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1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Данни за контакт

Поддръжка

Ако не можете да откриете в това ръководство информация, от която се нуждаете, или ако
имате въпроси или проблеми, свържете се с поддръжката на Brainlab:

Регион Телефон и факс Имейл

САЩ, Канада, Централна и
Южна Америка

Тел.: +1 800 597 5911
Факс: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Бразилия Тел.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Обединено кралство Тел.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Испания Тел.: +34 900 649 115

Франция и френскоговорящи
региони Тел.: +33 800 676 030

Африка, Азия, Австралия,
Европа

Тел.: +49 89 991568 1044
Факс: +49 89 991568 811

Япония
Тел.: +81 3 3769 6900
Факс: +81 3 3769 6901

Очакван експлоатационен срок

Brainlab предоставя петгодишен срок на обслужване за софтуера. През този период се
предлагат както софтуерни актуализации, така и поддръжка на място.

Обратна връзка

Въпреки извършения щателен преглед, това ръководство може да съдържа грешки.
Свържете се с нас на адрес user.guides@brainlab.com, ако имате предложения за
подобрения.

Производител

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

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.2 Правна информация

Авторско право

Това ръководство съдържа собствена информация, защитена с авторско право. Нито една
част от това ръководство не може да бъде възпроизвеждана или превеждана без изричното
писмено съгласие на Brainlab.

Търговски марки на Brainlab

• Brainlab® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ.
• Curve™ е търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ.
• iHelp® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ.
• Kick® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ.
• Softouch® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ.
• Z-touch® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ.

Търговски марки, които не са на Brainlab

Microsoft® и Windows® са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и
други държави.

Информация за патент

Този продукт може да е обхванат от един или повече патенти или изчакващи решение
заявки за регистрация. Подробна информация ще намерите на: www.brainlab.com/patent.

Интегриран софтуер на трети лица

Този софтуер е базиран отчасти на работата по-долу. Пълният лиценз и бележката за
авторски права може да намерите на връзките по-долу:
• 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 beta (http://www.simplesystems.org/libtiff/)
• Xerces-C++, разработено от Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/xercesc/)

СЕ етикет

• CE етикетът показва, че продуктът на Brainlab е в съответствие с основ-
ните изисквания на Директива 93/42/ЕИО на Съвета на Европа, Директи-
вата относно медицинските изделия („ДМИ“).

• Registration 3.5 е част от Cranial Navigation System, което представлява
продукт от клас IIb според правилата, установени от ДМИ.

Продажби в САЩ

Федералното законодателство на САЩ налага ограничения при продажбата на това
изделие, като то може да бъде продавано само от лекар или по назначение от лекар.

Правна информация
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1.3 Символи

Предупреждения

Предупреждение
Съобщенията тип „предупреждение“ са маркирани с триъгълни предупредителни
символи. Те съдържат изключително важна информация за целите на безопасността
във връзка с възможни наранявания, смърт или други сериозни последици, свързани
с употребата или неправилната употреба на устройството.

Внимание

Съобщенията тип „внимание“ са обозначени с кръгли символи за повишено
внимание. Те съдържат важна информация за възможни неизправности в
устройството, отказ на устройството, повреда в устройството или материални щети.

Забележки

ЗАБЕЛЕЖКА: забележките са изписани с курсив и дават допълнителни полезни съвети. 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.4 Използване на системата

Предназначение

Cranial Navigation System, когато се използва със съвместима работна станция за навигация
и съвместими инструментни аксесоари, е продукт, предназначен за система за образно
направлявани планиране и навигация, която позволява навигирана хирургия.
Тя свързва инструментите във виртуално пространство от компютърни образи върху
данните за образи на пациента, които се обработват от работната станция за навигация.
Системата е предназначена за всякакви медицински състояния, при които референция към
твърда анатомична структура може да се идентифицира като относима към образите (КТ,
КТА, рентгенови, МР, ЯМР или ултразвукови) на анатомията.

Предвидена група пациенти

Не са налице демографски, регионални или културни ограничения за пациентите. От
хирурга зависи дали системата да се използва за подпомагане на определено лечение.

Предвидена група потребители

Това ръководство за потребителя е предназначено за неврохирурзи или техните асистенти,
когато се използва система за навигация на Brainlab.

Място на използване

Cranial Navigation System трябва да се използва в болнична среда, най-вече в помещения,
подходящи за хирургични интервенции (напр. операционни зали).
Изискванията за средата зависят от платформата за навигация, която се използва. За
повече информация направете справка със съответните Системни и технически
ръководства за потребителя.

Преглед на правдоподобността

Предупреждение
Преди лечението на пациента прегледайте правдоподобността на цялата
информация, въведена в системата и излязла от нея.

Използване на системата
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1.5 Съвместимост с медицински устройства

Съвместимост с медицински платформи на Brainlab

Registration е продукт, съвместим със:
• Kick
• Curve

Други платформи на Brainlab

Допълнителни съвместими платформи на Brainlab може да станат налични след издаването
на това ръководство за потребителя. Свържете се с поддръжката на Brainlab, ако имате
някакви въпроси относно съвместимостта.

