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PROTOCOLUL DE SCANARE IRM

POZIȚIONAREA PACIENTULUI

• Sunt permise toate pozițiile:
- Decubit dorsal
- Decubit ventral
- Cu capul înainte
- Cu picioarele înainte

• Pacientul nu trebuie să se miște 
pe durata scanării

• Evitați utilizarea dispozitivelor de 
reținere sau a curelelor

CÂMPUL VIZUAL

• Trebuie să rămână același pe 
durata scanării

• Include:
- Partea superioară și din spate 

a capului
- Întreaga față
- Toți markerii de referință și/sau 

marcajele definite de către 
chirurg (dacă este cazul)

• Exclude: Suportul pentru cap și 
masă

PROPRIETĂȚILE SCANĂRII

• Scanarea trebuie să fie continuă, 
fără întreruperi sau suprapuneri. 
Repetați scanarea dacă a fost 
întreruptă.

• Grosimea secțiunii: ≤ 3 mm.
• Utilizați secvențe de scanare 

3D izotrope, dacă este posibil.
• Utilizați cele mai bune filtre de 

corecție geometrică posibile și 
alegeți 3D (dacă este disponibil).

TRANSFER DE DATE

• Transferați doar datele necesare 
pentru ghidare.

• Transferați datele prin rețea, 
USB sau CD-ROM.

• Pentru CD-ROM, salvați imaginile 
în stare necomprimată.

• Nu transferați topogramele sau 
imaginile de localizare.
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CÂMPUL VIZUAL

• Include partea posterioară a 
capului pentru verificarea 
corectitudinii înregistrării.

• Trebuie să conțină întreaga față 
cuprinzând nasul, ochii, fruntea 
și partea superioară a capului.

NOTĂ: Vârful nasului trebuie să 
rămână în câmpul vizual.

INSTRUCȚIUNI DE SCANARE

• Utilizați căști pentru urechi.
• Îndepărtați dispozitivele de reținere 

sau benzile de pe fața pacientului. 
• Ochii pacientului trebuie să fie 

închiși pe durata scanării.
• Sunt de preferat scanările 

ponderate T1.
• Grosimea secțiunii: ≤ 2 mm.
• Utilizați cel mai bun filtru de 

corectare a distorsiunilor de care 
dispuneți.

• Utilizați doar scanările recente.

CERINȚE SPECIALE PENTRU ÎNREGISTRAREA 
CU POTRIVIRE PE SUPRAFAȚĂ
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PROTOCOLUL DE SCANARE CT

POZIȚIONAREA PACIENTULUI

• Sunt permise toate pozițiile:
- Decubit dorsal
- Decubit ventral
- Cu capul înainte
- Cu picioarele înainte

• Pacientul nu trebuie să se miște 
pe durata scanării

• Evitați utilizarea dispozitivelor de 
reținere sau a curelelor

CÂMPUL VIZUAL

• Include:
- Partea superioară și din spate 

a capului
- Întreaga față
- Toți markerii de referință și/sau 

marcajele definite de către 
chirurg (dacă este cazul)

• Exclude: Suportul pentru cap și 
masă

PROPRIETĂȚILE SCANĂRII

• Scanarea trebuie să fie continuă, 
fără întreruperi sau suprapuneri. 
Repetați scanarea dacă a fost 
întreruptă.

• Grosimea secțiunii: ≤ 3 mm.
• Păstrați cadrul înclinat constant 

în timpul întregii scanări.
• Pas: ≤ 2.

TRANSFER DE DATE

• Transferați doar datele necesare 
pentru ghidare.

• Transferați datele prin rețea, 
USB sau CD-ROM.

• Pentru CD-ROM, salvați imaginile 
în stare necomprimată.

• Nu transferați topogramele sau 
imaginile de localizare.

Cranial/ENT Registration & Navigation
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CÂMPUL VIZUAL

• Include partea posterioară 
a capului pentru verificarea 
corectitudinii înregistrării.

• Trebuie să conțină întreaga față 
cuprinzând nasul, ochii, fruntea și 
partea superioară a capului.

NOTĂ: Vârful nasului trebuie să 
rămână în câmpul vizual.

INSTRUCȚIUNI DE SCANARE

• Îndepărtați dispozitivele de 
reținere (de ex., curelele de 
reținere, suporturile pentru cap) 
sau benzile de pe fața pacientului.

• Ochii pacientului trebuie să fie 
închiși pe durata scanării.

• Grosimea secțiunii: ≤ 2 mm.

ALGORITMUL 
RECONSTRUCȚIEI

• Algoritmul reconstrucției trebuie 
să fie potrivit pentru țesuturile moi.

• Suprafața pielii trebuie să fie 
netedă și lipsită de artefacte.

SPECIFICAȚIILE SCANĂRII 
CONE BEAM CT

• Se recomandă utilizarea scanării 
Cone Beam CT doar în cazul 
în care: 
- Câmpul vizual este destul de 

larg pentru a acoperi întreaga 
față.

