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1 INFORMAȚII GENERALE
1.1 Date de contact

Asistență

Dacă nu găsiți informațiile de care aveți nevoie în acest ghid sau dacă aveți întrebări sau
probleme, contactați departamentul de asistență clienți Brainlab:

Regiune Telefon și fax E-mail

Statele Unite, Canada, America
Centrală și de Sud

Telefon: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazilia Telefon: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Marea Britanie Telefon: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Telefon: +34 900 649 115

Franța și regiunile francofone Telefon: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa
Telefon: +49 89 991568
1044
Fax: +49 89 991568 811

Japonia
Telefon: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Durata de funcționare estimată

Brainlab oferă cinci ani de funcționare pentru software. Pe această durată, sunt puse la dispoziție
actualizări software, precum și asistență locală.

Feedback

În ciuda reviziei atente, acest ghid de utilizare poate conține erori. Dacă aveți sugestii de
îmbunătățire, vă rugăm să ne contactați la adresa user.guides@brainlab.com.

Producător

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germania

INFORMAȚII GENERALE

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.0 Cranial Navigation System Navigation Ver. 3.5 5

mailto://us.support@brainlab.com
mailto://brazil.support@brainlab.com
mailto://support@brainlab.com
mailto:user.guides@brainlab.com


1.2 Informații legale

Drepturi de autor

Acest ghid conține informații care sunt proprietate protejată prin drepturi de autor. Nicio parte din
acest ghid nu poate fi reprodusă sau tradusă fără acordul expres scris al Brainlab.

Mărci comerciale Brainlab

• Brainlab® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab AG în Germania și/sau în Statele
Unite.

• Curve™ este o marcă comercială a Brainlab AG în Germania și/sau în Statele Unite.
• iHelp® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab AG în Germania și/sau în Statele Unite.
• Kick® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab AG în Germania și/sau în Statele Unite.
• Softouch® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab AG în Germania și/sau în Statele

Unite.
• Z-touch® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab AG în Germania și/sau în Statele

Unite.

Mărci comerciale non-Brainlab

Microsoft® și Windows® sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în SUA și în
alte țări.

Informații privind brevetele

Acest produs poate fi acoperit de unul sau mai multe brevete sau de cereri de brevet în așteptare.
Pentru detalii, consultați: www.brainlab.com/patent.

Software integrat ale terțelor părți

Acest software se bazează parțial pe următoarele lucrări. Licența și notificarea de drept de autor
complete pot fi consultate accesând link-urile de mai jos:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff 4.0.4 (http://www.simplesystems.org/libtiff/)
• Xerces C++ 3.1.1, ddezvoltat de Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/

xercesc/)

Eticheta CE

• Eticheta CE indică faptul că produsul Brainlab este în conformitate cu cerințe-
le esențiale ale Directivei 93/42/CEE a Consiliului European, Directiva privind
dispozitivele medicale („DDM”).

• Navigation 3.5 face parte din Cranial Navigation System, care, în conformi-
tate cu normele stabilite de DDM, este un produs din Clasa IIb.

Vânzări în S.U.A.

Legile federale ale Statelor Unite restricționează acest dispozitiv la vânzarea de către medici sau
la comanda acestora.

Informații legale
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1.3 Simboluri

Avertismente

Avertisment
Avertismentele sunt indicate prin simboluri de avertizare sub formă de triunghi. Acestea
conțin informații esențiale pentru siguranță, cu privire la posibila vătămare corporală,
posibilul deces sau alte consecințe grave asociate cu utilizarea sau utilizarea greșită a
dispozitivului.

Atenționări

Atenționările sunt indicate prin simboluri de atenționare sub formă de cerc. Acestea includ
informații privind potențialele funcționări defectuoase ale dispozitivului, defectarea
acestuia sau daunele materiale provocate dispozitivului sau altor bunuri.

Note

NOTĂ: Notele sunt formatate în stil cursiv și indică alte informații utile. 

INFORMAȚII GENERALE
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1.4 Utilizarea sistemului

Domenii de utilizare

Atunci când este utilizat împreună cu o stație de lucru compatibilă pentru navigare și cu accesorii
compatibile ale instrumentelor, Cranial Navigation System este destinat planificării și navigării
ghidate imagistic pentru a permite intervenții chirurgicale cu navigare.
Acesta conectează instrumentele la un spațiu imagistic computerizat virtual, pe datele imagistice
ale pacientului care sunt procesate de stația de lucru de navigare. Sistemul este indicat pentru
orice afecțiune medicală în care o referință la o structură anatomică rigidă poate fi identificată în
raport cu imagini anatomice (tomografie computerizată, angiografie CT, radiografie, RMN,
angiografie prin rezonanță magnetică și ecografie).

Populația de pacienți vizată

Nu există limitări demografice, regionale sau culturale pentru pacienți. Medicul chirurg decide
dacă sistemul urmează să fie utilizat pentru a asista un anumit tratament.

Utilizatorul vizat

Acest ghid de utilizare este destinat medicilor chirurgi specializați în procedurile neurologice sau
asistenților acestora atunci când utilizează un sistem de navigare Brainlab.

Locația de utilizare

Cranial Navigation System se va utiliza într-un mediu spitalicesc, și anume, în încăperi adecvate
pentru intervenții chirurgicale (de exemplu, săli de operație).
Cerințele privind mediul depind de platforma de navigare utilizată. Pentru mai multe informații,
consultați Ghidul tehnic și de utilizare a sistemului respective.

