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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΑΡΩΣΗΣ MRI

ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟYΣ

• Επιτρέπονται όλες οι θέσεις:
- Ύπτια θέση
- Πρηνής θέση
- Πρώτα κεφαλή
- Πρώτα πόδια

• Ο ασθενής δεν πρέπει να κινείται κατά τη 
διάρκεια της σάρωσης.

• Αποφύγετε τη χρήση δεσμών ή ιμάντων.

ΟΠΤΙΚO ΠΕ∆IΟ

• Πρέπει να παραμείνει το ίδιο κατά τη 
διάρκεια της σάρωσης.

• Συμπεριλάβετε:
- Το επάνω και το πίσω μέρος της κεφαλής
- Ολόκληρο το πρόσωπο
- Όλοι οι δείκτες αναφοράς ή/και τα 
επίκεντρα που καθορίζονται από τον 
χειρουργό (αν υπάρχουν)

• Μην συμπεριλάβετε: το στήριγμα κεφαλής 
και την τράπεζα.

Ι∆ΙOΤΗΤΕΣ ΣAΡΩΣΗΣ

• Η σάρωση πρέπει να είναι συνεχόμενη, 
χωρίς κενά ή επικαλύψεις. Επαναλάβετε τη 
σάρωση αν διακοπεί.

• Πάχος τομής: ≤ 3 mm.
• Αν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε 
τρισδιάστατη σάρωση ισοτροπικών 
ακολουθιών.

• Χρησιμοποιήστε τα καλύτερα δυνατά 
φίλτρα γεωμετρικής διόρθωσης και 
επιλέξτε την τρισδιάστατη απεικόνιση 
(αν υπάρχει).

ΜΕΤΑΦΟΡA ∆Ε∆ΟΜEΝΩΝ

• Μεταφέρετε μόνο τα δεδομένα που 
απαιτούνται για πλοήγηση.

• Μεταφέρετε τα δεδομένα μέσω δικτύου, 
USB ή CD-ROM.

• Για CD-ROM, αποθηκεύστε εικόνες σε μη 
συμπιεσμένη μορφή.

• Μην μεταφέρετε εικόνες ανίχνευσης ή 
εντοπιστή.
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ΟΠΤΙΚO ΠΕ∆IΟ

• Συμπεριλάβετε το πίσω μέρος της κεφαλής 
για να επαληθεύσετε την ακρίβεια της 
καταγραφής.

• Πρέπει να περιλαμβάνεται ολόκληρο το 
πρόσωπο: μύτη, μάτια, μέτωπο και επάνω 
μέρος κεφαλής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η άκρη της μύτης πρέπει να 
παραμείνει εντός του οπτικού πεδίου.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

• Χρησιμοποιήστε ωτασπίδες.
• Βγάλτε τα δεσμά ή τον ιμάντα από το 
πρόσωπο του ασθενούς. 

• Τα μάτια του ασθενούς πρέπει να είναι 
κλειστά κατά τη διάρκεια της σάρωσης.

• Προτιμώνται οι T1 σταθμισμένες σαρώσεις.
• Πάχος τομής: ≤ 2 mm.
• Χρησιμοποιήστε το καλύτερο φίλτρο 
διόρθωσης παραμόρφωσης που είναι 
διαθέσιμο.

• Χρησιμοποιήστε μόνο πρόσφατες 
σαρώσεις.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΑΡΩΣΗΣ CT

ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟYΣ

• Επιτρέπονται όλες οι θέσεις:
- Ύπτια θέση
- Πρηνής θέση
- Πρώτα κεφαλή
- Πρώτα πόδια

• Ο ασθενής δεν πρέπει να κινείται κατά τη 
διάρκεια της σάρωσης.

• Αποφύγετε τη χρήση δεσμών ή ιμάντων.

ΟΠΤΙΚO ΠΕ∆IΟ

• Συμπεριλάβετε:
- Το επάνω και το πίσω μέρος της κεφαλής
- Ολόκληρο το πρόσωπο
- Όλοι οι δείκτες αναφοράς ή/και τα 
επίκεντρα που καθορίζονται από τον 
χειρουργό (αν υπάρχουν)

• Μην συμπεριλάβετε: το στήριγμα κεφαλής 
και την τράπεζα.