- Datele pot fi calibrate pentru 
valorile gri Hounsfield.

CERINȚE SPECIALE PENTRU ÎNREGISTRAREA 
CU POTRIVIRE PE SUPRAFAȚĂ
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PROTOCOLUL DE SCANARE PET/SPECT

POZIȚIONAREA PACIENTULUI

• Sunt permise toate pozițiile:
- Decubit dorsal
- Decubit ventral
- Cu capul înainte
- Cu picioarele înainte

• Pacientul nu trebuie să se miște 
pe durata scanării

PROPRIETĂȚILE SCANĂRII

• Scanarea trebuie să fie continuă, 
fără întreruperi sau suprapuneri. 
Repetați scanarea dacă a fost 
întreruptă.

• Câmpul vizual trebuie să rămână 
același pe durata scanării.

• Nicio angulare nu este permisă 
pentru datele de imagini multiple 
SPECT.

• Achizițiile de imagini singulare 
și multiple este permisă.

TRANSFER DE DATE

• Transferați doar datele necesare 
pentru ghidare.

• Transferați prin rețea, USB sau 
CD-ROM.

• Pentru CD-ROM, salvați imaginile 
în stare necomprimată.

• Doar tipurile de serie IMAGE 
(0054, 1000) sunt suportate 
(nu REPROJECTION).

Cranial/ENT Registration & Navigation
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INFORMAȚII DE SCANARE PENTRU CHIRURG

CÂMPUL VIZUAL

• Include:
- Partea superioară și din spate 

a capului
- Întreaga față
- Toți markerii de referință și/sau 

marcajele definite de către 
chirurg (dacă este cazul)

• Exclude: Suportul pentru cap 
și masă

NOTĂ: Vârful nasului trebuie să 
rămână în câmpul vizual.

MARKERI DE REFERINȚĂ

• Distribuiți-i pe partea superioară, 
frontală, laterală și/sau din spate 
a capului (nu pe un rând).

• Plasați-i în apropierea regiunii de 
interes, dacă este posibil.

• Evitați zonele cu piele foarte 
flexibilă.

• Nu înregistrați pe markeri flasci.

AJUSTĂRI PENTRU 
SCANAREA CU CONE 
BEAM CT

• Dacă scanerul Cone Beam CT nu 
poate furniza valori gri Hounsfield 
corecte, ajustați nivelul de gri în 
mod adecvat a.

RECONSTRUCȚIA 
SUPRAFEȚEI ÎN 3D

• Suprafața pielii trebuie să fie 
afișată omogen, cu un bun 
contrast și distorsiune redusă.

• La nevoie, ajustați setările pentru 
prag a.

• Verificați dacă reconstrucția se 
potrivește cu pacientul.

• Evitați găurile în piele și 
artefactele de mișcare.
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Europa, Africa, Asia, Australia: +49 89 991568 1044
Statele Unite, Canada, America Centrală și de Sud: 
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E-mail: support@brainlab.com

DREPTURI DE AUTOR:

Acest ghid conține informații sub drept de 
proprietate și protejate de drepturile de autor. 
Nicio parte din acest ghid nu poate fi reprodusă sau 
tradusă fără acordul expres în scris al Brainlab. 

RĂSPUNDERE:

Acest ghid face subiectul schimbării fără 
notificare prealabilă și nu reprezintă 
nicio angajare din partea Brainlab. 

Pentru informații suplimentare, 
consultați secțiunea „Răspundere 
limitată” din Termenii și condițiile de 
vânzare standard al Brainlab.
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DATE FUNCȚIONALE PENTRU 
GHIDARE

• Transferați doar datele necesare 
pentru ghidare

• Includeți obiectele și fibrele 
relevante

• Excludeți următoarele date de 
scanare IRM:
- B0 
- DTI
- BOLD

*60918-12RO*Revizia documentului: 1.1

Număr de articol: 60918-12RO 

RECOMANDĂRI DE SETURI DE 
IMAGINI RMN PENTRU 
SEGMENTARE AUTOMATĂ

• Grosimea secțiunii: 1 – 2 mm.
• Nr. de secțiuni: ≥ 100 secțiuni.
• Câmpul vizual: trebuie să acopere cea 

mai mare parte a creierului.
• Raport contrast mare pentru țesuturi.
• Raport semnal-zgomot ridicat.
• Include multiple sub-modalități 

(de. ex., T1, T2, FLAIR), dacă este 
posibil.

RECOMANDĂRI DE SETURI DE 
IMAGINI CT PENTRU SEGMENTARE 
AUTOMATĂ

• Grosimea secțiunii: 1 – 2,5 mm.
• Nr. de secțiuni: ≥ 20 secțiuni.
• Câmpul vizual: trebuie să acopere cea 

mai mare parte a creierului.
• Datele CT trebuie calibrate pentru 

valorile Hounsfield.