Revizia plauzibilității

Avertisment
Înainte de tratarea pacientului, verificați plauzibilitatea tuturor informațiilor de intrare în
sistem și de ieșire din sistem.

Utilizarea sistemului
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1.5 Compatibilitatea cu dispozitivele medicale

Compatibilitatea cu platformele medicale Brainlab

Navigation este compatibil cu:
• Kick
• Curve

Alte platforme Brainlab

După lansarea acestui ghid de utilizare pot deveni disponibile alte platforme Brainlab compatibile.
Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab dacă aveți întrebări cu privire la
compatibilitate.

Dispozitive non-Brainlab compatibile

Dispozitiv medical Producător

Markeri de înregistrare pentru moda-
lități multiple

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
USA

Dispozitive non-Brainlab

Avertisment
Utilizarea combinațiilor de dispozitive medicale care nu au fost autorizate de Brainlab
poate afecta negativ siguranța și/sau eficacitatea dispozitivelor și poate pune în pericol
siguranța pacientului, a utilizatorului și/sau mediul înconjurător.

Compatibilitatea cu instrumentele medicale Brainlab

Navigation este compatibil cu următoarele instrumente:
• Sferele markerilor reflectivi de unică folosință
• Indicatorul Brainlab cu vârf bont
• Clema de referință universală
• Sistemul de referință cranian
• Baza de referință craniană
• Indicatorul Softouch
• Sistemul de referință cranian standard, 4 markeri
• Brațul de referință Vario pentru suportul cranian Mayfield
• Indicatorul cu laser Z-touch

Instrumente destinate contactului cu anumite părți ale corpului sau tipuri de țesut

Avertisment
Numai instrumentele Brainlab specificate sunt destinate contactului direct cu părți ale
corpului sau tipuri de țesuturi. Pentru o listă a acestor instrumente, consultați Ghidul de
utilizare a instrumentului cranian/ORL.

INFORMAȚII GENERALE
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Alte instrumente Brainlab

După publicarea acestui manual, pot deveni disponibile și alte instrumente. Contactați
departamentul de asistență clienți al Brainlab dacă aveți întrebări cu privire la compatibilitatea
instrumentelor cu software-ul Brainlab.

Avertisment
Utilizați numai instrumentele și piesele de schimb specificate de Brainlab. Utilizarea
instrumentelor/pieselor de schimb neautorizate poate afecta negativ siguranța și/sau
eficiența dispozitivului medical și poate pune în pericol siguranța pacientului, a
utilizatorului și/sau mediul înconjurător.

Manipularea atentă a hardware-ului

Componentele de sistem și accesoriile conțin piese mecanice de precizie. Manipulați-le cu
atenție.

Compatibilitatea cu dispozitivele medicale
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1.6 Compatibilitatea cu software-ul

Software-urile medicale Brainlab compatibile

Cu acest sistem puteți instala și utiliza numai software-uri medicale Brainlab specificate de către
Brainlab. Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab pentru clarificări cu privire la
compatibilitatea cu software-urile medicale Brainlab.

Software non-Brainlab

Numai angajații autorizați de Brainlab pot instala software-ul pe sistemul Brainlab. Nu
instalați și nu ștergeți aplicațiile software.

Actualizări de securitate Microsoft pentru Windows și actualizări ale driverelor

Brainlab permite instalarea doar a corecțiilor de securitate (security patches). Nu instalați pachete
de servicii (service packs) și actualizări opționale. Verificați setările pentru a vă asigura că
actualizările sunt descărcate și instalate în mod corect și la un moment adecvat. Nu actualizați
driverele de pe platformele Brainlab.
Consultați site-ul web Brainlab pentru mai multe informații despre setări și o listă a actualizărilor
de securitate Microsoft care sunt blocate de departamentul de asistență clienți al Brainlab.
Adresă: www.brainlab.com/updates
Parolă: WindowsUpdates!89

Actualizări

Avertisment
Actualizările sistemului de operare (remedieri rapide) sau ale software-urilor terțe ar trebui
să fie efectuate în afara orelor de lucru ale instituției medicale și într-un mediu de testare
pentru a verifica funcționarea corectă a sistemului Brainlab. Brainlab monitorizează
remedierile rapide emise de Windows și va fi informată, în cazul anumitor actualizări, dacă
pot apărea anumite probleme. Dacă întâmpinați dificultăți în ceea ce privește remedierile
rapide ale sistemului de operare, contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab.

Scanarea antivirus și anti-malware

Brainlab recomandă protejarea sistemului cu software antivirus de ultimă oră.
Rețineți că unele setări ale software-ului de protecție anti-malware (de ex., un scaner de viruși)
pot afecta negativ performanța sistemului. De exemplu, dacă sunt efectuate scanări în timp real și
este monitorizat accesul la fiecare fișier, atunci este posibil ca încărcarea și salvarea datelor
pacientului să fie lentă. Brainlab recomandă dezactivarea scanărilor în timp real și efectuarea
scanărilor antivirus în afara orelor de lucru ale instituției medicale.

Avertisment
Asigurați-vă că software-ul antivirus nu modifică directoarele Brainlab, în special:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData etc.