Ι∆ΙOΤΗΤΕΣ ΣAΡΩΣΗΣ

• Η σάρωση πρέπει να είναι συνεχόμενη, 
χωρίς κενά ή επικαλύψεις. Επαναλάβετε τη 
σάρωση αν διακοπεί.

• Πάχος τομής: ≤ 3 mm.
• ∆ιατηρήστε σταθερή την κλίση του 
βραχίονα κατά τη διάρκεια ολόκληρης της 
σάρωσης.

• Βήμα: ≤ 2.

ΜΕΤΑΦΟΡA ∆Ε∆ΟΜEΝΩΝ

• Μεταφέρετε μόνο τα δεδομένα που 
απαιτούνται για πλοήγηση.

• Μεταφέρετε τα δεδομένα μέσω δικτύου, 
USB ή CD-ROM.

• Για CD-ROM, αποθηκεύστε εικόνες σε μη 
συμπιεσμένη μορφή.

• Μην μεταφέρετε εικόνες ανίχνευσης ή 
εντοπιστή.
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ΟΠΤΙΚO ΠΕ∆IΟ

• Συμπεριλάβετε το πίσω μέρος της κεφαλής 
για να επαληθεύσετε την ακρίβεια της 
καταγραφής.

• Πρέπει να περιλαμβάνεται ολόκληρο το 
πρόσωπο: μύτη, μάτια, μέτωπο και επάνω 
μέρος κεφαλής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η άκρη της μύτης πρέπει να 
παραμείνει εντός του οπτικού πεδίου.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

• Βγάλτε τα δεσμά (π.χ. ιμάντες 
συγκράτησης, στηρίγματα κεφαλής) ή την 
ταινία από το πρόσωπο του ασθενούς.

• Τα μάτια του ασθενούς πρέπει να είναι 
κλειστά κατά τη διάρκεια της σάρωσης.

• Πάχος τομής: ≤ 2 mm.

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

• Ο αλγόριθμος ανακατασκευής πρέπει να 
είναι κατάλληλος για μαλακούς ιστούς.

• Η επιφάνεια του δέρματος πρέπει να είναι 
λεία και απαλλαγμένη από τεχνικά 
σφάλματα.

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ CONE BEAM CT

• Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το Cone 
Beam CT μόνο αν: 
- Το οπτικό πεδίο είναι αρκετά μεγάλο ώστε 
να καλύπτει ολόκληρο το πρόσωπο.

- Τα δεδομένα μπορούν να 
βαθμονομηθούν για τις κατάλληλες τιμές 
τόνων του γκρι της κλίμακας Hounsfield.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΑΡΩΣΗΣ PET/SPECT

ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟYΣ

• Επιτρέπονται όλες οι θέσεις:
- Ύπτια θέση
- Πρηνής θέση
- Πρώτα κεφαλή
- Πρώτα πόδια

• Ο ασθενής δεν πρέπει να κινείται κατά τη 
διάρκεια της σάρωσης.

Ι∆ΙOΤΗΤΕΣ ΣAΡΩΣΗΣ

• Η σάρωση πρέπει να είναι συνεχόμενη, 
χωρίς κενά ή επικαλύψεις. Επαναλάβετε τη 
σάρωση αν διακοπεί.

• Το οπτικό πεδίο πρέπει να παραμείνει το 
ίδιο κατά τη διάρκεια της σάρωσης.

• ∆εν επιτρέπεται γωνίωση για τα δεδομένα 
πολλαπλών καρέ SPECT.

• Επιτρέπεται η μέθοδος ενός καρέ και 
πολλαπλών καρέ.

ΜΕΤΑΦΟΡA ∆Ε∆ΟΜEΝΩΝ

• Μεταφέρετε μόνο τα δεδομένα που 
απαιτούνται για πλοήγηση.

• Μεταφέρετε μέσω δικτύου, USB ή 
CD-ROM.

• Για CD-ROM, αποθηκεύστε εικόνες σε μη 
συμπιεσμένη μορφή.

• Υποστηρίζεται μόνο τύπος σειράς (0054, 
1000) IMAGE (όχι REPROJECTION).
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ

ΟΠΤΙΚO ΠΕ∆IΟ

• Συμπεριλάβετε:
- Το επάνω και το πίσω μέρος της κεφαλής
- Ολόκληρο το πρόσωπο
- Όλοι οι δείκτες αναφοράς ή/και τα 
επίκεντρα που καθορίζονται από τον 
χειρουργό (αν υπάρχουν)

• Μην συμπεριλάβετε: το στήριγμα κεφαλής 
και την τράπεζα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η άκρη της μύτης πρέπει να 
παραμείνει εντός του οπτικού πεδίου.

