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ПРОТОКОЛ ЗА СКАНИРАНЕ ПРИ ЯМР

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ПАЦИЕНТ

• Позволени са всички позиции:
- Легнал по гръб
- Легнал по очи
- С главата напред
- С краката напред

• Пациентът не трябва да мърда по 
време на сканирането.

• Избягвайте да използвате 
ограничители или ремъци.

ЗРИТЕЛНО ПОЛЕ

• Трябва да остане същото по време на 
сканирането.

• Включете:
- Горната и задната част на главата
- Цялото лице
- Всички фидуциални маркери и/или 
ориентири, определени от хирурга 
(ако е приложимо)

• Не включвайте: Опората за глава и 
масата.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
СКАНИРАНЕТО

• Сканирането трябва да бъде 
последователно и без паузи или 
застъпвания. Повторете сканирането, 
ако бъде прекъснато.

• Дебелина на срез: ≤ 3 mm.
• Използвайте 3D изотропични сканиращи 
последователности, ако е възможно.

• Използвайте най-добрите възможни 
филтри за геометрична корекция и 
изберете 3D (ако е налично).

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ

• Прехвърляйте само данните, нужни за 
навигация.

• Прехвърляйте данните чрез мрежа, 
USB или CD-ROM.

• За CD-ROM – записвайте образите в 
некомпресиран формат.

• Не прехвърляйте проучвателни или 
локализаторски образи.
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ЗРИТЕЛНО ПОЛЕ

• Включете задната част на главата за 
потвърждаване на точността на 
регистрацията.

• Трябва да съдържа цялото лице, 
включително носа, очите, челото и 
горната част на главата.

ЗАБЕЛЕЖКА: върхът на носа трябва 
да остане в зрителното поле.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СКАНИРАНЕ

• Използвайте тапи за уши.
• Премахнете ограничителите или 
лентата от лицето на пациента. 

• Очите на пациента трябва да са 
затворени по време на сканиране.

• За предпочитане са T1-претеглени 
сканирания.

• Дебелина на срез: ≤ 2 mm.
• Използвайте най-добрия наличен 
филтър за корекция на изкривяването.

• Използвайте само скорошни сканирания.

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 
НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОВЪРХНОСТТА
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ПРОТОКОЛ ЗА СКАНИРАНЕ ПРИ КТ

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ПАЦИЕНТ

• Позволени са всички позиции:
- Легнал по гръб
- Легнал по очи
- С главата напред
- С краката напред

• Пациентът не трябва да мърда по 
време на сканирането.

• Избягвайте да използвате 
ограничители или ремъци.

ЗРИТЕЛНО ПОЛЕ

• Включете:
- Горната и задната част на главата
- Цялото лице
- Всички фидуциални маркери и/или 
ориентири, определени от хирурга 
(ако е приложимо)

• Не включвайте: Опората за глава и 
масата

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
СКАНИРАНЕТО

• Сканирането трябва да бъде 
последователно и без паузи или 
застъпвания. Повторете сканирането, 
ако бъде прекъснато.

• Дебелина на срез: ≤ 3 mm.
• Дръжте накланянето на корпуса 
постоянно по време на цялото 
сканиране.

• Стъпка: ≤ 2.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ

• Прехвърляйте само данните, нужни за 
навигация.

• Прехвърляйте данните чрез мрежа, 
USB или CD-ROM.

• За CD-ROM – записвайте образите в 
некомпресиран формат.

• Не прехвърляйте проучвателни или 
локализаторски образи.
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ЗРИТЕЛНО ПОЛЕ

• Включете задната част на главата за 
потвърждаване на точността на 
регистрацията.

• Трябва да съдържа цялото лице, 
включително носа, очите, челото и 
горната част на главата.

ЗАБЕЛЕЖКА: върхът на носа трябва 
да остане в зрителното поле.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СКАНИРАНЕ

• Премахнете ограничителите 
(например задържащи ремъци, опора 
за глава) или лентата от лицето на 
пациента.

• Очите на пациента трябва да са 
затворени по време на сканиране.

• Дебелина на срез: ≤ 2 mm.

АЛГОРИТЪМ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ

• Алгоритъмът на реконструкция трябва 
да бъде подходящ за меки тъкани.

• Повърхността на кожата трябва да 
бъде гладка и да няма артифакти.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА CONE BEAM CT

• Препоръчва се да използвате 
Cone Beam CT само ако: 
- Зрителното поле е достатъчно 
голямо, за да покрие цялото лице.