Avertisment
Nu descărcați și nu instalați actualizări în timpul planificării tratamentului.
Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab pentru informații suplimentare referitoare
la oricare dintre aceste aspecte.

INFORMAȚII GENERALE
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1.7 Instruire

Instruire Brainlab

Înainte de a utiliza sistemul, toți utilizatorii trebuie să participe la un program de instruire
obligatoriu, susținut de un reprezentant autorizat al Brainlab, pentru a asigura utilizarea corectă și
în siguranță.

Suport supervizat

Înainte de utilizarea sistemului pentru procedurile chirurgicale, acolo unde navigarea asistată
computerizat este considerată esențială, se recomandă să realizați un număr suficient de
proceduri complete împreună cu un reprezentant Brainlab.

Responsabilitatea

Avertisment
Acest sistem oferă chirurgului numai asistență și nu substituie și nu înlocuiește experiența
și/sau responsabilitatea acestuia în timpul utilizării sistemului. Utilizatorul trebuie
întotdeauna să poată continua fără asistența sistemului.
Numai personalul medical instruit poate manipula componentele de sistem și accesoriile.

Durată extinsă în sala de operații

Sistemele de navigare Brainlab sunt echipamente tehnice sensibile. În funcție de configurația sălii
de operație, de poziționarea pacientului, de calcularea duratelor și de complexitate, durata
intervenției chirurgicale utilizând navigare poate varia. Decizia unei potențiale prelungiri pentru
respectivul pacient și respectivul tratament îi aparține utilizatorului.

Instruire
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1.8 Documentație

Citirea ghidurilor de utilizare

Acest ghid descrie software medical și dispozitive medicale complexe care trebuie utilizate cu
atenție.
Astfel, este important ca toți utilizatorii sistemului, ai instrumentului sau ai software-ului:
• să citească cu atenție acest ghid înainte de a manevra echipamentul,
• să aibă acces permanent la acest ghid.

Ghiduri de utilizare disponibile

Ghid de utilizare Cuprins

Ghid de utilizare a software-
ului

• Prezentare generală a planificării tratamentului și a ghidării asis-
tate de explorarea imagistică

• Descrierea configurării sistemului din sala de operație
• Instrucțiuni software detaliate

Ghid de utilizare a hardwa-
re-ului

Informații detaliate cu privire la componentele hardware de radio-
terapie și chirurgicale, definite în mod tipic ca fiind instrumente
complexe de mari dimensiuni

Ghid de utilizare a instru-
mentelor Instrucțiuni detaliate cu privire la manipularea instrumentelor

Ghid de curățare, dezinfec-
tare și sterilizare

Detalii referitoare la curățarea, dezinfectarea și sterilizarea instru-
mentelor

Ghid de utilizare a sistemu-
lui Informații detaliate cu privire la configurarea sistemului

Ghid tehnic de utilizare Informații tehnice detaliate cu privire la sistem, inclusiv specificații
și informații privind conformitatea

Ghid tehnic și de utilizare a
sistemului Combinație între configurarea sistemului și informațiile tehnice

Protocol de scanare Cerințe și proceduri de scanare detaliate

Ghid de referință rapidă Informații condensate privind modul de utilizare a anumitor compo-
nente hardware și/sau software

INFORMAȚII GENERALE
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2 CONFIGURAREA
SISTEMULUI

2.1 Introducere

Context

Figura 1  

Pentru a permite navigarea precisă, este necesară configurarea corectă a sistemului. Configurați
sistemul astfel încât să nu îl deranjeze pe medicul chirurg și poziționați cu atenție pacientul.
Asigurați fixarea rigidă a capului pacientului în suportul pentru cap.
Înregistrați pacientul în poziția dorită pentru intervenția chirurgicală, întrucât orice mișcare a
capului pacientului după înregistrare micșorează precizia navigării.
• În cazul în care capul pacientului se mișcă, dar poziția relativă a sistemului de referință rămâne

aceeași (de exemplu, masa din sala de operații este mutată), verificați precizia.
• În cazul în care capul pacientului se mișcă în raport cu sistemul de referință (de exemplu,

repoziționarea capului pacientului în suportul pentru cap, mișcarea sistemului de referință),
efectuați din nou înregistrarea.

CONFIGURAREA SISTEMULUI
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2.2 Configurarea camerei video și a monitorului

Context

Artefactele cauzate de reflexii – în special în timpul înregistrării – pot cauza inexactități. Asigurați-
vă că sursele de lumină sau obiectele care au un nivel mare de reflexie nu afectează câmpul de
vizibilitate al camerei video.
Camera video și/sau fasciculul laser Z-touch pot interfera cu alte echipamente cu infraroșu din
sala de operații, cum ar fi telecomenzile, pulsoximetrele sau microscoapele sensibile la infraroșu.
Eliminați celelalte surse de infraroșu din câmpul de vizibilitate al camerei video întrucât acestea
pot împiedica procesul de detectare a fasciculului laser Z-touch de către camera video.

Cum să configurați camera video și monitorul

Figura 2  

Configurarea sistemului variază în funcție de sistemul utilizat și de tipul de procedură efectuată.