Съвместими устройства, които не са на Brainlab

Медицинско устройство Производител

Регистрационни маркери за множе-
ство модалности

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
САЩ

Устройства, които не са на Brainlab

Предупреждение
Използването на комбинации от медицински устройства, които не са разрешени от
Brainlab, може да повлияе лошо на безопасността и/или ефективността на
устройствата и да застраши безопасността на пациента, потребителя и/или околната
среда.

Съвместимост с медицински инструменти на Brainlab

Registration е продукт, съвместим със следните инструменти:
• Рефлекторни маркерни сфери за еднократна употреба
• Показалец Brainlab, тъп връх
• Универсална скоба за референтната установка
• Черепна референтна установка
• Черепна референтна основа
• Показалец Softouch
• Стандартна краниална референтна установка, 4 маркера
• Референтно рамо Vario за държач за глава Mayfield
• Лазерен показалец Z-touch

Инструменти, предназначени за контакт с определени части на тялото или типове тъкани

Предупреждение
Само указани инструменти на Brainlab са предназначени за директен контакт с части
на тялото или типове тъкани. За списък с тези инструменти направете справка с
Ръководството за потребителя за краниални/УНГ инструменти.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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Други инструменти на Brainlab

Допълнителен инструментариум може да стане наличен след издаването на това
ръководство за потребителя. Свържете се с поддръжката на Brainlab, ако имате някакви
въпроси относно съвместимостта.

Предупреждение
Използвайте само инструменти и резервни части, указани от Brainlab. Използването
на неразрешени инструменти/резервни части може да се отрази неблагоприятно на
безопасността и/или ефективността на медицинското устройство и да застраши
безопасността на пациента, потребителя и/или околната среда.

Внимателно боравене с хардуера

Компонентите на системата и инструментариумът от аксесоари се състоят от
прецизни механични части. Работете с тях внимателно.

Съвместимост с медицински устройства
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1.6 Съвместимост със софтуера

Съвместим медицински софтуер на Brainlab

На системата може да се инсталира и използва единствено медицинският софтуер на
Brainlab, посочен от Brainlab. Потърсете отдела за поддръжка на Brainlab за пояснения
относно съвместимостта с медицинския софтуер на Brainlab.

Софтуер, който не е на Brainlab

Само упълномощени от Brainlab служители може да инсталират софтуер на
системата на Brainlab. Не инсталирайте и не премахвайте никакви софтуерни
приложения.

Актуализации на защитата на Microsoft за Windows и актуализации на драйвери

Brainlab позволява инсталирането само на корекции на защитата. Не инсталирайте
сервизни пакети и актуализации по избор. Проверявайте настройките си, за да сте уверени,
че актуализациите се изтеглят и инсталират правилно и в подходящ момент. Не
актуализирайте драйвери за платформи Brainlab.
Потърсете на уеб сайта на Brainlab допълнителна информация за настройките и за списъка
с актуализации на защитата на Microsoft, блокирани от отдела за поддръжка на Brainlab.
Адрес: www.brainlab.com/updates
Парола: WindowsUpdates!89

Сканиране за вируси и злонамерен софтуер

Brainlab препоръчва да защитавате системата с модерен антивирусен софтуер.
Имайте предвид, че настройките на някои софтуерни продукти за защита от злонамерен
софтуер (напр. на вирусния скенер) може да повлияят отрицателно на работата на
системата. Например, ако се използва сканиране в реално време и се наблюдава достъпът
до всеки файл, зареждането и записването на пациентските данни може да бъде бавно.
Brainlab препоръчва да се изключи сканирането в реално време и да се прави сканиране за
вируси извън часовете на болнично използване.

Предупреждение
Уверете се, че антивирусният софтуер не променя никакви директории на Brainlab и
най-вече тези:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab и др.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData и др.

Предупреждение
По време на планиране на лечението не изтегляйте и не инсталирайте актуализации.
Потърсете отдела за поддръжка на Brainlab за допълнителна информация по тези въпроси.

Актуализации

Предупреждение
Актуализациите на операционната система (горещи поправки) или на софтуера на
трети лица трябва да се извършват извън часовете на болнично използване и в
тестова среда, за да се провери дали системата Brainlab работи правилно. Brainlab
следи излезлите горещи поправки на Windows и знае дали може да се очакват
проблеми при определени актуализации. Свържете се с отдела за поддръжка на
Brainlab, ако срещнете някакви проблеми с горещите поправки на операционната
система.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.7 Обучение

Обучение на Brainlab

Преди да използват системата, всички потребители трябва да вземат участие в
задължителна обучителна програма, провеждана от упълномощен представител на Brainlab,
за да се гарантира безопасното и подходящо използване.

Поддръжка в контролирани условия

Преди да се използва системата за хирургични процедури, когато компютърно
подпомаганата навигация се счита за критично важна, извършете достатъчен брой пълни
процедури заедно с представител на Brainlab.

Отговорност

Предупреждение
Тази система е единствено в помощ на хирурга и не замества опита и/или
отговорността на хирурга по време на нейното използване. Потребителят винаги
трябва да бъде в състояние да работи без помощта на системата.
Само обучен медицински персонал може да работи с компонентите на системата и
инструментариума от аксесоари.

