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Side 1 af 8

MR-SCANNINGSPROTOKOL

PATIENTENS POSITION

• Tilladte patientpositioner:
- rygleje
- bugleje
- hoved forrest
- fødder forrest

• Patienten må ikke bevæge sig under 
scanningen.

• Undgå anvendelse af fikseringer eller 
stropper.

SYNSFELT

• Skal være det samme under hele 
scanningen.

• Skal omfatte:
- overhoved og baghoved
- hele ansigtet
- alle referencemarkører og/eller 

pejlemærker defineret af kirurgen 
(hvis relevant)

• Må ikke omfatte: hovedstøtte og leje.

SCANNINGSEGENSKABER

• Scanningen skal være kontinuerlig 
uden afbrydelser eller overlapninger. 
Gentag scanningen, hvis den 
afbrydes.

• Skivetykkelse: ≤ 3 mm.
• Brug isotopiske 3D-

scanningssekvenser, hvis det er 
muligt.

• Brug de bedst mulige geometriske 
korrektionsfiltre, og vælg 3D (hvis 
tilgængelig).

DATAOVERFØRSEL

• Overfør kun de data, der er 
nødvendige for navigationen.

• Overfør data via netværk, USB eller 
CD-ROM.

• Ved brug af CD-ROM skal billederne 
gemmes i ukomprimeret format.

• Overfør ikke scout- eller 
lokalisatorbilleder.
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SYNSFELT

• Skal omfatte baghovedet af hensyn 
til verificering af 
registreringsnøjagtigheden.

• Skal omfatte hele ansigtet med næse, 
øjne, pande og overhoved.

BEMÆRK: Næsespidsen skal være 
inden for synsfeltet.

SCANNINGSINSTRUKTIONER

• Brug ørepropper.
• Fjern fikseringer og klæbebånd fra 

patientens ansigt. 
• Patientens øjne skal være lukkede 

under scanningen.
• T1-vægtet scanning er at foretrække.
• Skivetykkelse: ≤ 2 mm.
• Brug det bedste filter til 

forvrængningskorrektion, der er til 
rådighed.

• Brug kun aktuelle scanninger.

SÆRLIGE KRAV TIL 
OVERFLADEMATCH-REGISTRERING
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CT-SCANNINGSPROTOKOL

PATIENTENS POSITION

• Tilladte patientpositioner:
- rygleje
- bugleje
- hoved forrest
- fødder forrest

• Patienten må ikke bevæge sig under 
scanningen.

• Undgå anvendelse af fikseringer eller 
stropper.

SYNSFELT

• Skal omfatte:
- overhoved og baghoved
- hele ansigtet
- alle referencemarkører og/eller 

pejlemærker defineret af kirurgen 
(hvis relevant)

• Må ikke omfatte: hovedstøtte og leje.

SCANNINGSEGENSKABER

• Scanningen skal være kontinuerlig 
uden afbrydelser eller overlapninger. 
Gentag scanningen, hvis den 
afbrydes.

• Skivetykkelse: ≤ 3 mm.
• Gantryhældningen skal holdes 

konstant under hele scanningen.
• Pitch: ≤ 2.

DATAOVERFØRSEL

• Overfør kun de data, der er 
nødvendige for navigationen.

• Overfør data via netværk, USB eller 
CD-ROM.

• Ved brug af CD-ROM skal billederne 
gemmes i ukomprimeret format.

• Overfør ikke scout- eller 
lokalisatorbilleder.
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SYNSFELT

• Skal omfatte baghovedet af hensyn 
til verificering af 
registreringsnøjagtigheden.

• Skal omfatte hele ansigtet med næse, 
øjne, pande og overhoved.

BEMÆRK: Næsespidsen skal være 
inden for synsfeltet.

SCANNINGSINSTRUKTIONER

• Fjern fikseringer (f.eks. holdebånd, 
hovedstøtte) og klæbebånd fra 
patientens ansigt.

• Patientens øjne skal være lukkede 
under scanningen.

• Skivetykkelse: ≤ 2 mm.