Etapă

1. Poziționați camera video și monitorul ținând cont de următoarele aspecte:
• Selectați o poziție corectă a camerei video care să funcționeze pe tot parcursul proce-

durii (inclusiv în timpul înregistrării și al navigării).
• Camera video și monitorul nu trebuie să restricționeze medicul chirurg în timpul inter-

venției chirurgicale.
• Evitați o mișcare majoră a camerei video în timpul unei proceduri. În cazul în care ca-

mera video este deplasată, trebuie să verificați din nou precizia.
• Camera video trebuie să aibă o vizibilitate bună a sistemului de referință și a instru-

mentelor în timpul tuturor procedurilor, inclusiv a celor de înregistrare și de ghidare.
Pentru a oferi un câmp de vizibilitate optim, camera video trebuie să se afle la aproxi-
mativ 1,2 – 1,8 m distanță de câmpul chirurgical.

Configurarea camerei video și a monitorului
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Etapă

2. Conectați și porniți sistemul. Consultați Ghidul de utilizare a sistemului platformei (de
exemplu, Kick, Curve).

3. Porniți software-ul.

4. Asigurați-vă că sistemul de referință este vizibil pentru camera video.
Se afișează următorul mod de vizualizare pentru a indica dacă sistemul de referință este
vizibil pentru camera video.

①

Dacă sistemul de referință nu este vizibil, reglați distanța și unghiul camerei video până
când reprezentarea ① a sistemului de referință este vizibilă.

Afișajul camerei video

① ②

③

④

Figura 3  

Selectați Camera pentru a deschide modul de vizualizare a reprezentării sistemului de referință.

Nr. Descriere

①
Afișează distanța instrumentelor și/sau a sistemelor de referință față de camera video.
Pentru vizibilitate și precizie optime, toate sferele markerilor vor fi în interiorul coridoru-
lui albastru.

② Afișează poziția instrumentelor și/sau a sistemelor de referință relativ la camera video.

③ Afișează butoanele de poziționare pentru comenzile motorului camerei video (dacă
sunt disponibile).

④
Se utilizează pentru a centra camera video.
NOTĂ: Centrarea camerei video durează maxim 5 secunde. Al doilea clic dezactivea-
ză funcția de centrare. 

CONFIGURAREA SISTEMULUI
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2.3 Configurarea sistemului de referință

Sistem de referință

Poziționați sistemul de referință, astfel încât acesta să rămână vizibil pe toata durata procedurii.
Țineți cont de pozițiile în care eventuale dispozitive pot bloca vizibilitatea sistemului de referință.
Este util să poziționați camera video pe aceeași parte cu locul în care este fixat sistemul de
referință.
Pentru o navigare mai precisă, poziționați sistemul de referință cât mai aproape posibil de
regiunea de interes, fără ca acesta să interfereze cu spațiul chirurgical necesar.
Asigurați-vă că sistemul de referință este atașat ferm la clemă. Atunci când utilizați clema de
referință universală, asigurați-vă că aceasta este fixată ferm de suportul pentru cap.

Avertisment
În timpul înregistrării sau după aceasta nu este permisă mișcarea relativă a capului
pacientului în raport cu sistemul de referință (de exemplu, mișcarea sistemului de referință
sau a capului pacientului în suportul pentru cap). Dacă se produce o mișcare relativă,
trebuie să efectuați o nouă înregistrare completă.

Vizibilitatea sferelor markerilor

Înainte de a începe înregistrarea, verificați dacă:
• Sferele reflective ale markerilor sunt bine fixate;
• Sistemul de referință nu este îndoit, în special știfturile;
• Sferele markerilor sunt curate, uscate și nedeteriorate;
• Sferele markerilor nu sunt acoperite cu folii sterile, cu excepția foliilor sterile care sunt

proiectate în mod special de Brainlab pentru sistemele de referință cu folii sterile.

Configurarea sistemului de referință
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2.4 Precizia indicatorului

Precizia indicatorului

①

Figura 4  

Fiecare indicator este livrat într-un calibru care are rolul de a preveni deteriorarea indicatorului și
de a asigura precizia maximă a acestuia.

Avertisment
Verificați precizia indicatorului înaintea fiecărei utilizări, prin:
• Asigurarea faptului că vârful indicatorului se aliniază cu știftul corespondent de pe

calibrul indicatorului ①;
• Poziționarea vârfului în punctul de verificare al sistemului de referință (orificiu) și

verificarea distanței afișate.

CONFIGURAREA SISTEMULUI
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Precizia indicatorului
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3 PREZENTARE GENERALĂ
A SOFTWARE-ULUI

3.1 Introducere privind prezentarea generală a
software-ului

Context

Navigation este un software de ghidare intraoperatorie, cu ecran tactil. Software-ul poziționează
instrumentele chirurgicale într-o reprezentare tridimensională pe seturi de imagini anatomice (de
exemplu, RMN și/sau CT), pentru a ajuta chirurgul în timpul mai multor intervenții chirurgicale
diferite.
Când se utilizează împreună cu un software de planificare, un plan de tratament poate fi pregătit
separat de intervenția chirurgicală, iar apoi poate fi transferat în software-ul de ghidare, pentru
referințe suplimentare și ajutor în timpul intervenției chirurgicale.

Flux de lucru

Etapă

1. Selectați un pacient.
Pentru mai multe informații cu privire la selectarea pacientului și a datelor, consultați Ghi-
dul de utilizare a software-ului Patient Data Manager.

2.

Selectați Navigation din fluxul de lucru Cranial.