Удължено време на ОЗ

Навигационните системи на Brainlab са чувствително техническо оборудване. В зависимост
от организирането на ОЗ, позицията на пациента и изчисленото времетраене и сложност
оперативното време с използване на навигация може да е различно. Потребителят решава
дали е приемливо евентуалното удължаване на времето за съответния пациент и лечение.

Обучение
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1.8 Документация

Прочит на ръководствата за потребителя

Това ръководство описва сложен медицински софтуер или медицински устройства, които
следва да се използват внимателно.
Ето защо е важно всички потребители на системата, инструмента и софтуера:
• внимателно да прочетат ръководството, преди да пристъпят към работа с оборудването;
• да имат достъп до ръководството по всяко време.

Предлагани ръководства за потребителя

Ръководство за потре-
бителя

Съдържание

Ръководство за потреби-
теля на софтуера

• Общ преглед на планирането на лечението и образно напра-
вляваната навигация

• Описание на настройката на системата в ОЗ
• Подробни инструкции за софтуера

Ръководство за потреби-
теля на хардуера

Подробна информация относно радиотерапевтичната и хирур-
гична хардуерна апаратура, обикновено определяна като „го-
леми сложни инструменти“

Ръководство за потреби-
теля на инструмента Подробни инструкции за работа с инструмента

Ръководство за почиства-
не, дезинфекция и стери-
лизация

Подробности относно почистване, дезинфекция и стерилиза-
ция на инструменти

Ръководство за потреби-
теля на системата Изчерпателна информация относно настройките на системата

Техническо ръководство
за потребителя

Подробна техническа информация относно системата, вклю-
чително спецификации и съответствия

Системно и техническо
ръководство за потребите-
ля

Комбинация на настройка на системата и техническа инфор-
мация

Протокол за сканиране Подробни изисквания и процедури за сканиране

Ръководство за бърза
справка

Сбита информация за начина на използване на определен
хардуер и/или софтуер

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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2 НАСТРОЙКА НА
СИСТЕМАТА

2.1 Въведение

Обосновка

Фиг. 1  

Правилната настройка на системата е необходима, за да се позволи точна навигация.
Настройте системата така, че да не затруднява хирурга, и позиционирайте пациента
внимателно. Уверете се, че главата на пациента е надеждно прикрепена в държача за
глава.
Регистрирайте пациента в желаната позиция за операция, тъй като всяко движение на
главата на пациента след регистрацията намалява точността на навигацията.
• Ако главата на пациента се премести, но съответната позиция на референтната
установка остане същата (напр. операционната маса се премести), потвърдете
точността.

• Ако главата на пациента се премести по отношение на референтна установка (напр
препозициониране на главата на пациента в държача за глава, преместващо референтна
установка), извършете отново регистрацията.

НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА
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2.2 Настройка на камерата и монитора

Обосновка

Артефактите, причинени от отражения, особено по време на регистрация, може да
предизвикат неточности. Уверете се, че светлинни източници или високоотразителни
елементи не засягат зрителното поле на камерата.
Камерата и/или лазерът Z-touch може да засегнат друго инфрачервено-базирано
оборудване за ОЗ, като например дистанционни, пулсови оксиметри или ИЧ-чувствителни
микроскопи. Премахнете другите инфрачервени източници от зрителното поле на камерата,
тъй като може да попречат на камерата да засече Z-touch.

Как се настройват камерата и мониторът

Фиг. 2  

Настройката на системата варира в зависимост от системата, която се използва, и типа на
процедурата, която се изпълнява.

Стъпка

1. Позиционирайте камерата и монитора, като имате предвид следните точки:

Настройка на камерата и монитора
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Стъпка
• Изберете правилна позиция на камерата, която ще е ефективна по време на ця-
лата процедура (включително регистрация и навигация).

• Камерата и мониторът трябва да не ограничават хирурга по време на операция-
та.

• Избягвайте голямо движение на камерата по време на процедура. Ако камерата
се премести, трябва да потвърдите точността отново.

• Камерата трябва да има ясен изглед на референтната установка и инструменти-
те по време на цялата процедура, включително всички процедури за регистрация
и навигация. За да се осигури оптимален изглед, камерата трябва да е на при-
близително разстояние от 1,2 – 1,8 метра от хирургичното поле.

2. Включете и стартирайте системата. Направете справка с Ръководството за потреби-
теля на системата на платформата (напр. Kick, Curve).

3. Стартирайте софтуера.

4. Уверете се, че референтна установка е видима за камерата.
Следният изглед се визуализира, за да покаже дали установката е видима за каме-
рата.

①

Ако установката не е видима, регулирайте разстоянието и ъгъла на камерата, дока-
то представянето на установката ① е видимо.

Дисплей на камерата

① ②

③

④

Фиг. 3  

Изберете Camera, за да отворите изгледа на представянето.

НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА
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№ Описание

①
Показва разстоянието на инструментите и/или референтните установки по отно-
шение на камерата. За оптимални видимост и точност всички маркерни сфери
трябва да бъдат вътре в синия коридор.

② Показва позицията на инструментите и/или референтните установки по отноше-
ние на камерата.

③ Показва позициониращите бутони за контролиране на мотора на камерата (ако
са налични).

④
Използва се за центриране на камерата.
ЗАБЕЛЕЖКА: центрирането на камерата отнема до 5 секунди. Повторно
щракване деактивира функцията за центриране. 