- Данните могат да бъдат калибрирани 
за правилни Хънсфилдови стойности 
на сивото.

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 
НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОВЪРХНОСТТА



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

Стр. 5/8

ПРОТОКОЛ ЗА СКАНИРАНЕ ПРИ ПЕТ/EЕКТ

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ПАЦИЕНТ

• Позволени са всички позиции:
- Легнал по гръб
- Легнал по очи
- С главата напред
- С краката напред

• Пациентът не трябва да мърда по 
време на сканирането.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
СКАНИРАНЕТО

• Сканирането трябва да бъде 
последователно и без паузи или 
застъпвания. Повторете сканирането, 
ако бъде прекъснато.

• Зрителното поле трябва да остане 
същото по време на сканирането.

• Поставяне под ъгъл не е позволено за 
ЕЕКТ многокадрови данни.

• Кадрите са позволени като единични 
или множествени.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ

• Прехвърляйте само данните, нужни за 
навигация.

• Прехвърляйте чрез мрежа, USB или 
CD-ROM.

• За CD-ROM – записвайте образите в 
некомпресиран формат.

• Поддържа се само серия тип (0054, 
1000) IMAGE (не REPROJECTION).
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКАНИРАНЕ НА ХИРУРГА

ЗРИТЕЛНО ПОЛЕ

• Включете:
- Горната и задната част на главата
- Цялото лице
- Всички фидуциални маркери и/или 
ориентири, определени от хирурга 
(ако е приложимо)

• Не включвайте: Опората за глава и 
масата

ЗАБЕЛЕЖКА: върхът на носа трябва 
да остане в зрителното поле.

ФИДУЦИАЛНИ МАРКЕРИ

• Разпределете отгоре, отпред, 
отстрани и/или отзад на главата (не в 
редица).

• Поставете близо до зоната на интерес, 
ако е възможно.

• Избягвайте области с отпусната кожа.
• Не регистрирайте върху отпуснати 
маркери.

РЕГУЛИРОВКИ НА CONE BEAM CT

• Ако вашият скенер Cone Beam CT не 
предоставя правилни Хънсфилдови 
стойности на сивото, регулирайте 
прага по подходящ начин a.

3D РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 
ПОВЪРХНОСТ

• Повърхността на кожата трябва да 
бъде равномерно показана, добре 
контрастирана и с ниско изкривяване.

• Ако е нужно, регулирайте настройките 
на прага a.

• Проверете дали реконструкцията 
пасва на пациента.

• Избягвайте отвори в повърхността на 
кожата или движещи се артифакти.
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 Brainlab AG
 Olof-Palme-Straße 9
 81829 Munich
 Германия

Европа, Африка, Азия, Австралия: +49 89 991568 1044
САЩ, Канада, Централна и Южна Америка: 
+1 800 597 5911
Япония: +81 3 3769 6900
Франция: +33 800 676 030

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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ФУНКЦИОНАЛНИ ДАННИ ЗА 
НАВИГАЦИЯ

• Прехвърляйте само данните, нужни за 
навигация.

• Включете подходящи обекти и 
влакна.

• Изключете следните данни от ЯМР 
сканиране:
- B0 
- DTI
- BOLD

*60918-12BG*Редакция на документа: 1.1

Номер на артикул: 60918-12BG 

ПРЕПОРЪКИ ЗА НАБОР ОТ МР ОБРАЗИ 
ЗА АВТОМАТИЧНА СЕГМЕНТАЦИЯ

• Дебелина на срез: 1 – 2 mm.
• Брой срезове: ≥ 100 среза.
• Зрително поле: трябва да покрива по-
голямата част от мозъка.

• Високо контрастно съотношение за 
тъкани.

• Високо съотношение на сигнал към шум.
• Включете множество подмодалности 

(например T1, T2, FLAIR), ако е възможно.

ПРЕПОРЪКИ ЗА НАБОР ОТ КТ ОБРАЗИ 
ЗА АВТОМАТИЧНА СЕГМЕНТАЦИЯ

• Дебелина на срез: 1 – 2,5 mm.
• Брой срезове: ≥ 20 среза.
• Зрително поле: трябва да покрива по-
голямата част от мозъка.

• КТ данните трябва да са калибрирани 
според Хънсфилд.