3. Selectați toate datele pacientului corespunzătoare și orice obiecte definite care sunt rele-
vante pentru procedură. Se afișează toate aplicațiile pentru fluxul de lucru respectiv.

PREZENTARE GENERALĂ A SOFTWARE-ULUI
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3.2 Funcțiile de navigare și de vizualizare

Funcții de navigare de bază

Următoarele opțiuni de vizualizare sunt disponibile în toate dispunerile.

Buton Funcție

Afișează o listă de alerte imediat ce software-ul detectează eventuale probleme
care necesită atenția dumneavoastră.

Afișează dispunerile, seturile de imagini, obiectele și alt conținut disponibil.

Vă readuce la Content Manager unde puteți selecta o aplicație nouă sau puteți
părăsi complet aplicația.

Deschide o aplicație de tip cameră video pentru a afișa sistemele de referință și
eventualele indicatoare sau instrumente care se află în câmpul de vizibilitate al
camerei.

Efectuează o captură de ecran a modului de vizualizare curent. Captura de
ecran este salvată automat împreună cu datele pacientului.

Funcții de vizualizare

Buton Funcție Descriere

Reglarea luminozită-
ții și contrastului unei
secțiuni

• Glisați în jos/în sus pentru a crește/dimi-
nua luminozitatea.

• Deplasați către dreapta/stânga pentru a
crește/diminua contrastul.

Resetare setări Selectați pentru a reveni la setarea Win-
dowing anterioară.

Măriți sau micșorați o
secțiune

Apăsați pe simbolurile ⊖ și ⊕ sau depla-
sați glisorul:
• Stânga pentru a micșora
• Dreapta pentru a mări

Funcțiile de navigare și de vizualizare

22 Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.0 Cranial Navigation System Navigation Ver. 3.5



Buton Funcție Descriere

Butoane pentru deru-
lare

Atingeți săgețile în sus și în jos pentru a
derula printre secțiuni.
NOTĂ: Butoanele de derulare apar dacă
pacientul nu a fost înregistrat și dispar da-
că un indicator este vizibil pentru cameră. 

Panoramare/Rotire

• Panoramare: Atingeți și glisați o secțiu-
ne în locația dorită.

• Rotire: Atingeți și glisați o imagine 3D în
poziția de rotație dorită.

Alegeți pentru a afișa
sau ascunde vasele
de sânge

Disponibil în ecranul pentru craniotomie
din fluxul de lucru Navigation. Glisați bara
de comutare:
• La stânga pentru a ascunde vasele de

sânge din modul de vizualizare pentru
craniotomie

• La dreapta pentru a afișa vasele de sân-
ge din modul de vizualizare pentru cra-
niotomie

NOTĂ: Vasele de sânge sunt afișate nu-
mai dacă scanarea IRM încărcată a fost
efectuată cu agent de contrast. 

Opțiuni pentru deviație

Opțiunea Offset vă permite să vizualizați anatomia sub un vârf de indicator sau instrument prin
afișarea pozițiilor secțiunii la adâncimea unui vârf virtual.
Software-ul stabilește automat distanța prestabilită de deviație a vârfului conform următoarelor:
• Dacă ghidați în apropierea unui obiect țintă definit, deviația vârfului este setată ca fiind distanța

de la vârful indicatorului real la centrul obiectului țintă (până la maximum 180 mm).
• Dacă nu este definit niciun obiect țintă sau nu ghidați când opțiunea Offset este activată,

deviația vârfului este setată la 100 mm.

③
②
①

④
⑤

Figura 5  

PREZENTARE GENERALĂ A SOFTWARE-ULUI
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Nr. Descriere

① Selectați vârful săgeții pentru a deschide meniul vertical Offset.

② Utilizați glisorul pentru a activa și dezactiva opțiunea Offset.

③
Pentru a scurta sau a prelungi vârful de deviație:
• Glisați bara spre stânga și spre dreapta sau
• Selectați simbolurile ⊖ și ⊕

④ Indicatorul sau instrumentul real este reprezentat printr-o linie verde. Vârful indicatoru-
lui sau instrumentului real este reprezentat printr-un reticul verde.

⑤ Extensia virtuală este reprezentată printr-o linie roșie. Vârful virtual este reprezentat
printr-un reticul roșu.

Funcțiile de navigare și de vizualizare
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3.3 Meniul Data

Context

Meniul Data oferă acces la datele, obiectele și dispunerile disponibile, asociate pacientului.
Selectați Data pentru a afișa o listă a conținutului disponibil.

Dispunerea meniului Data

① ②

③
④
⑤
⑥

⑦

Figura 6  

Nr. Componentă Descriere

① Date selectate

• Images: Comută între seturile de imagini încărcate
• 2D DSA Images: Comută între perechi de imagini 2D DSA încărcate

(dacă este cazul)
• Trajectories: Afișează traiectoriile disponibile
• Objects: Afișează obiectele disponibile, cum ar fi tumoarea
• Fiber Bundles: Afișează fasciculele de fibre disponibile create în Fi-

bertracking
• Points: Afișează punctele disponibile
• Auto-segmented Objects: Afișează obiectele create folosind opțiunea

Anatomical Mapping
• Rescue Points: Afișează puncte de rezervă, dacă au fost achiziționate

② Dispuneri
Comută între diferite dispuneri.
Dispunerile disponibile depind de ecranul Navigation.

