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PROTOKOLL FOR MR-SKANNING

PLASSERING AV PASIENTEN

• Alle tillatte plasseringer:
- Ryggleie
- Mageleie
- Hodet først
- Føttene først

• Pasienten må ikke bevege seg under 
skanningen.

• Unngå bruk av begrensninger og 
stropper.

SYNSFELT

• Må forbli det samme under 
skanningen.

• Inkluder:
- øverste og bakre del av hodet
- hele ansiktet
- alle referansemarkører og/eller 

landemerker definert av kirurgen 
(hvis relevant)

• Ekskluder: hodestøtte og bord.

SKANNEEGENSKAPER

• Skanningen må være 
sammenhengende uten mellomrom 
eller overlappinger. Gjenta skanningen 
hvis den avbrytes.

• Snittykkelse: ≤ 3 mm.
• Bruk isotropiske 

3D-skanningsfrekvenser, hvis mulig.
• Bruk beste mulige geometriske 

korrigeringsfiltre, og velg 3D (hvis 
tilgjengelig).

DATAOVERFØRING

• Overfør bare data som kreves for 
navigering.

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

• Ved bruk av CD-ROM skal bildene 
lagres i ukomprimert format.

• Ikke overfør oversikts- eller 
lokalisatorbilder.

Cranial/ENT Registration & Navigation



Side 2 av 8

SYNSFELT

• Inkluder bakre del av hodet for å 
verifisere registreringsnøyaktigheten.

• Må inneholde hele ansiktet, inkludert 
nese, øyne, panne og øverste del av 
hodet.

MERK: Tuppen av nesen må forbli i 
synsfeltet.

SKANNEINSTRUKSJONER

• Bruk ørepropper.
• Fjern begrensninger eller tape fra 

pasientens ansikt. 
• Pasientens øyne må være lukket under 

skanningen.
• T1-vektede skanninger er å foretrekke.
• Snittykkelse: ≤ 2 mm.
• Bruk beste tilgjengelige filtre for 

forvrengningskorrigering.
• Bruk kun nylige skanninger.

SPESIELLE KRAV FOR REGISTRERING 
AV OVERFLATEAVSTEMMING
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PROTOKOLL FOR CT-SKANNING

PLASSERING AV PASIENTEN

• Alle tillatte plasseringer:
- Ryggleie
- Mageleie
- Hodet først
- Føttene først

• Pasienten må ikke bevege seg under 
skanningen.

• Unngå bruk av begrensninger og 
stropper.

SYNSFELT

• Inkluder:
- øverste og bakre del av hodet
- hele ansiktet
- alle referansemarkører og/eller 

landemerker definert av kirurgen 
(hvis relevant)

• Ekskluder: hodestøtte og bord.

SKANNEEGENSKAPER

• Skanningen må være 
sammenhengende uten mellomrom 
eller overlappinger. Gjenta skanningen 
hvis den avbrytes.

• Snittykkelse: ≤ 3 mm.
• Hold gantry-tipp konstant i løpet av 

hele skanningen.
• Pitch: ≤ 2.

DATAOVERFØRING

• Overfør bare data som kreves for 
navigering.

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

• Ved bruk av CD-ROM skal bildene 
lagres i ukomprimert format.

• Ikke overfør oversikts- eller 
lokalisatorbilder.

Cranial/ENT Registration & Navigation
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SYNSFELT

• Inkluder bakre del av hodet for å 
verifisere registreringsnøyaktigheten.

• Må inneholde hele ansiktet, inkludert 
nese, øyne, panne og øverste del av 
hodet.

MERK: Tuppen av nesen må forbli i 
synsfeltet.

SKANNEINSTRUKSJONER

• Fjern begrensninger (f.eks. stropper, 
hodestøtter) eller tape fra pasientens 
ansikt.

• Pasientens øyne må være lukket under 
skanningen.

• Snittykkelse: ≤ 2 mm.

REKONSTRUKSJONSALGORITME

• Rekonstruksjonsalgoritmen må være 
egnet for bløtvev.

