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PROTOKOL SKENOVANIA MRI

POLOHOVANIE PACIENTA

• Všetky povolené polohy:
- Na chrbte
- Na bruchu
- Najprv hlava
- Najprv nohy

• Pacient sa počas skenovania nesmie 
hýbať.

• Vyhnite sa používaniu popruhov či 
remeňov.

ZORNÉ POLE

• Počas skenovania musí zostať 
rovnaké.

• Obsiahnuté:
- Temeno a zátylok
- Celú tvár
- Všetky východiskové značky a/alebo 

orientačné body stanovené 
chirurgom (ak existujú)

• Nezahrnuté: Opierka hlavy a stôl.

VLASTNOSTI SKENOVANIA

• Sken musí byť súvislý bez akýchkoľvek 
medzier alebo presahov. V prípade 
prerušenia sken zopakujte.

• Hrúbka rezu: ≤ 3 mm.
• Ak je to možné, použite sekvencie 

3D izotropického skenovania.
• Použite najlepšie možné filtre 

geometrickej opravy a zvoľte režim 
3D (ak je dostupný).

PRENOS ÚDAJOV

• Prenášajte iba údaje potrebné na 
navigáciu.

• Údaje prenášajte cez sieť, USB alebo 
CD-ROM.

• Pri CD-ROM ukladajte obrázky v 
nekomprimovanom formáte.

• Neprenášajte snímky prieskumníka ani 
lokalizátora.
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ZORNÉ POLE

• Obsiahnite zátylok na overenie 
presnosti registrácie.

• Je potrebné obsiahnuť celú tvár 
vrátane nosa, očí, čela a temena.

POZNÁMKA: Špička nosa musí zostať 
v zornom poli.

POKYNY K SKENOVANIU

• Používajte štuple do uší.
• Z tváre pacienta zložte popruhy alebo 

pásku. 
• Počas skenovania musí mať pacient 

zatvorené oči.
• Odporúčajú sa T1 vážené skenovania.
• Hrúbka rezu: ≤ 2 mm.
• Použite najlepší dostupný filter 

korekcie skreslenia.
• Používajte iba nedávne skeny.

ŠPECIÁLNE POŽIADAVKY NA REGISTRÁCIU 
POVRCHOVOU KORELÁCIOU
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PROTOKOL SKENOVANIA CT

POLOHOVANIE PACIENTA

• Všetky povolené polohy:
- Na chrbte
- Na bruchu
- Najprv hlava
- Najprv nohy

• Pacient sa počas skenovania nesmie 
hýbať.

• Vyhnite sa používaniu popruhov či 
remeňov.

ZORNÉ POLE

• Obsiahnuté:
- Temeno a zátylok
- Celú tvár
- Všetky východiskové značky a/alebo 

orientačné body stanovené 
chirurgom (ak existujú)

• Nezahrnuté: Opierka hlavy a stôl.

VLASTNOSTI SKENOVANIA

• Sken musí byť súvislý bez akýchkoľvek 
medzier alebo presahov. V prípade 
prerušenia sken zopakujte.

• Hrúbka rezu: ≤ 3 mm.
• Počas celého skenovania udržiavajte 

konštantný sklon gantry.
• Sklon: ≤ 2.

PRENOS ÚDAJOV

• Prenášajte iba údaje potrebné na 
navigáciu.

• Údaje prenášajte cez sieť, USB alebo 
CD-ROM.

• Pri CD-ROM ukladajte obrázky v 
nekomprimovanom formáte.

• Neprenášajte snímky prieskumníka ani 
lokalizátora.

Cranial/ENT Registration & Navigation
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ZORNÉ POLE

• Obsiahnite zátylok na overenie 
presnosti registrácie.

• Je potrebné obsiahnuť celú tvár 
vrátane nosa, očí, čela a temena.

POZNÁMKA: Špička nosa musí zostať 
v zornom poli.

POKYNY K SKENOVANIU

• Z tváre pacienta zložte popruhy (napr. 
upevňovacie popruhy, opierky hlavy) 
alebo pásku.

• Počas skenovania musí mať pacient 
zatvorené oči.

• Hrúbka rezu: ≤ 2 mm.

REKONŠTRUKČNÝ ALGORITMUS

• Rekonštrukčný algoritmus musí byť 
vhodný pre mäkké tkanivá.

• Povrch pokožky musí byť hladký a bez 
artefaktov.

ŠPECIFIKÁCIE CONE BEAM CT

• Cone Beam CT sa odporúča využiť len 
v prípade, že: 
- zorné pole je dostatočne veľké na 

pokrytie celej tváre,
- môže dôjsť ku kalibrácii údajov na 

správne hodnoty Hounsfieldovej 
škály šedi.