REKONSTRUKTIONSALGORITME

• Rekonstruktionsalgoritmen skal være 
egnet til bløddele.

• Hudoverfladen skal være glat og jævn 
og uden artefakter.

KRAV TIL CONE BEAM CT

• Det anbefales kun at bruge Cone 
Beam CT, hvis: 
- synsfeltet er tilstrækkeligt stort til at 

dække hele ansigtet
- data kan kalibreres til egnede 

Hounsfield-gråværdier

SÆRLIGE KRAV TIL 
OVERFLADEMATCH-REGISTRERING
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PROTOKOL TIL PET/SPECT-SCANNING

PATIENTENS POSITION

• Tilladte patientpositioner:
- rygleje
- bugleje
- hoved forrest
- fødder forrest

• Patienten må ikke bevæge sig under 
scanningen.

SCANNINGSEGENSKABER

• Scanningen skal være kontinuerlig 
uden afbrydelser eller overlapninger. 
Gentag scanningen, hvis den 
afbrydes.

• Synsfeltet skal være det samme 
under hele scanningen.

• Vinkling er ikke tilladt for SPECT 
multi-frame-data.

• Single-frame og multi-frame er tilladt.

DATAOVERFØRSEL

• Overfør kun de data, der er 
nødvendige for navigationen.

• Overfør data via netværk, USB eller 
CD-ROM.

• Ved brug af CD-ROM skal billederne 
gemmes i ukomprimeret format.

• Kun serietype (0054, 1000) IMAGE 
understøttes (REPROJECTION 
understøttes ikke).
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SCANNINGSINFORMATION TIL KIRURGEN

SYNSFELT

• Skal omfatte:
- overhoved og baghoved
- hele ansigtet
- alle referencemarkører og/eller 

pejlemærker defineret af kirurgen 
(hvis relevant)

• Må ikke omfatte: hovedstøtte og leje.

BEMÆRK: Næsespidsen skal være 
inden for synsfeltet.

REFERENCEMARKØRER

• Skal fordeles på overhoved, pande, 
sider og/eller baghoved (må ikke 
placeres i række).

• Skal placeres i nærheden af 
interesseområdet, hvis muligt.

• Undgå områder med løs hud.
• Udfør ikke registrering på løse 

markører.

TILPASNINGER VED CONE BEAM CT

• Hvis Cone Beam CT-scanneren ikke 
leverer korrekte Hounsfield-gråværdier, 
skal tærsklerne justeres a.

3D-OVERFLADEREKONSTRUKTION

• Hudens overflade skal være jævnt vist 
med gode kontraster og lav 
forvrængning.

• Justér tærskelindstillingerne hvis 
nødvendigt a.

• Kontrollér, at rekonstruktionen passer 
til patienten.

• Undgå huller i hudoverfladen eller 
bevægelsesartefakter.
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FUNKTIONSDATA TIL NAVIGATION

• Overfør kun de data, der er 
nødvendige for navigationen.

• Skal omfatte relevante objekter og 
fibre.

• Må ikke omfatte de følgende MR-
scanningsdata:
- B0 
- DTI
- BOLD

*60918-12DA*Dokumentrevision: 1.1

Artikelnr. 60918-12DA 

ANBEFALINGER FOR MR-BILLEDSÆT 
TIL AUTOMATISK SEGMENTERING

• Skivetykkelse: 1-2 mm.
• Antal skiver: ≥ 100 skiver.
• Synsfelt: skal omfatte det meste af hjernen.
• Højt vævskontrast-forhold.
• Højt signal/støj-forhold.
• Hvis muligt inkluderes flere submodaliteter 

(f.eks. T1, T2, FLAIR).

ANBEFALINGER FOR CT-BILLEDSÆT 
TIL AUTOMATISK SEGMENTERING

• Skivetykkelse: 1-2,5 mm.
• Antal skiver: ≥ 20 skiver.
• Synsfelt: skal omfatte det meste af hjernen.
• CT-data skal være Hounsfield-kalibrerede.