• Hudoverflaten må være jevn og fri for 
artefakter.

SPESIFIKASJONER FOR CONE 
BEAM CT

• Det anbefales at Cone Beam CT kun 
brukes hvis: 
- Synsfeltet er stort nok til å dekke hele 

ansiktet.
- Data kan kalibreres for korrekte 

Hounsfield-gråverdier.

SPESIELLE KRAV FOR REGISTRERING 
AV OVERFLATEAVSTEMMING
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PROTOKOLL FOR PET-/SPECT-SKANNING

PLASSERING AV PASIENTEN

• Alle tillatte plasseringer:
- Ryggleie
- Mageleie
- Hode først
- Føtter først

• Pasienten må ikke bevege seg under 
skanningen.

SKANNEEGENSKAPER

• Skanningen må være 
sammenhengende uten mellomrom 
eller overlappinger. Gjenta skanningen 
hvis den avbrytes.

• Synsfeltet må forbli det samme under 
skanningen.

• Vinkling er ikke tillatt for SPECT-data 
med flere bilder.

• Enkeltbilde og flere bilder er tillatt.

DATAOVERFØRING

• Overfør bare data som kreves for 
navigering.

• Overfør via nettverk, USB eller 
CD-ROM.

• Ved bruk av CD-ROM skal bildene 
lagres i ukomprimert format.

• Kun serier av type (0054, 1000) IMAGE 
støttes (ikke REPROJECTION).

Cranial/ENT Registration & Navigation
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KIRURGENS SKANNEINFORMASJON

SYNSFELT

• Inkluder:
- øverste og bakre del av hodet
- hele ansiktet
- alle referansemarkører og/eller 

landemerker definert av kirurgen 
(hvis relevant)

• Ekskluder: hodestøtte og bord.

MERK: Tuppen av nesen må forbli i 
synsfeltet.

REFERANSEMARKØRER

• Fordeles over øvre og fremre del av 
hodet og på sidene, og/eller bakre del 
av hodet (ikke i en rad).

• Plasser nær interesseregionen, hvis 
mulig.

• Unngå områder med løs hud.
• Ikke registrer på løse markører.

JUSTERINGER FOR CONE BEAM CT

• Hvis Cone Beam CT-skanneren ikke 
leverer korrekte Hounsfield-gråverdier, 
justerer du terskelen etter behov a.

3D-REKONSTRUKSJON AV 
OVERFLATE

• Hudoverflaten må vises jevnt, ha god 
kontrast og lav forvrengning.

• Juster terskelinnstillingene ved behov a.
• Kontroller at rekonstruksjonen passer 

til pasienten.
• Unngå hull i hudoverflaten og 

bevegelsesartefakter.
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"Ansvarsbegrensning" i Brainlabs 
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FUNKSJONELLE DATA FOR 
NAVIGERING

• Overfør bare data som kreves for 
navigering.

• Inkluder relevante objekter og fibre.
• Ekskluder følgende MR-skannedata:

- B0 
- DTI
- BOLD

*60918-12NO*Dokumentrevisjon: 1.1

Artikkelnummer: 60918-12NO 

ANBEFALINGER FOR MR-BILDESETT 
FOR AUTOMATISK SEGMENTERING

• Snittykkelse: 1–2 mm.
• Antall snitt: ≥ 100 snitt.
• Synsfelt: skal dekke mesteparten av 

hjernen.
• Høyt vev-til-kontrast-forhold.
• Høyt signal-til-støy-forhold.
• Inkluder flere undermodaliteter (f.eks. T1, 

T2, FLAIR) hvis mulig.

ANBEFALINGER FOR CT-BILDESETT 
FOR AUTOMATISK SEGMENTERING

• Snittykkelse: 1–2,5 mm.
• Antall snitt: ≥ 20 snitt.
• Synsfelt: skal dekke mesteparten av hjernen.
• CT-dataene må være Hounsfield-kalibrert.