Настройка на камерата и монитора
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2.3 Настройка на референтна установка

Референтна установка

Позиционирайте референтната установка така, че да остане видима по време на цялата
процедура. Преценете къде някакви устройства може да блокират линията на видимост от
референтната установка. Полезно е камерата да стои от същата страна, на която е
прикрепена референтната установка.
За по-точна навигация позиционирайте референтната установка възможно най-близо до
зоната на интерес, без да смущава необходимото хирургично пространство.
Уверете се, че референтната установка е здраво прикрепена към скобата. Когато
използвате Универсална скоба за референтната установка, се уверете, че е здраво
закрепена към опората за глава.

Предупреждение
Относимо движение на главата на пациента по отношение на референтната установка
(напр. движение на референтната установка или главата на пациента в държача за
глава) не се позволява по време или след регистрация. Ако се появи подобно
относимо движение, трябва да извършите пълна нова регистрация.

Видимост на маркерната сфера

Преди да започнете регистрация, потвърдете, че:
• Рефлекторните маркерни сфери са надеждно прикрепени
• Референтната установка не е наклонена, особено щифтовете
• Маркерните сфери са чисти, сухи и неувредени
• Маркерните сфери не са покрити с покривала, с изключение на специално
предназначени от Brainlab за покриване на референтни установки

НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.0 Cranial Navigation System Registration Вeр. 3.5 19



2.4 Точност на показалеца

Точност на показалеца

①

Фиг. 4  

Всеки показалец пристига в измервателен уред за показалеца, който служи за
предотвратяване на повреда на показалеца и за осигуряване на максимална точност на
показалеца.

Предупреждение
Проверявайте точността на показалеца преди всяка употреба чрез:
• Уверяване, че върхът на показалеца е подравнен спрямо щифта на брояча на
измервателния уред на показалеца ①

• Поставяне на върха на точката за потвърждение на референтна установка
(калибрационна точка) и проверка на визуализираното разстояние

Точност на показалеца
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3 ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
3.1 Въведение в общия преглед на софтуера

Обосновка

Registration е базиран на сензорен екран предоперативен софтуер за регистрация.
Поставянето на хирургични инструменти в триизмерно представяне, насложено върху
анатомични набори от образи, като например МР и/или КТ, може да подпомага хирурга по
време на различни хирургични интервенции.
Използвайте Registration, за да регистрирате пациентската позиция, която е относима към
предоперативните сканирания преди хирургичната навигация.

Работен поток

Стъпка

1. Изберете пациент.
За повече информация за избора на пациент и данни направете справка с Ръко-
водството за потребителя на софтуера на Patient Data Manager.

2.

Изберете Navigation под работния поток Cranial.

3. Изберете всички подходящи пациентски данни и всякакви дефинирани обекти, реле-
вантни за процедурата. Всички приложения за посочения работен поток се визуали-
зират.

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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3.2 Функции за навигация и преглед

Основни функции за навигация

Бутон Функция

Визуализира списък на предупрежденията веднага щом софтуерът засече
каквито и да е проблеми, изискващи Вашето внимание.

Показва всички налични набори от образи и оформления.

Връща Ви към Content Manager, където можете да изберете ново прило-
жение или да излезете напълно.

Отваря приложението на камерата, за да визуализира кои референтни
установки и показалци или инструменти са в зрителното поле на камера-
та.

Прави екранна снимка на текущия изглед. Екранната снимка се записва
автоматично с пациентските данни.

Функции за преглед

Бутон Функция Описание

Увеличава или нама-
лява мащаба на среза

Натиснете символите ⊖ и ⊕ или
плъзнете плъзгача:
• Наляво, за да намалите мащаба
• Надясно, за да увеличите маща-
ба

Функции за навигация и преглед
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4 ОБЩ ПРЕГЛЕД НА
РЕГИСТРАЦИЯТА

4.1 Въведение в регистрацията

Обосновка

По време на регистрация софтуерът нанася предоперативните данни за образа на
пациента към физическата анатомия на главата на пациента в нейната текуща
интраоперативна позиция.
Правилната регистрация е ключов фактор, който повлиява точната навигация.
Регистрациите трябва да се потвърдят като точни и уместни за процедурата, за да се
гарантира надеждна точност на навигацията.

Преди да започнете

Внимателно прочетете всички съответни раздели на Ръководството за потребителя за
краниални/УНГ инструменти (напр. Softouch, Z-touch).

Оптимизиране на регистрацията и точност на навигацията

За оптимална регистрация се препоръчва да използвате КТ данните заедно с костните
винтове като регистрационни точки.

Изисквания за набора от образи

За да се гарантира достатъчна точност, сканирайте пациента, както е описано в Cranial/ENT
Registration and Navigation Scan Protocol.
Следващите изисквания за набора от образи се прилагат за всички сканирания:
• Наборът от образи трябва да съдържа цялата зона на интерес на анатомията на
пациента.

• Наборът от образи трябва да съдържа цялата глава, включително носът.
• За по-високо качество на регистрацията използвайте КТ, КТА или МР T1 набори от
образи. МР T2 наборите от образи може да доведат до понижено качество на
регистрация. B0, DTI и деформирани набори от образи не може да се използват за
регистриране на пациента.

