vizualiza lista cu traiectoriile existente.

• Ajustați traiectoria existentă selectând imaginea 
corespunzătoare a.

• Selectați traiectoria pe care doriți să o ghidați evidențiind-o în 
coloana Active s.

CREAREA UNEI NOI TRAIECTORII

• Selectați Create new trajectory (consultați indicațiile de mai 
sus).

• Pentru a seta punctul de intrare:
- Ajustați reticulul și selectați Set Entry sau
- Selectați Navigate Entry și pivotați vârful instrumentului pe 

pacient.
• Pentru a seta punctul țintă:

- Ajustați reticulul și selectați Set Target.
• Selectați Review a pentru a verifica imaginile de-a lungul 

traiectoriei pentru structurile critice.

Versiuni software: Cranial 3.x
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CREAREA TRAIECTORIEI FOLOSIND DEVIAȚIA 
VÂRFULUI INSTRUMENTULUI

• Selectați Tooltip din bara de instrumente.

• Folosiți butoanele ⊖ / ⊕  pentru a lungi sau scurta virtual vârful 
instrumentului ghidat. 
- Reticulul roșu reprezintă deviația vârfului virtual.
- Reticulul verde reprezintă vârful real al instrumentului.

• Selectați Acquire pentru a crea o nouă traiectorie.

CONFIGURAREA ECRANELOR PRINCIPALE

• Selectați Display din bara de instrumente pentru a configura 
ecranele.

• În fila Layouts a, selectați o setare de afișare.
• În fila View Orientation s, definiți orientarea conform 

perspectivei chirurgului.
• Selectați Add pentru a crea o dispunere personalizată.

CONFIGURAREA ECRANELOR INDIVIDUALE 
Selectați pictograma „Ochi” din colțul din stânga al oricărui ecran 
de ghidare. În caseta de dialog care se deschide, alegeți dintre 
opțiunile:

a 2-D Viers: Definiți o orientare 2D (de ex., axială).
s 3-D Views: Definiți o orientare 3D.
d Other Views: Definiți alte moduri de vizualizare (de ex., 
microscop).
f View Configuration: Definiți vizibilitatea și vizualizarea 
obiectelor.

EFECTUAREA CRANIOTOMIEI VIRTUALE

• Selectați Craniotomy Planning din fila 3-D Views.

• Selectați pictograma „Bisturiu”.
• Conturați craniotomia folosind Softouch pentru a secționa 

virtual prin siluetele osoase/ale pielii.
• Deselectați pictograma „Bisturiu”.
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CALIBRAREA INSTRUMENTULUI

PREGĂTIREA INSTRUMENTULUI
• Fixați bine sferele markerilor pe Sistemul adaptor de 

instrumente a și pe Matricea de calibrare a 
instrumentelor 4.0 (ICM4) s.

• Atașați cu rigiditate Sistemul adaptor de instrumente a de 
instrument. Pentru o acuratețe optimă, orientați brațul cel mai 
lung al sistemului de-a lungul axei instrumentului.

• Mențineți ICM4 și instrumentul selectat în câmpul de 
vizibilitate al camerei pentru a activa caseta de dialog pentru 
calibrare. Ambele trebuie să fie vizibile pentru camera video, 
pe tot parcursul calibrării.

CALIBRAREA UTILIZÂND PUNCTELE PIVOT

• Așezați vârful instrumentului într-un punct pivot și rotiți ușor. 
• Verificați urmând instrucțiunile de pe ecran.

CALIBRAREA UTILIZÂND ORIFICIILE

• Selectați Holes din caseta de dialog pentru calibrarea 
instrumentului.

• Selectați orificiul pentru diametrul corespunzător al aparatului.
• Poziționați complet instrumentul în orificiu și mențineți-l 

nemișcat până la finalizarea calibrării.
• Verificați urmând instrucțiunile de pe ecran.

CALIBRAREA UTILIZÂND CANELURA

• Selectați Notch din caseta de dialog pentru calibrarea 
instrumentului.

• Așezați vârful instrumentului într-un punct pivot și rotiți ușor. 
• Glisați instrumentul în canelură și mențineți-l nemișcat până la 

finalizarea calibrării. 
• Verificați urmând instrucțiunile de pe ecran.

Versiuni software: Cranial 3.x
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DREPTURI DE AUTOR:

Acest ghid conține informații sub drept de 
proprietate și protejate de drepturile de autor. 
Nicio parte din acest ghid nu poate fi reprodusă sau 
tradusă fără acordul expres în scris al Brainlab. 

RĂSPUNDERE:

Acest ghid este supus modificărilor fără 
notificare prealabilă și nu reprezintă un 
angajament din partea Brainlab. 

Pentru informații suplimentare, 
consultați secțiunea „Limitările 
răspunderii” din Termenii și condițiile de 
vânzare standard ale Brainlab.
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