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MR-KUVANTAMISOHJE

POTILAAN ASENTO

• Kaikki asennot sallittuja:
- Selin
- Vatsalla
- Pää ensin
- Jalat ensin

• Potilas ei saa liikkua kuvauksen 
aikana.

• Vältä esteiden tai hihnojen 
käyttöä.

KUVAUSALA

• Pysyttävä samana kuvauksen 
ajan.

• Sisällytä:
- Pään ylä- ja takaosa
- Kasvot kokonaan
- Kaikki kirurgin määrittämät 

markkerit ja/tai merkintäpisteet 
(jos käytettävissä)

• Sulje pois: pääntuki ja pöytä.

KUVAUSOMINAISUUDET

• Kuvauksen on oltava jatkuva 
ilman välejä tai 
päällekkäisyyksiä. Toista 
kuvaus, jos se keskeytyy.

• Leikkeen paksuus: ≤ 3 mm.
• Käytä isotrooppisia 

3D-kuvaussarjoja, 
jos mahdollista.

• Käytä parhaita mahdollisia 
geometrisia korjaussuodattimia 
ja valitse 3D (jos käytettävissä).

TIEDONSIIRTO

• Siirrä vain navigointiin tarvittavat 
tiedot.

• Siirrä tieto verkon, USB:n tai 
CD-ROM-levyn avulla.

• Tallenna kuvat CD-ROM-levylle 
pakkaamattomina.

• Älä siirrä paikallis- tai 
lokalisointitiedostoja.

Cranial/ENT Registration & Navigation
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KUVAUSALA

• Sisällytä pään takaosa 
rekisteröinnin tarkkuuden 
vahvistamiseksi.

• Kasvojen on sisällyttävä 
kokonaan: nenä, silmät, otsa ja 
päälaki.

HUOMAUTUS: nenän kärjen on 
oltava kuvausalalla.

KUVAUSOHJEET

• Käytä korvatulppia.
• Poista esteet tai teippi potilaan 

kasvoilta. 
• Potilaan silmien on oltava 

suljettuina kuvauksen ajan.
• T1-painotettuja kuvia 

suositellaan.
• Leikkeen paksuus: ≤ 2 mm.
• Käytä parasta saatavilla olevaa 

vääristymän korjaussuodatinta.
• Käytä vain uusia kuvauksia.

ERIKOISEDELLYTYKSET PINNAN 
PISTEIDEN REKISTERÖINNISSÄ
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TT-KUVANTAMISOHJE

POTILAAN ASENTO

• Kaikki asennot sallittuja:
- Selin
- Vatsalla
- Pää ensin
- Jalat ensin

• Potilas ei saa liikkua kuvauksen 
aikana.

• Vältä esteiden tai hihnojen 
käyttöä.

KUVAUSALA

• Sisällytä:
- Pään ylä- ja takaosa
- Kasvot kokonaan
- Kaikki kirurgin määrittämät 

markkerit ja/tai merkintäpisteet 
(jos käytettävissä)

• Sulje pois: pääntuki ja pöytä.

KUVAUSOMINAISUUDET

• Kuvauksen on oltava jatkuva 
ilman välejä tai 
päällekkäisyyksiä. Toista 
kuvaus, jos se keskeytyy.

• Leikkeen paksuus: ≤ 3 mm.
• Pidä nostimen kallistus 

samana koko kuvauksen ajan.
• Kallistuskulma: ≤ 2.

TIEDONSIIRTO

• Siirrä vain navigointiin tarvittavat 
tiedot.

• Siirrä tieto verkon, USB:n tai 
CD-ROM-levyn avulla.

• Tallenna kuvat CD-ROM-levylle 
pakkaamattomina.

• Älä siirrä paikallis- tai 
lokalisointitiedostoja.

Cranial/ENT Registration & Navigation
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KUVAUSALA

• Sisällytä pään takaosa 
rekisteröinnin tarkkuuden 
vahvistamiseksi.

• Kasvojen on sisällyttävä 
kokonaan: nenä, silmät, otsa ja 
päälaki.

HUOMAUTUS: nenän kärjen on 
oltava kuvausalalla.

KUVAUSOHJEET

• Poista esteet (esim. hihna, 
pääntuki) tai teippi potilaan 
kasvoilta.

• Potilaan silmien on oltava 
suljettuina kuvauksen ajan.

• Leikkeen paksuus: ≤ 2 mm.

REKONSTRUKTIOALGORITMI

• Rekontruktioalgoritmin on 
sovelluttava pehmykudokselle.

• Ihon pinnan on oltava tasainen 
ja artefaktiton.

CONE BEAM CT -TIEDOT

• On suositeltavaa käyttää vain 
Cone Beam CT:tä, jos: 
- Kuvausala on riittävän suuri 

kattamaan kasvot kokonaan.
- Kuvat voidaan kalibroida 

asianmukaisille Hounsfield-
harmaa-arvoille.

