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MRT-SCANNINGSPROTOKOLL

PATIENTPOSITIONERING

• Alla positioner är tillåtna:
- Ryggläge
- Bukläge
- Huvudet först
- Fötterna först

• Patienten får inte röra sig under 
scanningen

• Undvik att använda 
immobiliseringshjälpmedel eller 
remmar

SYNFÄLT

• Måste förbli detsamma under hela 
scanningen

• Inkludera:
- Huvudets ovansida och baksida
- Hela ansiktet
- Alla referenspunktmarkörer 

och/eller riktmärken som kirurgen 
definierat (om tillämpligt)

• Exkludera: Huvudstödet och bordet

SCANNINGENS EGENSKAPER

• Scanningen måste vara 
kontinuerlig, utan mellanrum eller 
överlappningar. Gör om scanningen 
om det avbryts.

• Snittjocklek: ≤ 3 mm.
• Använd om möjligt en isotropisk 

3D-scanningssekvens.
• Använd bästa möjliga geometriska 

korrigeringsfilter och välj 3D (om det 
är tillgängligt).

DATAÖVERFÖRING

• Överför endast de data som behövs 
för navigering.

• Överför data via nätverket, 
USB eller CD-ROM.

• För CD-ROM ska bilderna sparas 
i okomprimerat format.

• Överför inte översikts- eller 
lokaliseringsbilder.

Cranial/ENT Registration & Navigation
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SYNFÄLT

• Ta med huvudets baksida för att 
verifiera registreringens 
noggrannhet.

• Måste innehålla hela ansiktet 
inklusive näsan, ögonen, pannan 
och huvudets ovansida.

OBS: Nästippen måste finnas med 
i synfältet.

SCANNINGSANVISNINGAR

• Använd öronproppar.
• Avlägsna eventuella hinder och tejp 

från patientens ansikte. 
• Patientens ögon måste vara slutna 

under scanningen.
• T1-viktade scanningar är att 

föredra.
• Snittjocklek: ≤ 2 mm.
• Använda bästa tillgängliga 

förvrängningskorrigeringsfilter.
• Använd endast scanningar som 

utförts nyligen.

SPECIELLA KRAV FÖR 
YTMATCHNINGSREGISTRERING
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CT-SCANNINGSPROTOKOLL

PATIENTPOSITIONERING

• Alla positioner är tillåtna:
- Ryggläge
- Bukläge
- Huvudet först
- Fötterna först

• Patienten får inte röra sig under 
scanningen

• Undvik att använda 
immobiliseringshjälpmedel eller 
remmar

SYNFÄLT

• Inkludera:
- Huvudets ovansida och baksida
- Hela ansiktet
- Alla referenspunktmarkörer 

och/eller riktmärken som kirurgen 
definierat (om tillämpligt)

• Exkludera: Huvudstödet och bordet

SCANNINGENS EGENSKAPER

• Scanningen måste vara 
kontinuerlig, utan mellanrum eller 
överlappningar. Gör om scanningen 
om det avbryts.

• Snittjocklek: ≤ 3 mm.
• Håll gantrylutningen konstant 

under hela scanningen.
• Pitch: ≤ 2.

DATAÖVERFÖRING

• Överför endast de data som behövs 
för navigering.

• Överför data via nätverket, 
USB eller CD-ROM.

• För CD-ROM ska bilderna sparas 
i okomprimerat format.

• Överför inte översikts- eller 
lokaliseringsbilder.

Cranial/ENT Registration & Navigation
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SYNFÄLT

• Ta med huvudets baksida för att 
verifiera registreringens 
noggrannhet.

• Måste innehålla hela ansiktet 
inklusive näsan, ögonen, pannan 
och huvudets ovansida.

OBS: Nästippen måste finnas med 
i synfältet.

SCANNINGSANVISNINGAR

• Avlägsna eventuella hinder 
(fastspänningsband, huvudstöd) 
och tejp från patientens ansikte.

• Patientens ögon måste vara slutna 
under scanningen.

• Snittjocklek: ≤ 2 mm.