Съображения за сигурност

Уверете се, че анатомията на пациента не се е променила от сканирането (напр. подути
области на лицето или изместване на кожата поради различна позиция на пациента). Това
води до неправилни регистрация и навигация.
Поради възможни деформации на МР наборите от образи точността на навигацията може
да се намали при точката на интерес, дори ако регистрацията е задоволително потвърдена
на повърхността.

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА РЕГИСТРАЦИЯТА
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Опции за регистрация

Опция Описание

Изберете Registration от работния поток Cranial Navigation.
Софтуерът автоматично Ви отвежда до:
• Регистрация на Surface Match (по подразбиране) или
• Регистрация на ориентир (ако не разполагате с лиценз за Surface

Match)

Изберете Rescue Planning, за да планирате спасителни точки.

Изберете Rescue Registration, за да регистрирате спасителните точки.

Как се възстановява регистрация

Предишна регистрация за текущия пациент може да се възстанови при отваряне на която и
да е от опциите за регистрация, ако:
• Сте избрали целия план
• Предишната регистрация е извършени преди по малко от 24 часа
Следният диалогов прозорец се появява:

Фиг. 5  

Опция Описание

Yes Възстановява предишната регистрация и отваря екрана за потвържде-
ние

No Стартира нова регистрация

ЗАБЕЛЕЖКА: не възстановявайте регистрацията, ако позицията на пациента е била
променена спрямо референтната установка. Ако референтната установка се
премести или удари, трябва да стартирате нова регистрация. 

Въведение в регистрацията
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5 РЕГИСТРАЦИЯ НА
СЪОТВЕТСТВИЕ НА
ПОВЪРХНОСТТА

5.1 Въведение в Surface Match

Обосновка

Surface Match е методът за регистрация по подразбиране (ако е наличен) при отварянето
на работния поток Registration. С регистрацията на Surface Match сканирате повърхността
на главата на пациента с помощта на показалеца Z-touch или Softouch.
Софтуерът използва алгоритъм за съответствие на повърхността, за да напасне
анатомията на пациента с предоперативните КТ/МР образи. Заснемайте анатомични точки
на повърхността върху пациента само в области, включени в КТ/МР наборите от образи.
Иначе алгоритъмът за съответствие на повърхността няма да работи. Не заснемайте точки
в области, които не са твърди (напр. областта на брадичката), тъй като позицията им може
да се измести от КТ/МР сканирането.
ЗАБЕЛЕЖКА: направете справка с инструкциите на протокола за сканиране,
предоставени от Brainlab, за информация относно наборите от образи, които са
подходящи за регистрация на съответствие на повърхността. 

Предимства на съответствието на повърхността пред регистрацията на ориентир

• Намляват изместванията на кожата (при използване на Z-touch или Softouch)
• КТ/МР маркери не са необходими

Методи за регистрация

Метод Обяснение

Z-touch Z-touch излъчва инфрачервен лазерен лъч, който се засича от камерата. За-
снемайте точките чрез сканиране на главата на пациента.

Softouch
Softouch е електронен показалец със сензор за засичане на кожа. Инфра-
червен сигнал, излъчван от Softouch, задейства камерата, за да регистрира
точката в момента, в който показалецът докосва кожата.

Комбинира-
не на Z-
touch и
Softouch

Можете да използвате комбинация на Z-touch и Softouch за заснемане на
точка. Това е полезно, ако характерните точки на съответствие на повърх-
ността не са достъпни със Z-touch (напр. необходимите области са покрити
с коса или местоположения, където точката на инфрачервения лазер не мо-
же да се засече от камерата).

ЗАБЕЛЕЖКА: показалец Brainlab, тъп връх може да се използва за регистрация на
съответствие на повърхността. Въпреки това обаче за най-добри резултати се
препоръчва да използвате Z-touch или Softouch. 

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОВЪРХНОСТТА
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Потвърждаване на 3D реконструкцията

Преди да започнете регистрация, проверете повърхността на 3D реконструкцията и
определете дали е подходяща за регистрация на Surface Match. Уверете се, че:
• Повърхността на лицето е ясно видима
• Повърхността на кожата е гладка без прекъсвания или големи артефакти
• 3D реконструкцията наподобява Вашия пациент
• Всякакви тръби, тиксо или други артефакти се идентифицират, което може да промени
изгледа на лицето след сканиране

• Прагът на кожата е правилен
ЗАБЕЛЕЖКА: обърнете внимание, че изместване на кожата може да се е появило по
време на сканирането заради устройството за фиксиране на пациента. 

①

②

Ако не сте доволни от 3D реконструкцията, изберете от следните опции:
• Изберете Data ① и променете на друг предварително зареден набор от пациентски
данни

• Излезте от Registration и изберете нов набор от пациентски данни
• Заснемете точки в областите, където 3D визуализацията на повърхността е правилна
• Регулирайте прага под Threshold ②

Работен процес за регистрация на съответствие на повърхността

Стъпка

1. Заснемете точките за насочване на Surface Match със Softouch.

2. Регистрирайте точките върху анатомията на пациента със Softouch, Z-touch или
комбинация от двете.

3. Потвърдете точността на регистрацията.