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

• Κατανείμετέ τους στην κορυφή, στο 
μπροστινό μέρος, στις πλευρές ή/και στο 
πίσω μέρος της κεφαλής (όχι στη σειρά).

• Τοποθετήστε τους κοντά στην περιοχή 
ενδιαφέροντος αν είναι δυνατόν.

• Αποφύγετε τις περιοχές του σώματος όπου 
το δέρμα είναι χαλαρό.

• Μην κάνετε καταγραφή επί χαλαρών 
δεικτών.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ CONE BEAM CT

• Αν ο σαρωτής Cone Beam CT δεν παρέχει 
σωστές τιμές κλίμακας γκρι Hounsfield, 
ρυθμίστε κατάλληλα το κατώτατο όριο a.

ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

• Η επιφάνεια του δέρματος πρέπει να 
εμφανίζεται ομοιόμορφα, με καλή αντίθεση 
και με χαμηλή παραμόρφωση.

• Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις κατώτατου 
ορίου αν χρειαστεί a.

• Ελέγξτε ότι η ανασυγκρότηση 
προσαρμόζεται στον ασθενή.

• Αποφύγετε τις οπές στην επιφάνεια του 
δέρματος ή τεχνικά σφάλματα κίνησης.

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

Ευρώπη, Αφρική, Ασία, Αυστραλία: +49 89 991568 1044
Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Κεντρική 
και Νότια Αμερική: +1 800 597 5911
Ιαπωνία: +81 3 3769 6900
Γαλλία: +33 800 676 030

Email: support@brainlab.com

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο περιλαμβάνει 
αποκλειστικές πληροφορίες που προστατεύονται από 
πνευματικά δικαιώματα. 
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η μετάφραση 
οποιουδήποτε μέρους του παρόντος εγχειριδίου χωρίς 
τη ρητή, έγγραφη άδεια της Brainlab. 

ΕΥΘΥΝΗ:

Αυτός ο οδηγός μπορεί να αλλάξει 
χωρίς προειδοποίηση και δεν αποτελεί 
δέσμευση εκ μέρους της Brainlab. 

Για περισσότερες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στην ενότητα «Περιορισμοί 
ευθύνης», στους Τυπικούς Όρους και 
Προϋποθέσεις Πωλήσεων της Brainlab.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ 
ΠΛΟΗΓΗΣΗ

• Μεταφέρετε μόνο τα δεδομένα που 
απαιτούνται για πλοήγηση.

• Συμπεριλάβετε σχετικά αντικείμενα και ίνες.
• Μην συμπεριλάβετε τα ακόλουθα 
δεδομένα σάρωσης MRI:
- B0 
- DTI
- BOLD

*60918-12EL*Αναθεώρηση εγγράφου: 1.1

Αριθμός άρθρου: 60918-12EL 

ΣΥΣΤΆΣΕΙΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΆ∆Α 
ΕΙΚΌΝΩΝ MR

• Πάχος τομής: 1-2 mm.
• Αρ. τομών: ≥ 100 τομές.
• Οπτικό πεδίο: θα πρέπει να καλύπτει το 
μεγαλύτερο τμήμα του εγκεφάλου.

• Υψηλή αναλογία ιστού προς σκιαγραφικό.
• Υψηλή αναλογία σήματος προς θόρυβο.
• Συμπεριλάβετε πολλαπλές δευτερεύουσες 
απεικονιστικές μεθόδους (π.χ. T1, T2, FLAIR) 
αν είναι δυνατό.

ΣΥΣΤΆΣΕΙΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΆ∆Α 
ΕΙΚΌΝΩΝ CT

• Πάχος τομής: 1-2,5 mm.
• Αρ. τομών: ≥ 20 τομές.
• Οπτικό πεδίο: θα πρέπει να καλύπτει το 
μεγαλύτερο τμήμα του εγκεφάλου.

• Τα δεδομένα CT πρέπει να είναι βαθμονομημένα 
κατά Hounsfield.


