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PROTOKOL SKENOVÁNÍ MRI

UMÍSTĚNÍ PACIENTA

• Povoleny jsou všechny polohy:
- Na zádech
- Na břiše
- Hlavou napřed
- Nohama napřed

• Pacient se během skenování 
nesmí hýbat.

• Nepoužívejte zábrany ani 
popruhy.

ZORNÉ POLE

• Musí během skenování zůstat 
stejné

• Zahrňte:
- Temeno a týl
- Celý obličej
- Všechny naváděcí markery 

nebo orientační body 
definované chirurgem (jsou-li 
použitelné)

• Nezahrnujte: Opěrku hlavy a stůl

VLASTNOSTI SKENU

• Sken musí být souvislý bez 
mezer nebo překrytí. Pokud 
dojde k přerušení skenu, 
zopakujte jej.

• Tloušťka řezu: ≤ 3 mm.
• Je-li možné, použijte 3D 

izotropní sekvence skenování.
• Použijte nejlepší možné 

geometrické korekční filtry a 
zvolte 3D (je-li k dispozici).

PŘENOS DAT

• Přenášejte pouze data nutná 
pro navigaci.

• Data přenášejte pomocí sítě, 
USB jednotky nebo disku 
CD-ROM.

• V případě použití disku 
CD-ROM uložte snímky 
v nekomprimovaném formátu.

• Nepřenášejte průzkumné 
snímky nebo snímky 
z lokalizátoru.
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ZORNÉ POLE

• Zahrňte týl pro ověření přesnosti 
registrace.

• Musí obsahovat celý obličej 
včetně nosu, očí, čela a temene.

POZNÁMKA: špička nosu musí 
zůstat v zorném poli.

POKYNY KE SKENOVÁNÍ

• Použijte špunty do uší.
• Odstraňte zábrany nebo pásku 

z obličeje pacienta. 
• Pacient musí mít během 

skenování zavřené oči.
• Přednost mají skeny s váhou T1.
• Tloušťka řezu: ≤ 2 mm.
• Použijte nejlepší dostupné filtry 

korekce deformace.
• Použijte pouze nedávné skeny.

SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA 
REGISTRACI POROVNÁNÍM POVRCHŮ
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PROTOKOL SKENOVÁNÍ CT

UMÍSTĚNÍ PACIENTA

• Povoleny jsou všechny polohy:
- Na zádech
- Na břiše
- Hlavou napřed
- Nohama napřed

• Pacient se během skenování 
nesmí hýbat.

• Nepoužívejte zábrany ani 
popruhy.

ZORNÉ POLE

• Zahrňte:
- Temeno a týl
- Celý obličej
- Všechny naváděcí markery 

nebo orientační body 
definované chirurgem (jsou-li 
použitelné)

• Nezahrnujte: Opěrku hlavy a stůl

VLASTNOSTI SKENU

• Sken musí být souvislý bez 
mezer nebo překrytí. Pokud 
dojde k přerušení skenu, 
zopakujte jej.

• Tloušťka řezu: ≤ 3 mm.
• Během celého skenování 

udržujte konstantní naklonění 
gantry.

• Výška: ≤ 2.

PŘENOS DAT

• Přenášejte pouze data nutná 
pro navigaci.

• Data přenášejte pomocí sítě, 
USB jednotky nebo disku 
CD-ROM.

• V případě použití disku 
CD-ROM uložte snímky 
v nekomprimovaném formátu.

• Nepřenášejte průzkumné 
snímky nebo snímky 
z lokalizátoru.

Cranial/ENT Registration & Navigation
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ZORNÉ POLE

• Zahrňte týl pro ověření přesnosti 
registrace.

• Musí obsahovat celý obličej 
včetně nosu, očí, čela a temene.

POZNÁMKA: špička nosu musí 
zůstat v zorném poli.

POKYNY KE SKENOVÁNÍ

• Odstraňte zábrany (např. 
zadržovací popruhy, opěrky 
hlavy) nebo pásku z obličeje 
pacienta.

• Pacient musí mít během 
skenování zavřené oči.

• Tloušťka řezu: ≤ 2 mm.

ALGORITMUS 
REKONSTRUKCE

• Algoritmus rekonstrukce musí 
být vhodný pro měkké tkáně.

• Povrch pokožky by měl být 
hladký a bez artefaktů.

SPECIFIKACE CONE BEAM CT

• Použití Cone Beam CT se 
doporučuje, pouze 
v následujících případech: 
- Zorné pole je dostatečně velké, 

aby pokrylo celý obličej.
- Data lze kalibrovat pro správné 

Hounsfieldovy hodnoty šedi.

SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA 
REGISTRACI POROVNÁNÍM POVRCHŮ
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PROTOKOL SKENOVÁNÍ PET/SPECT

UMÍSTĚNÍ PACIENTA

• Povoleny jsou všechny polohy:
- Na zádech
- Na břiše
- Hlavou napřed
- Nohama napřed

• Pacient se během skenování 
nesmí hýbat.

VLASTNOSTI SKENU

• Sken musí být souvislý bez 
mezer nebo překrytí. Pokud 
dojde k přerušení skenu, 
zopakujte jej.

• Zorné pole musí během 
skenování zůstat stejné.

• Angulace není pro data SPECT 
s několika rámečky povolena.

• Povolen je jeden rámeček i více 
rámečků.

PŘENOS DAT

• Přenášejte pouze data nutná 
pro navigaci.

• Data přenášejte pomocí sítě, 
USB jednotky nebo disku 
CD-ROM.

• V případě použití disku 
CD-ROM uložte snímky 
v nekomprimovaném formátu.

• Podporovány jsou pouze 
sériové IMAGE (0054, 1000) 
(nikoli REPROJECTION).

Cranial/ENT Registration & Navigation
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INFORMACE O SKENOVÁNÍ PRO 

ZORNÉ POLE

• Zahrňte:
- Temeno a týl
- Celý obličej
- Všechny naváděcí markery 

nebo orientační body 
definované chirurgem (jsou-li 
použitelné)

• Nezahrnujte: Opěrku hlavy a stůl

POZNÁMKA: špička nosu musí 
zůstat v zorném poli.

NAVÁDĚCÍ MARKERY

• Rozložte je na temeni, přední 
straně, bocích a týlu hlavy (nikoli 
do řady).

• Je-li to možné, umístěte je do 
blízkosti oblasti zájmu.

• Vyhněte se oblastem s volnou 
kůží.

• Registraci neprovádějte na 
volných markerech.

ÚPRAVA CONE BEAM CT

• Pokud skener Cone Beam CT 
neposkytuje správné 
Hounsfieldovy hodnoty šedi, 
upravte vhodně hranici a.

3D REKONSTRUKCE 
POVRCHU

• Povrch kůže musí být zobrazen 
rovnoměrně, s dobrým 
kontrastem a nízkou deformací.

• Je-li to zapotřebí, upravte 
nastavení hranice a.

• Zkontrolujte, zda rekonstrukce 
pacientovi odpovídá.

• Vyhýbejte se dírám v povrchu 
kůže nebo pohyblivým 
artefaktům.
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 Brainlab AG
 Olof-Palme-Straße 9
 81829 Munich
 Německo

Evropa, Afrika, Asie, Austrálie: +49 89 991568 1044
USA, Kanada, Střední a Jižní Amerika: 
+1 800 597 5911
Japonsko: +81 3 3769 6900
Francie: +33 800 676 030

E-mail: support@brainlab.com

AUTORSKÁ PRÁVA:

Tato příručka obsahuje patentované informace 
chráněné autorským právem. 
Je zakázáno jakoukoli část této příručky 
reprodukovat nebo překládat bez výslovného 
písemného souhlasu společnosti Brainlab. 

ODPOVĚDNOST:

Tato příručka může být změněna bez 
předchozího upozornění a 
nepředstavuje závazek ze strany 
společnosti Brainlab. 

Další informace najdete v části 
„Omezení odpovědnosti“ ve 
standardních obchodních podmínkách 
prodeje společnosti Brainlab.
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FUNKČNÍ DATA PRO 
NAVIGACI

• Přenášejte pouze data nutná pro 
navigaci.

• Zahrňte relevantní objekty a 
vlákna.

• Vyřaďte následující data MRI 
skenu:
- B0 
- DTI
- BOLD

*60918-12CS*Revize dokumentu: 1.1

Číslo artiklu: 60918-12CS 

DOPORUČENÍ K SADĚ SNÍMKŮ 
MR PRO AUTOMATICKOU 
SEGMENTACI

• Tloušťka řezu: 1-2 mm.
• Počet řezů: ≥ 100 řezů.
• Zorné pole: Mělo by pokrývat většinu 

mozku.
• Vysoký poměr tkáně ke kontrastu.
• Vysoký poměr signálu k šumu.
• Zahrňte několik dílčích modalit (např. 

T1, T2, FLAIR), je-li to možné.

DOPORUČENÍ K SADĚ SNÍMKŮ CT 
PRO AUTOMATICKOU 
SEGMENTACI

• Tloušťka řezu: 1-2,5 mm.
• Počet řezů: ≥ 20 řezů.
• Zorné pole: Mělo by pokrývat většinu 

mozku.
• Data CT musí být kalibrována 

Hounsfieldovou metodou.