Въведение в Surface Match
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5.2 Точки за насочване на съответствието на
повърхността

Обосновка

Първата стъпка в работния поток на Surface Match е да се заснемат точки за насочване.
Заснемането на точки за насочване води до по-стабилна и надеждна регистрация.

Как се заснемат точки за насочване

④

②
①

③

Фиг. 6  

Стъпка

1. Използвайте Softouch, за да заснемете три точки в реда, в който точките се появят
на екрана.
• Изберете Start Over ①, за да започнете регистрацията отначало. Всички точки,
които вече са заснети, ще се изтрият.

• Изберете Edit Points ②, за да регулирате позицията на точките ръчно.
• Изберете Skip Point ③, ако една от точките не е налична поради позициониране
на пациента, за да продължите към следващата точка.

2. След успешно заснемане на трите точки софтуерът продължава автоматично към
стъпката за регистрация Surface Match.

ЗАБЕЛЕЖКА: избирането на Skip ④ ви пренасочва към стъпката за регистрация Surface
Match. 

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОВЪРХНОСТТА
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Как се процедира, ако заснемането на точки за насочване се провали

②

①

Фиг. 7  

Ако софтуерът идентифицира твърде малко или никакви анатомични точки за насочване,
имате две опции:
• Изберете Edit Points ① и регулирайте точките ръчно.
• Изберете Skip ②, за да бъдете пренасочени към стъпката за регистрация Surface Match.

Как се редактират анатомични точки за насочване

①

②

Фиг. 8  

Редактирайте точките за насочване, ако:
• Софтуерът не успее да заснеме точки за насочване
• Софтуерът постави точките за насочване в погрешна позиция

Стъпка

1. Планирайте всяка точка за насочване в реда, определен от софтуера, с помощта на
следните опции:

Точки за насочване на съответствието на повърхността

28 Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.0 Cranial Navigation System Registration Вeр. 3.5



Стъпка
• Ръчно натиснете върху 3D изгледа ①, за да установите позицията на точката за
насочване.

• Плъзнете всеки кръг ②, за да направите фини корекции. Оставащите кръгове ще
се преместят съответно.

След планиране на първите три точки за насочване се активира Proceed.

2. Изберете Proceed след планиране на всички точки за насочване, които искате да
заснемете.

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОВЪРХНОСТТА
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5.3 Регистрация на съответствие на повърхността
със Softouch

Насоки за заснемане на точка

• За да избегнете изместване на кожата, леко докоснете върха на Softouch към кожата на
пациента с минимална сила по време на заснемането на точката.

• Преместете Softouch бавно, когато заснемате точки, за да гарантирате точно заснемане
на точката.

• За да гарантирате оптимална точност, заснемайте точки от двете страни на лицето на
пациента до зоната на интерес и отзад на главата.

• Всички (костни) структури с повърхност, които принципно не се променят по време на
анестезия, са подходящи за заснемане на точки.

• Не използвайте Softouch върху мека тъкан или зони, които може да се изместят
позицията си в сравнение с КТ/МР сканирането (напр. отпускане на кожа, брадичка), тъй
като това може да засегне точността на регистрацията.

• Избягвайте области, които са се изместили поради артефакти (напр. тръби или тиксо).

Преди употреба

Предупреждение
Използвайте Softouch само след като потвърдите точността му, като използвате уреда
за измерване на показалеца Softouch.

Предупреждение
Не използвайте показалеца Softouch инвазивно или върху наранена кожа.

Как се включва Softouch

Включете Softouch, като натиснете превключвателя за режим на готовност за по-малко от
една секунда.
Светодиодът за състояние премигва два пъти продължително в светло зелено и след това
продължава да свети непрекъснато в светло зелено, за да знаете, че е в режим на
готовност.

Регистрация на съответствие на повърхността със Softouch

30 Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.0 Cranial Navigation System Registration Вeр. 3.5



Как се извършва Регистрация на съответствие на повърхността със Softouch

①

②

Фиг. 9  

Стъпка

1. Внимателно докоснете показалец върху пациента с върха на Softouch и задръжте
инструмента неподвижен. След 25 точки се активира Calculate.
ЗАБЕЛЕЖКА: изберете Start Over ①, за да премахнете всички заснети точки и
да рестартирате регистрацията. 

2. Изберете Calculate ②, за да продължите незабавно или да заснемете всички точки
(50 точки максимум) и изчакайте, докато софтуерът продължи автоматично.

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОВЪРХНОСТТА
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5.4 Регистрация на съответствие на повърхността
със Z-touch

Насоки за заснемане на точка

При използването на Z-touch се уверете, че заснемате само точки върху повърхността на
кожата на пациента. Внимавайте да не заснемете точки върху тиксо, тръби и др.
По време на заснемане:
• Инфрачервеният лазерен сензор и лазерната точка на Z-touch трябва да са видими за
камерата.

• Дръжте другите инфрачервени източници извън зрително поле на камерата.
• За да гарантирате оптимална точност, заснемайте точки от двете страни на лицето и носа
на пациента, близо до зоната на интерес и отзад на главата.

• Не използвайте Z-touch върху мека тъкан или зони, които може да изместят позицията
си в сравнение с КТ/МР сканирането (напр. отпусната кожа, брадичка).

• Избягвайте области, които са се изместили поради артефакти (напр. тръби или тиксо).

