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PROTOKÓŁ SKANOWANIA MRI

POZYCJA PACJENTA
• Dozwolone wszystkie pozycje:

- Na wznak
- Na brzuchu
- Najpierw głowa
- Najpierw stopy

• Pacjent nie może się poruszać 
podczas skanowania.

• Unikać stosowania urządzeń 
przytrzymujących lub pasów.

POLE WIDZENIA
• Musi pozostać niezmienione 

podczas skanowania
• Obejmuje:

- Górną i tylną część głowy
- Całą twarz
- Wszystkie znaczniki i/lub punkty 

orientacyjne określone przez 
chirurga (jeśli dotyczy)

• Nie obejmuje: Zagłówka i stołu

WŁAŚCIWOŚCI SKANU
• Skan musi być ciągły, bez 

odstępów ani nałożeń. 
Skanowanie powtórzyć w razie 
przerwania.

• Grubość przekroju: ≤ 3 mm.
• Jeśli to możliwe, stosować 

izotropowe sekwencje 3D 
skanowania.

• Stosować możliwie jak najlepsze 
filtry korekcji zniekształceń 
geometrycznych i wybrać filtr 3D 
(jeśli jest dostępny).

PRZESYŁANIE DANYCH
• Przesyłać jedynie dane niezbędne 

do nawigacji.
• Dane przesyłać przez sieć, złącze 

USB lub na dysku CD-ROM.
• Na dysku CD-ROM obrazy 

zapisywać w formacie 
niekompresowanym.

• Nie przesyłać obrazów 
podglądowych (scout) ani 
obrazów lokalizatora.
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POLE WIDZENIA
• W celu weryfikacji dokładności 

rejestracji należy objąć tył głowy.
• Musi zawierać całą twarz, w tym 

nos, oczy, czoło i górną część 
głowy.

UWAGA: Czubek nosa musi 
pozostać w polu widzenia.

INSTRUKCJE SKANOWANIA
• Użyć zatyczek do uszu.
• Zdjąć urządzenia przytrzymujące 

lub taśmę z twarzy pacjenta. 
• Oczy pacjenta muszą być 

zamknięte podczas skanowania.
• Preferowane są skany 

T1-zależne.
• Grubość przekroju: ≤ 2 mm.
• Stosować najlepszy dostępny filtr 

korekcji zniekształceń.
• Używać jedynie najnowszych 

skanów.

SPECJALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE 
REJESTRACJI DOPASOWANIA POWIERZCHNI
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PROTOKÓŁ SKANOWANIA TK

POZYCJA PACJENTA
• Dozwolone wszystkie pozycje:

- Na wznak
- Na brzuchu
- Najpierw głowa
- Najpierw stopy

• Pacjent nie może się poruszać 
podczas skanowania.

• Unikać stosowania urządzeń 
przytrzymujących lub pasów.

POLE WIDZENIA
• Obejmuje:

- Górną i tylną część głowy
- Całą twarz
- Wszystkie znaczniki i/lub punkty 

orientacyjne określone przez 
chirurga (jeśli dotyczy)

• Nie obejmuje: Zagłówka i stołu

WŁAŚCIWOŚCI SKANU
• Skan musi być ciągły, bez 

odstępów ani nałożeń. 
Skanowanie powtórzyć w razie 
przerwania.

• Grubość przekroju: ≤ 3 mm.
• Przez całe skanowanie 

utrzymywać stałe przechylenie 
gantry.

• Nachylenie: ≤ 2.

PRZESYŁANIE DANYCH
• Przesyłać jedynie dane niezbędne 

do nawigacji.
• Dane przesyłać przez sieć, złącze 

USB lub na dysku CD-ROM.
• Na dysku CD-ROM obrazy 

zapisywać w formacie 
niekompresowanym.

• Nie przesyłać obrazów 
podglądowych (scout) ani 
obrazów lokalizatora.
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POLE WIDZENIA
• W celu weryfikacji dokładności 

rejestracji należy objąć tył głowy.
• Musi zawierać całą twarz, w tym 

nos, oczy, czoło i górną część 
głowy.

UWAGA: Czubek nosa musi 
pozostać w polu widzenia.

INSTRUKCJE SKANOWANIA
• Zdjąć urządzenia przytrzymujące 

(np. pasy unieruchamiające, 
zagłówki) lub taśmę z twarzy 
pacjenta.

• Oczy pacjenta muszą być 
zamknięte podczas skanowania.

• Grubość przekroju: ≤ 2 mm.

ALGORYTM REKONSTRUKCJI
• Algorytm rekonstrukcji musi być 

odpowiedni dla tkanki miękkiej.
• Powierzchnia skóry powinna być 

gładka i pozbawiona artefaktów.

SPECYFIKACJA TOMOGRAFII 
CONE BEAM CT
• Stosowanie jedynie tomografii 

Cone Beam CT jest zalecane, 
jeśli: 
- Pole widzenia jest wystarczająco 

duże, aby pokryć całą twarz.
- Dane można skalibrować w celu 

uzyskania właściwych wartości 
szarości w skali Hounsfielda.

SPECJALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE 
REJESTRACJI DOPASOWANIA POWIERZCHNI
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PROTOKÓŁ SKANOWANIA PET/SPECT

WŁAŚCIWOŚCI SKANU
• Skan musi być ciągły, bez 

odstępów ani nałożeń. 
Skanowanie powtórzyć w razie 
przerwania.

• Pole widzenia musi pozostać 
niezmienione podczas 
skanowania.

• Angulacja jest niedozwolona w 
przypadku danych 
wieloklatkowych badań SPECT.

• Dozwolone są badania 
jednoklatkowe i wieloklatkowe.

PRZESYŁANIE DANYCH
• Przesyłać jedynie dane niezbędne 

do nawigacji.
• Przesyłać przez sieć, złącze USB 

lub na dysku CD-ROM.
• Na dysku CD-ROM obrazy 

zapisywać w formacie 
niekompresowanym.

• Obsługiwany tylko typ serii 
(0054, 1000) IMAGE 
(nie REPROJECTION).
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POZYCJA PACJENTA
• Dozwolone wszystkie pozycje:

- Na wznak
- Na brzuchu
- Najpierw głowa
- Najpierw stopy

• Pacjent nie może się poruszać 
podczas skanowania
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INFORMACJE CHIRURGA O SKANOWANIU

POLE WIDZENIA
• Obejmuje:

- Górną i tylną część głowy
- Całą twarz
- Wszystkie znaczniki i/lub punkty 

orientacyjne określone przez 
chirurga (jeśli dotyczy)

• Nie obejmuje: Zagłówka i stołu

UWAGA: Czubek nosa musi 
pozostać w polu widzenia.

ZNACZNIKI
• Rozłożyć na górnej części, 

przodzie, bokach i/lub tyle głowy 
(nie w rzędzie).

• Jeśli to możliwe, umieścić w 
pobliżu obszaru zainteresowania.

• Unikać miejsc o luźnej skórze.
• Nie rejestrować na luźnych 

znacznikach.

REGULACJE TOMOGRAFII 
CONE BEAM CT
• Jeśli skaner do tomografii Cone 

Beam CT nie zapewnia 
właściwych wartości szarości w 
skali Hounsfielda, odpowiednio 
wyregulować próg a.

REKONSTRUKCJA 
POWIERZCHNI 3D
• Powierzchnia skóry musi być 

równomiernie wyeksponowana, z 
dobrym kontrastem i małymi 
zniekształceniami.

• W razie potrzeby należy 
dostosować ustawienia wartości 
progowych a.

• Sprawdzić, czy rekonstrukcja 
pasuje do pacjenta.

• Unikać dziur w powierzchni skóry 
lub artefaktów ruchu.
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 Brainlab AG
 Olof-Palme-Straße 9
 81829 Munich
 Niemcy

Europa, Afryka, Azja, Australia: +49 89 991568 1044
Stany Zjednoczone, Kanada, Ameryka Środkowa i 
Południowa: +1 800 597 5911
Japonia: +81 3 3769 6900
Francja: +33 800 676 030

E-mail: support@brainlab.com

PRAWA AUTORSKIE:

Niniejszy podręcznik zawiera informacje chronione 
prawami autorskimi. 
Kopiowanie, przetwarzanie, rozprowadzanie i 
tłumaczenie jakiegokolwiek fragmentu instrukcji bez 
pisemnego zezwolenia firmy Brainlab jest zabronione. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

Informacje zawarte w tej instrukcji mogą 
być zmieniane bez uprzedzenia i nie 
stanowią jakiegokolwiek zobowiązania 
firmy Brainlab. 

Informacje dodatkowe – patrz część 
„Ograniczenie odpowiedzialności” 
Standardowych Warunków Sprzedaży 
firmy Brainlab.
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DANE FUNKCJONALNE DO 
CELÓW NAWIGACJI
• Przesyłać jedynie dane niezbędne 

do nawigacji.
• Uwzględnić odpowiednie obiekty i 

włókna.
• Wykluczyć następujące dane 

skanowania MRI:
- B0 
- DTI
- BOLD

*60918-12PL*Wersja dokumentu: 1.1

Numer artykułu: 60918-12PL 

ZALECENIA DOTYCZĄCE ZESTAWU 
OBRAZÓW MR DO CELÓW 
AUTOMATYCZNEJ SEGMENTACJI
• Grubość przekroju: 1–2 mm.
• Liczba przekrojów: ≥ 100 przekrojów.
• Pole widzenia: Powinno pokrywać 

większość mózgu.
• Wysoki współczynnik kontrastu tkanki.
• Wysoki stosunek sygnału do szumu.
• Jeśli to możliwe, uwzględnić wiele 

trybów podrzędnych (tj. T1, T2, FLAIR).

ZALECENIA DOTYCZĄCE ZESTAWU 
OBRAZÓW TK DO CELÓW 
AUTOMATYCZNEJ SEGMENTACJI
• Grubość przekroju: 1–2,5 mm.
• Liczba przekrojów: ≥ 20 przekrojów.
• Pole widzenia: Powinno pokrywać 

większość mózgu.
• Dane TK muszą być skalibrowane w 

skali Hounsfielda.