PREZENTARE GENERALĂ A SOFTWARE-ULUI
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Nr. Componentă Descriere

③ Vizibilitatea
obiectelor

Pentru a face toate obiectele vizibile/ascunse, faceți clic pe butoanele
ochi deschis/închis.

④
Informații pri-
vind obiectele

Dacă un obiect este vizibil, acesta este afișat cu un contur albastru și cu
simbolul unui ochi. Pentru a ascunde un obiect, faceți clic pe obiect (case-
ta din partea stângă).

⑤ Volumul obiectelor.

⑥ Denumirea obiectului, data și ora creării.

⑦ Images Dacă se selectează atât CT cât și RMN, software-ul suprapune seturile
de imagini în modurile de vizualizare 2D (vizualizare compoziție) și 3D.

Obiect țintă

Obiectul țintă este afișat ca un obiect transparent care este mai luminos decât toate celelalte
obiecte din modul de vizualizare 3D. Dacă niciun instrument nu este vizibil pentru cameră,
software-ul centralizează toate modurile de vizualizare a secțiunii pe obiectul țintă.

①

Figura 7  

Nr. Descriere

①

Obiectul țintă este afișat cu un contur portocaliu și cu simbolul țintă.
Dacă există doar o singură tumoare, software-ul selectează automat acel obiect drept
obiect țintă. Puteți seta manual orice obiect drept obiect țintă selectând denumirea
obiectului (partea dreaptă).

Fereastra de dialog Data

De îndată ce sunt disponibile date intraoperatorii noi care sunt fuzionate cu datele selectate, se
deschide următoarea fereastră de dialog:

Figura 8  

Meniul Data
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Opțiune Descriere

Yes Afișează setul de imagini indicat în fereastra de dialog

No Continuă cu setul curent de imagini

PREZENTARE GENERALĂ A SOFTWARE-ULUI
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3.4 Dispuneri

Dispuneri disponibile

Selectați Data pentru a deschide meniul Layouts și a comuta între dispuneri. Dispunerile
disponibile depind de etapa în care vă aflați – craniotomie sau rezecție, de licența dvs. și de
seturile de imagini disponibile.

Etapa de craniotomie

Etapa de craniotomie

Dispunere Descriere

Brain + ACS:
• Partea stângă: Mod de vizualizare 3D al capului pacientului și al obiectelor

(dacă este cazul)
• Partea dreaptă: Modurile de vizualizare axial, coronal și sagital ale secțiu-

nii

Brain + Approach Planes:
• Partea stângă: Mod de vizualizare 3D al capului pacientului și al obiectelor

(dacă este cazul)
• Partea dreaptă: Moduri de vizualizare a planului de abordare

Etapa de rezecție

Etapa de rezecție

Dispunere Descriere

ACS + 3D:
• Stânga sus: Mod de vizualizare configurabil. Alegeți fie Overview (mod de

vizualizare 3D), Inline 1, Inline 2 sau Probes View.
• Modurile de vizualizare axial, coronal și sagital ale secțiunii.

ACS:
• Afișează modurile de vizualizare axial, coronal și sagital ale secțiunii pen-

tru unul sau două seturi de imagini.

Angio + ACS:
• Sus: Succesiuni de imagini DSA frontale și laterale
• Jos: Modurile de vizualizare axial, coronal și sagital ale secțiunii

Angio + MIP:
• Sus: Succesiuni de imagini DSA frontale și laterale
• Jos: Proiecții MIP coronale și sagitale

NOTĂ: În dispunerea Angio + MIP nu se afișează conținut suplimentar (de
exemplu, obiecte). 

Dispuneri

28 Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.0 Cranial Navigation System Navigation Ver. 3.5



4 NAVIGATION
4.1 Introducere în software-ul Navigation

Context

Dacă nu ați efectuat anterior înregistrarea, utilizați Navigation pentru a verifica datele selectate
ale pacientului.
Dacă ați efectuat anterior înregistrarea, utilizați Navigation ca ajutor la efectuarea craniotomiei și
rezecției. Instrumentul de ghidare este afișat în modurile de vizualizare 2D și 3D.

Cerințe de scanare

Pentru a asigura o precizie suficientă, scanați pacientul așa cum este descris în Cranial/ENT
Registration and Navigation Scan Protocol.

Considerații privind siguranța

Avertisment
Software-ul utilizează imagini scanate ale pacientului, achiziționate înainte de intervenția
chirurgicală. Anatomia reală a pacientului poate diferi de datele imagistice preoperatorii (de
exemplu, ca urmare a modificărilor cerebrale sau a rezecțiilor).
NOTĂ: Percepția spațiului și adâncimii este restricționată în timpul utilizării modurilor de
vizualizare 3D. Ghidarea doar cu ajutorul modurilor de vizualizare pentru redarea volumului ar
putea duce la interpretare eronată în unele cazuri. Verificați deciziile vitale mai întâi în modurile de
vizualizare cu reconstrucții 2D. 

NOTĂ: Verificați frecvent precizia înregistrării pe parcursul întregii intervenții chirurgicale, în
special după procedura de drapare (inclusiv atunci când schimbați un sistem de referință nesteril
cu unul steril). 

Fluxul de lucru Navigation

La pornirea software-ului Navigation, vi se vor prezenta pașii separați care conțin dispunerile
optime pentru procedurile de craniotomie și rezecție.