ERIKOISEDELLYTYKSET PINNAN 
PISTEIDEN REKISTERÖINNISSÄ
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PET-/SPECT-KUVAUSOHJE

POTILAAN ASENTO

• Kaikki asennot sallittuja:
- Selin
- Vatsalla
- Pää ensin
- Jalat ensin

• Potilas ei saa liikkua kuvauksen 
aikana.

KUVAUSOMINAISUUDET

• Kuvauksen on oltava jatkuva 
ilman välejä tai 
päällekkäisyyksiä. Toista 
kuvaus, jos se keskeytyy.

• Kuvausalan on pysyttävä 
samana kuvauksen ajan.

• Angulaatiota ei sallita 
SPECT-multi-frame-kuvissa.

• Single-frame ja multi-frame ovat 
sallittuja.

TIEDONSIIRTO

• Siirrä vain navigointiin tarvittavat 
tiedot.

• Siirrä verkon, USB:n tai 
CD-ROM-levyn avulla.

• Tallenna kuvat CD-ROM-levylle 
pakkaamattomina.

• Vain sarjatyyppiä (0054, 1000) 
IMAGE tuetaan 
(ei REPROJECTION).

Cranial/ENT Registration & Navigation
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KIRURGIN KUVAUSTIEDOT

KUVAUSALA

• Sisällytä:
- Pään ylä- ja takaosa
- Kasvot kokonaan
- Kaikki kirurgin määrittämät 

markkerit ja/tai merkintäpisteet 
(jos käytettävissä)

• Sulje pois: pääntuki ja pöytä.

HUOMAUTUS: nenän kärjen on 
pysyttävä kuvausalalla.

KUVAUKSENAIKAISET 
MARKKERIT

• Jaottele pään päälle, etuosaan, 
sivuille ja/tai takaosaan 
(ei riviin).

• Aseta lähelle kohdealuetta, 
jos mahdollista.

• Vältä alueita, joissa iho on 
löysää.

• Älä rekisteröi löystyneitä 
markkereita.

CONE BEAM CT -SÄÄDÖT

• Jos Cone Beam CT -kuvauslaite 
ei tuota asianmukaisia 
Hounsfield-harmaa-arvoja, 
säädä raja-arvoja vastaavasti a.

3D-PINNAN REKONSTRUKTIO

• Ihon pinnan on oltava tasainen, 
hyvin kontrastoitunut ja 
vääristymien vähäisiä.

• Säädä tarvittaessa 
raja-arvoasetuksia a.

• Tarkista, että rekonstruktio 
vastaa potilasta.

• Vältä liikeartefakteja tai reikiä 
ihon pinnassa.

Cranial/ENT Registration & Navigation
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 Brainlab AG
 Olof-Palme-Straße 9
 81829 Munich
 Saksa

Eurooppa, Afrikka, Aasia, Australia: 
+49 89 991568 1044
Yhdysvallat, Kanada, Keski- ja Etelä-Amerikka: 
+1 800 597 5911
Japani: +81 3 3769 6900
Ranska: +33 800 676 030

Sähköposti: support@brainlab.com

TEKIJÄNOIKEUS:

Tämä ohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia 
yrityskohtaisia tietoja. 
Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei saa kopioida tai 
kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa. 

KORVAUSVASTUU:

Tätä opasta voidaan muuttaa 
ilmoittamatta eikä se edellytä Brainlabin 
sitoutumista. 

Katso lisätietoja Brainlabin 
vakiomyyntiehtojen kohdasta 
”Vastuunrajoitus”.
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TOIMINTATIEDOT 
NAVIGOINNISSA

• Siirrä vain navigointiin tarvittavat 
tiedot.

• Sisällytä oleelliset objektit ja 
kuidut.

• Sulje pois seuraavat 
MR-kuvaustiedot:
- B0 
- DTI
- BOLD

*60918-12FI*Asiakirjan versio: 1.1

Tuotenumero: 60918-12FI

MR-KUVAJOUKON SUOSITUKSET 
AUTOMAATTISEEN 
SEGMENTAATIOON

• Leikkeen paksuus: 1–2 mm.
• Leikkeiden määrä: ≥ 100 leikettä.
• Kuvausala: katettava suurin osa 

aivoista.
• Korkea kudoksen kontrastisuhde.
• Korkea signaalin kohinasuhde.
• Sisällytä useita alamodaliteetteja 

(esim. T1, T2, FLAIR), jos mahdollista.

CT-KUVAJOUKON SUOSITUKSET 
AUTOMAATTISEEN 
SEGMENTAATIOON

• Leikkeen paksuus: 1–2,5 mm.
• Leikkeiden määrä: ≥ 20 leikettä.
• Kuvausala: katettava suurin osa 

aivoista.
• TT-kuvat on Hounsfield-kalibroitava.