REKONSTRUKTIONSALGORITM

• Rekonstruktionsalgoritmen måste 
vara lämplig för mjuk vävnad.

• Hudytan ska vara jämn och fri från 
artefakter.

SPECIFIKATIONER FÖR CONE 
BEAM CT

• Det rekommenderas att Cone Beam 
CT endast används om: 
- Synfältet är tillräckligt stort så att 

det täcker hela ansiktet.
- Data kan kalibreras för korrekta 

Hounsfield gråskalevärden.

SPECIELLA KRAV FÖR 
YTMATCHNINGSREGISTRERING
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PET/SPECT-SCANNINGSPROTOKOLL

PATIENTPOSITIONERING

• Alla positioner är tillåtna:
- Ryggläge
- Bukläge
- Huvudet först
- Fötterna först

• Patienten får inte röra sig under 
scanningen

SCANNINGENS EGENSKAPER

• Scanningen måste vara 
kontinuerlig, utan mellanrum eller 
överlappningar. Gör om scanningen 
om det avbryts.

• Synfältet måste förbli detsamma 
under hela scanningen.

• Vinkling är inte tillåtet för SPECT 
fler-bildramsdata.

• Enkelbildram och multibildram är 
tillåtet.

DATAÖVERFÖRING

• Överför endast de data som behövs 
för navigering.

• Överför via nätverket, USB eller 
CD-ROM.

• För CD-ROM ska bilderna sparas 
i okomprimerat format.

• Endast serietyp (0054, 1000) 
IMAGE stöds 
(inte REPROJECTION).

Cranial/ENT Registration & Navigation
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KIRURGENS SCANNINGSINFORMATION

SYNFÄLT

• Inkludera:
- Huvudets ovansida och baksida
- Hela ansiktet
- Alla referenspunktmarkörer och/

eller riktmärken som kirurgen 
definierat (om tillämpligt)

• Exkludera: Huvudstödet och bordet

OBS: Nästippen måste finnas med 
i synfältet.

REFERENSPUNKTMARKÖRER

• Placera ut dessa över huvudets 
ovansida, framsida, sidor och/eller 
baksida (inte i rad).

• Placera dem om möjligt i närheten 
av intresseområdet.

• Undvik områden med lös hud.
• Registrera inte på lösa markörer.

JUSTERINGAR FÖR CONE 
BEAM CT

• Om din Cone Beam CT-scanner 
inte ger korrekta gråskalevärden 
i Hounsfield ska tröskelvärdet 
justeras på lämpligt sätt a.

YTREKONSTRUKTION I 3D

• Hudytan måste visas jämnt, ha god 
kontrast och låg förvrängningsgrad.

• Justera tröskelvärdesinställningarna 
om det behövs a.

• Kontrollera att rekonstruktionen 
passar för patienten.

• Undvik hål i hudytan och 
rörelseartefakter.

Cranial/ENT Registration & Navigation
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FUNKTIONELLA 
NAVIGERINGSDATA

• Överför endast de data som behövs 
för navigering

• Inkludera relevanta objekt och fibrer
• Exkludera följande 

MRT-scanningsdata:
- B0 
- DTI
- BOLD

*60918-12SV*Dokumentrevision: 1.1

Artikelnummer: 60918-12SV 

REKOMMENDATIONER FÖR 
MR-BILDUPPSÄTTNINGAR FÖR 
AUTOMATISK SEGMENTERING

• Snittjocklek: 1-2 mm.
• Antal snitt: ≥ 100 snitt.
• Synfältet: ska täcka det mesta 

av hjärnan.
• Högt vävnadskontrastförhållande.
• Högt signalbrusförhållande.
• Ta om möjligt med flera undermodaliteter 

(t.ex. T1, T2, FLAIR).

REKOMMENDATIONER FÖR 
CT-BILDUPPSÄTTNINGAR FÖR 
AUTOMATISK SEGMENTERING

• Snittjocklek: 1-2,5 mm.
• Antal snitt: ≥ 20 snitt.
• Synfältet: ska täcka det mesta av hjärnan.
• CT-data måste vara Hounsfield-kalibrerad.