Etapă

1. În cadrul etapei de craniotomie:
a. Rotiți modelul 3D în dispunerile craniotomiei pentru a reflecta modul efectiv în care

chirurgul vizualizează capul pacientului.
b. Planificați și efectuați craniotomia.
c. Selectați Resection pentru a trece la dispunerile de rezecție.

2. În cadrul etapei de rezecție:

NAVIGATION
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Etapă
a. Definiți o înregistrare de tip Rescue Registration (opțional).
b. Efectuați rezecția.
c. Selectați Done pentru a închide aplicația.

Introducere în software-ul Navigation
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4.2 Etapa de craniotomie

Context

Etapa de craniotomie furnizează toate informațiile necesare pentru procedura de craniotomie.
Selectați Data pentru a comuta între cele două dispuneri disponibile descrise mai jos.

Selectarea setului de imagini pentru modul de vizualizare craniotomie

Modul de vizualizare 3D depinde selectarea seturilor de imagini IRM și CT din meniul Data:
• Dacă sunt selectate ambele seturi de imagini, RMN și CT (casete albastre) simultan și setul de

imagini CT este selectat drept set de imagini principal (caseta portocalie), software-ul afișează
o reconstrucție a siluetei pielii și osoasă a datelor CT și o reconstrucție cerebrală a datelor
RMN:

Figura 9  
• Dacă este selectat un set de imagini RMN drept set de imagini principal (caseta portocalie),

software-ul afișează o reconstrucție a siluetei pielii și cerebrală a datelor RMN (setul de imagini
CT nu este utilizat):

Figura 10  

NAVIGATION
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• Dacă este selectat doar un set de imagini CT (caseta portocalie), software-ul afișează o
reconstrucție a siluetei pielii și osoasă a datelor CT:

Figura 11  
• În cazul în care calitatea scanării IRM nu este suficientă pentru a afișa anatomia creierului,

software-ul afișează un mod de vizualizare 3D standard:

Figura 12  

Etapa de craniotomie
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Dispunerea View + ACS pentru craniotomie

③

① ②

Figura 13  

Nr. Descriere

①
Modul de vizualizare pentru craniotomie: Rotiți modelul 3D astfel încât acesta să re-
flecte vizualizarea pacientului de către chirurg. Acest mod de vizualizare vă ajută în
timpul planificării craniotomiei.

② Reticulul marchează poziția vârfului instrumentului.

③ Selectați Resection pentru a deschide ecranul pentru rezecție.

NOTĂ: Toate modurile de vizionare 2D ale secțiunii sunt centrate pe obiectul țintă dacă niciun
instrument nu este vizibil pentru cameră. După ce indicatorul dispare, sunt necesare 30 de
secunde pentru ca modul de vizualizare 2D să se centreze pe obiectul țintă. 

Dispunerea View + Approach Planes în modul de vizualizare neghidat pentru craniotomie

Modurile de vizualizare neghidate în dispunerea Approach Planes sunt secțiuni 2D tăiate prin
centrul tumorii (obiectul țintă) și înclinate spre modul de vizualizare a capului pacientului de către
chirurg. Approach Plane 1 este planul vertical de tăiere și Approach Plane 2 este planul
orizontal de tăiere.
Prin urmare, înainte de a utiliza dispunerea Approach Planes, trebuie mai întâi să creați un
obiect țintă în SmartBrush și să rotiți modelul 3D pentru a reflecta vizualizarea pacientului de
către chirurg.

NAVIGATION
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①

⑦

③

⑤
⑥

④

②

Figura 14  

Nr. Descriere

①
Modul de vizualizare pentru craniotomie: Rotiți modelul 3D astfel încât acesta să re-
flecte vizualizarea pacientului de către chirurg. Acest mod de vizualizare vă ajută în
timpul planificării craniotomiei și este utilizat pentru a defini planurile de abordare.

② Approach Planes se intersectează în centrul obiectului țintă dacă niciun instrument
nu este vizibil pentru cameră.

③ Secțiunea 2D prin Approach Plane 1 este afișată în partea din dreapta sus.

④ Linia de referință pentru planul de tăiere pentru Approach Plane 2.

⑤ Secțiunea 2D prin Approach Plane 2 este afișată în partea din dreapta jos.

⑥ Linia de referință pentru planul de tăiere pentru Approach Plane 1.

⑦ Selectați Resection pentru a deschide etapa de rezecție.

Dispunerea View + Approach Planes în modul de vizualizare ghidat pentru craniotomie

În timpul ghidării Approach Planes se deplasează paralel cu modul de vizualizare implicit (fără
instrument vizibil pentru cameră) pentru a se intersecta la vârful instrumentului în loc de centrul
obiectului țintă. Unghiul instrumentului nu este luat în considerare deoarece orientarea capului
pacientului rămâne aceeași.
Modurile de vizualizare Approach Plane pot ajuta la definirea conturului tumorii pentru
craniotomie. De îndată ce unul dintre Approach Planes nu mai trece prin tumoare, va dispărea și
în modurile de vizualizare Approach Plane respective.