ŠPECIÁLNE POŽIADAVKY NA REGISTRÁCIU 
POVRCHOVOU KORELÁCIOU
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PROTOKOL SKENOVANIA PET/SPECT

POLOHOVANIE PACIENTA

• Všetky povolené polohy:
- Na chrbte
- Na bruchu
- Najprv hlava
- Najprv nohy

• Pacient sa počas skenovania nesmie 
hýbať.

VLASTNOSTI SKENOVANIA

• Sken musí byť súvislý bez akýchkoľvek 
medzier alebo presahov. V prípade 
prerušenia sken zopakujte.

• Počas skenovania musí zorné pole 
zostať rovnaké.

• Pri viacsnímkových údajoch SPECT 
nie je povolená zmena uhla.

• Dostupný je jednosnímkový aj 
viacsnímkový režim.

PRENOS ÚDAJOV

• Prenášajte iba údaje potrebné na 
navigáciu.

• Údaje prenášajte cez sieť, USB alebo 
CD-ROM.

• Pri CD-ROM ukladajte obrázky v 
nekomprimovanom formáte.

• Podporované sú len IMAGE typu radu 
(0054, 1000) (nie REPROJECTION).

Cranial/ENT Registration & Navigation
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INFORMÁCIE O CHIRURGICKOM SKENOVANÍ

ZORNÉ POLE

• Obsiahnuté:
- Temeno a zátylok
- Celú tvár
- Všetky východiskové značky a/alebo 

orientačné body stanovené 
chirurgom (ak existujú)

• Nezahrnuté: Opierka hlavy a stôl.

POZNÁMKA: Špička nosa musí zostať 
v zornom poli.

VÝCHODISKOVÉ ZNAČKY

• Rozmiestnite ich v hornej, prednej, 
bočných a zadnej časti hlavy (nie za 
sebou).

• Ak je to možné, umiestňujte ich v 
blízko oblasti záujmu.

• Vyhnite sa oblastiam s visiacou 
pokožkou.

• Uvoľnené značky neregistrujte.

ÚPRAVY CONE BEAM CT

• V prípade, že váš skener Cone Beam 
CT neposkytne správne hodnoty 
Hounsfieldovej škály šedi, upravte 
podľa toho prahovú hodnotu a.

3D REKONŠTRUKCIA POVRCHU

• Povrch pokožky musí byť rovnomerne 
zobrazený s dobrým kontrastom a 
musí vykazovať nízke skreslenie.

• V prípade potreby upravte nastavenia 
prahovej hodnoty a.

• Skontrolujte, že rekonštrukcia sedí na 
pacienta.

• Vyhnite sa otvorom na povrchu 
pokožky alebo artefaktom 
spôsobených pohybom.
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 Brainlab AG
 Olof-Palme-Straße 9
 81829 Munich
 Nemecko

Európa, Afrika, Ázia, Austrália: +49 89 991568 1044
Spojené štáty americké, Kanada, 
Stredná a Južná Amerika: +1 800 597 5911
Japonsko: +81 3 3769 6900
Francúzsko: +33 800 676 030

E-mail: support@brainlab.com

AUTORSKÉ PRÁVA:

Tento návod obsahuje informácie chránené 
zákonmi na ochranu autorských práv. 
Žiadna časť tejto príručky sa nesmie reprodukovať 
ani prekladať bez výslovného písomného súhlasu 
spoločnosti Brainlab. 

ZODPOVEDNOSŤ:

Tento návod sa môže zmeniť bez 
upozornenia a nepredstavuje žiadny 
záväzok na strane spoločnosti Brainlab. 

Ďalšie informácie nájdete v kapitole 
„Obmedzenie zodpovednosti“ v rámci 
štandardných podmienok predaja 
spoločnosti Brainlab.
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FUNKČNÉ ÚDAJE NAVIGÁCIE

• Prenášajte iba údaje potrebné na 
navigáciu.

• Obsiahnite príslušné objekty a vlákna.
• Nezahrňujte nasledovné údaje 

skenovania MRI:
- B0 
- DTI
- BOLD

*60918-12SK*Revízia dokumentu: 1.1

Číslo článku: 60918-12SK 

ODPORÚČANIA PRE SÚBOR SNÍMOK 
MR PRI AUTOMATICKEJ SEGMENTÁCII

• Hrúbka rezu: 1 - 2 mm.
• Počet rezov: ≥ 100 rezov.
• Zorné pole: musí pokrývač väčšinu mozgu.
• Vysoký pomer kontrastu tkaniva.
• Vysoký pomer signálu a šumu.
• Ak je to možné, zahrňte viaceré 

submodality (napr. T1, T2, FLAIR).

ODPORÚČANIA PRE SÚBOR SNÍMOK 
CT PRI AUTOMATICKEJ SEGMENTÁCII

• Hrúbka rezu: 1 - 2,5 mm.
• Počet rezov: ≥ 20 rezov.
• Zorné pole: musí pokrývač väčšinu mozgu.
• Údaje CT musia byť kalibrované na 

Hounsfield.