Как се включва Z-touch

Има две различни устройства Z-touch. В зависимост от версията можете да включите
видимия лазерен лъч и да активирате инфрачервения лазер по следния начин:
• Натиснете сивия бутон за активиране. Видимият лазер се активира незабавно.
Активирайте инфрачервения лазер, като натиснете второто ниво на превключвателя на
лазерния лъч и го задържите натиснат. Видимият лазер остава активен.

• Натискайте непрекъснато жълтия бутон за активиране. Видимият лазер се визуализира
като червена точка. Инфрачервеният лазерен лъч се активира с едносекундно забавяне
към видимия лазер, когато бутонът за активиране е натиснат или когато инфрачервеният
сензор засече камерата.

Зелената светодиодна светлина показва, че лазерът е активен. Ако зелената светлина и/или
червеният лазерен лъч премигват, тогава Z-touch не работи правилно. В този случай се
уверете, че сензорът Z-touch е в зрителното поле на камерата.

Как се извършва регистрация на съответствие на повърхността със Z-touch

②

①

Фиг. 10  

Регистрация на съответствие на повърхността със Z-touch
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Стъпка

1. Включете видимия лазерен лъч, следвайки инструкциите по-горе.

2. Задръжте Z-touch перпендикулярно на сканираната повърхност, така че лазерният
лъч да срещне кожата като точка.
ЗАБЕЛЕЖКА: елипсовидните точки може да доведат до неправилно изчисление. 

3. Използвайки анимацията като насока, бавно преместете лазера Z-touch над зелена-
та зона на интерес, както е показано в софтуера.
След 60 точки (половината от лентата за напредък е напълнена) Calculate ② се ак-
тивира.
ЗАБЕЛЕЖКА: изберете Start Over ①, за да премахнете всички заснети точки и
да рестартирате регистрацията. 

4. Изберете Calculate ②, за да продължите незабавно или да занемете всички точки
(120 точки максимум) и изчакайте софтуера да продължи автоматично.

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОВЪРХНОСТТА
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5.5 Отстраняване на проблеми с регистрация на
съответствие на повърхността

Не е намерен резултат от регистрацията

Фиг. 11  

Ако софтуерът не може да намери резултат от регистрацията, съответният диалогов
прозорец се отваря.

Опция Описание

Last Solution

Отваря предишната регистрация в страницата за потвърждение. Всякак-
ви допълнителни точки се отменят.
ЗАБЕЛЕЖКА: налично само ако сте избрали No на страницата за по-
твърждение и сте добавили още точки. 

More Points Отваря диалоговия прозорец за регистрация, за да се заснемат допъл-
нителни точки, които са посочени с различен цвят.

Start Over Рестартира регистрацията. Всички заснети точки се премахват.

Landmark Превключва към регистрация Landmark.

Отстраняване на проблеми с регистрация на съответствие на повърхността
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6 РЕГИСТРАЦИЯ НА
ОРИЕНТИРИ

6.1 Въведение в Landmark

Обосновка

Регистрацията Landmark използва техниката на напасване на двойки точки за свързване на
набор от образи с действителната анатомия на пациента.
Позволените точки за регистрация са:
• Тороидални регистрационни маркери за множество модалности, носени от пациента
по време на сканирането

• Анатомични ориентири
• Винтове
Точките на регистрация може да се планират във:
• iPlan
• Registration
ЗАБЕЛЕЖКА: За допълнителна информация относно позиционирането на фидуциални
маркери върху пациента направете справка с ръководството за потребителя на
производителя и с Ръководството за потребителя за краниални/УНГ инструменти. 

Преди да започнете

Не премахвайте маркерите от кожата на пациента, докато се извършва регистрация на
пациента. Иначе тези маркери не може да се използват за регистрация Landmark.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ОРИЕНТИРИ

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.0 Cranial Navigation System Registration Вeр. 3.5 35



Поставяне на тороидални регистрационни маркери за множество модалности

①

Фиг. 12  

Поне четири ориентира се изискват за регистрация. Препоръчва се да прикрепите шест или
седем маркера към пациента, за да осигурите достатъчен брой ориентири в случай на
изпадане на маркери.
ЗАБЕЛЕЖКА: нарисувайте кръг около всеки тороидален маркер ①, за да маркирате
неговата позиция, в случай че изпадне. 

За да постигнете оптимална регистрация на фидуциалните маркери или ориентири:
• Позиционирайте фидуциалните маркери/ориентири около главата, възможно най-
разпръснато и отдалечено. Избягвайте поставянето на фидуциални маркери/ориентири в
симетрична структура (напр. в ред или обичайна форма).

• Позициите на фидуциалните маркери/ориентири трябва да ограждат зоната на интерес.
• Избягвайте области с отпусната кожа.

Методи за регистрация

При регистрирането на маркери и предварително планирани ориентири задържайте върха
перпендикулярно на маркера/ориентира. Това предотвратява случайно изместване на
кожата, причинено от силата на инструмента.

Метод Обяснение

Тороидални ре-
гистрационни
маркери за
множество мо-
далности

• Softouch: Поставете върха на вътрешния отвор на маркера, като се
уверите, че върхът докосва кожата.