Etapa de craniotomie
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①

④

③②

Figura 15  

Nr. Descriere

①

Modul de vizualizare pentru craniotomie: Atunci când un indicator sau un instrument
este vizibil pentru cameră, Approach Planes se intersectează la vârful instrumentu-
lui. În acest exemplu:
• Approach Plane 1 este situat în partea dreaptă a tumorii.
• Approach Plane 2 este situat în partea din mijloc a tumorii.

② Modul de vizualizare 2D pentru Approach Plane 1 taie în partea dreaptă a tumorii.
Prin urmare, tumoarea aproape dispare.

③ Modul de vizualizare 2D pentru Approach Plane 2 taie în continuare prin mijlocul tu-
morii.

④ Vârful instrumentului este indicat printr-un reticul în modurile de vizualizare 2D ale
secțiunii.

NAVIGATION
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4.3 Etapa de rezecție

Context

După selectarea Resection în etapa de craniotomie, vi se cere să definiți o înregistrare de tip
Rescue Registration. După aceea, se deschide etapa Resection.
Selectați Data pentru a comuta între cele patru dispuneri disponibile descrise mai jos.
NOTĂ: Dispunerile disponibile depind de licența dvs. și de seturile de imagini disponibile. 

Definiți o înregistrare de rezervă

Figura 16  

Opțiune Descriere

Yes Deschide Rescue Registration

No Continuă la etapa de rezecție

Pentru informații suplimentare despre punctele de rezervă, consultați Ghidul de utilizare a
software-ului de înregistrare.

Etapa de rezecție
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Dispunerea configurabilă View + ACS

①

③

②

Figura 17  

Nr. Descriere

① Selectați modul de vizualizare care va fi afișat în colțul din stânga sus (Overview,
Inline 1, Inline 2 sau Probe).

② Reticulul marchează poziția vârfului instrumentului.

③ Selectați Done pentru a închide aplicația.

NOTĂ: Toate modurile de vizionare 2D ale secțiunii sunt centrate pe obiectul țintă dacă niciun
instrument nu este vizibil pentru cameră. După ce indicatorul dispare, sunt necesare 30 de
secunde pentru ca modul de vizualizare 2D să se centreze pe obiectul țintă. 

NAVIGATION
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Dispunerea 2 x ACS

②

③

①

Figura 18  

Nr. Descriere

①

Selectați setul (seturile) de imagini din meniul Data prin evidențierea rândului su-
perior sau inferior și apoi prin selectarea unui set de imagini sub Images.

Pentru a afișa numai un singur set de imagini, selectați același set de imagini
pentru rândul superior și cel inferior.

② Reticulul marchează poziția vârfului indicatorului.

③ Selectați Done pentru a închide aplicația.

Dispuneri angiografice în etapa de rezecție

Datele angiografice furnizează informații suplimentare despre vasele de sânge din zona de
interes. Dispunerile angiografice conectează informațiile despre fluxul vascular cu informații
anatomice.
NOTĂ: Nu este prezentat conținut cu dispunerea Angio + MIP. Pentru a vizualiza obiecte,
selectați dispunerea Angio + ACS. 

Selectați Data pentru a comuta între cele două dispuneri disponibile descrise mai jos.

Etapa de rezecție
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Dispunerea Angio + ACS

③

④

⑤

②

①

Figura 19  

Nr. Descriere

①

Selectați setul (seturile) de imagini din meniul Data prin evidențierea rândului infe-
rior și apoi selectați un set de imagini sub Images.
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Nr. Descriere

②

Selectați setul (seturile) de imagini din meniul Data prin evidențierea rândului su-
perior din dispunere și apoi selectați o succesiune de imagini DSA sub 2D DSA
Images. Se selectează o pereche de succesiuni de imagini DSA.

③ Reticulul marchează poziția vârfului instrumentului.

④ Selectați săgeata Play sau reglați cursorul pe butonul Movie Player Control pentru
a vedea întreaga succesiune de imagini DSA.

⑤ Selectați Done pentru a închide aplicația.

Dispunerea Angio + MIP

③

⑥

Figura 20  

Etapa de rezecție
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Nr. Descriere

①

Selectați setul (seturile) de imagini din meniul Data prin evidențierea rândului infe-
rior și apoi selectați un set de imagini sub Images.

②

Selectați setul (seturile) de imagini din meniul Data prin evidențierea rândului su-
perior din dispunere și apoi selectați o succesiune de imagini DSA sub 2D DSA
Images. Se selectează o pereche de succesiuni de imagini DSA.

③ Reticulul marchează poziția vârfului instrumentului.

④

Meniu-acordeon MIP Thickness deschis și glisor MIP Thickness. Deplasați cur-
sorul spre dreapta pentru a controla grosimea reconstrucției MIP. Valorile variază
în intervalul 0 – 10 mm.
NOTĂ: O proiecție a intensității maxime (MIP) permite vizualizarea volumului pen-
tru date 3D care proiectează voxelii cu intensitate maximă de-a lungul direcției de
vizualizare, în planul vizualizării. Modul de vizualizare MIP afișează structurile cu
cel mai mare contrast (de exemplu, vase de sânge). 

NOTĂ: În mod implicit, valoarea MIP Thickness este setată la 0, ceea ce repre-
zintă o reconstrucție standard a grosimii secțiunii alese. 

⑤ Selectați săgeata Play sau reglați cursorul pe butonul Movie Player Control pentru
a vedea întreaga succesiune de imagini DSA.

⑥ Selectați Done pentru a închide aplicația.
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