• Показалец Brainlab, тъп връх: Поставете върха в центъра на марке-
ра и бавно завъртете, докато задържате върха на едно място.

Въведение в Landmark
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Метод Обяснение

Анатомични
ориентири

• Softouch: Поставете върха върху ориентира, като се уверите, че вър-
хът докосва кожата.

• Показалец Brainlab, тъп връх: Поставете върха върху ориентира и
бавно завъртете, докато задържате върха на едно място.

Винтове
Softouch или Показалец Brainlab, тъп връх: Поставете върха върху
центъра на винта и бавно завъртете, докато задържате върха на едно
място.

Как се отваря регистрация на ориентир

Фиг. 13  

Surface Match е методът за регистрация по подразбиране (ако е наличен). Следователно
трябва ръчно да смените на регистрация Landmark.

Стъпка

1. Изберете Surface Match, за да отворите падащото меню.

2. Изберете Landmark от падащото меню.

Работен поток за регистрация на ориентири

Стъпка

1. Планирайте точките за регистрация със или без фидуциални маркери.

2. Регистрирайте точките върху анатомията на пациента в реда, определен от софтуе-
ра.

3. Потвърдете точността на регистрацията.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ОРИЕНТИРИ
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6.2 Планиране на точки за ориентир

Обосновка

Екранът за планиране на точки се отваря, когато активирате регистрация Landmark,
подканяйки Ви да планирате точки.
Този раздел описва начина на ръчно планиране на точки за регистрация (фидуциални
маркери или ориентири).

Опции за планиране на точки за регистрация

① ②

③
④

⑤

Фиг. 14  

№ Описание

① Добавете ръчно точки за регистрация, като докосвате 3D изгледа.

② Най-накрая препозиционирайте планираните точки, като плъзгате оградения визи-
рен кръст в аксиалния, короналния и сагиталния изгледи на среза.

③ Изтрийте точките, като натиснете иконата на кошчето.

④
Списък с планирани точки. За да коригирате точка, изберете името Landmark от
списъка. В този пример Landmark 03 се активира и осветява в 3D изгледа и се по-
казва в аксиалния, короналния и сагиталния изгледи.

⑤
Бутонът Register се активира веднага щом софтуерът получи достатъчно точки.
Изберете Register, за да отворите екрана за регистрация и да заснемете планира-
ните точки.

ЗАБЕЛЕЖКА: поне четири точки се изискват. Окончателният брой необходими точки
зависи от местоположението на точките. Колкото по-случайно се позиционират
точките, толкова по-малък общ брой точки се изисква. 

Планиране на точки за ориентир

38 Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.0 Cranial Navigation System Registration Вeр. 3.5



Полуавтоматично засичане на тороидални регистрационни маркери за множество модалности

Натиснете директно върху 3D изгледа, за да разрешите функцията за полуавтоматично
засичане. Когато натискате върху маркер в 3D изглед, точка за регистрация се поставя
директно в центъра.
ЗАБЕЛЕЖКА: полуавтоматично засичане може да се използва само с Тороидални
регистрационни маркери за множество модалности. 

Стъпка

1. За да разрешите функцията за полуавтоматично засичане, натиснете Тороидален
регистрационен маркер за множество модалности в 3D изгледа.
Точката за регистрация (посочена чрез кръг) се поставя в центъра на маркера.

2.
Уверете се, че във всички изгледи точката за регистрация е поставена
в центъра на маркера. Използвайте функцията за мащабиране, за да
потвърдите, че точката за регистрация е поставена правилно.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ОРИЕНТИРИ
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6.3 Регистриране на точки за ориентир

Обосновка

Този раздел описва начина на регистриране на точки за ориентир (фидуциални маркери или
анатомични ориентири).

Начин на регистриране на точки за ориентир

③

②

①

Фиг. 15  

Стъпка

1. Поставете върха на Softouch върху всеки ориентир един след друг в реда, опреде-
лен от софтуера. Зелена отметка посочва, че точката е заснета ①.
Ако ориентирът не е достъпен, изберете друга точка в 3D изгледа или от съответния
списък с точки ②.
След заснемането на четири точки се активира Calculate ③.
За да заснемете отново точка, изберете точката в 3D изгледа или съответното име
Landmark от списъка.

2. Изберете Calculate, за да продължите незабавно или да заснемете всички ориенти-
ри и изчакайте, докато софтуерът продължи автоматично.

Регистриране на точки за ориентир
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6.4 Отстраняване на проблеми с регистрация на
ориентири

Не е намерен резултат от регистрацията

Фиг. 16  

Ако софтуерът не може да намери резултат от регистрацията, съответният диалогов
прозорец се отваря.

Опция Описание

Surface Превключва към регистрация Surface Match.

Re-Plan Отваря екрана за планиране на ориентири за премахване, коригиране
или планиране на допълнителни точки.

Re-Acquire Рестартира регистрацията, така че да можете да заснемете точките от-
ново. Всички заснети точки се премахват.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ОРИЕНТИРИ
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Отстраняване на проблеми с регистрация на ориентири
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7 РЕГИСТРАЦИЯ ЗА
СПАСЯВАНЕ

7.1 Въведение в регистрацията за спасяване

Обосновка

След като извършите регистрацията, се препоръчва да планирате спасителни точки, които
може да се регистрират във всеки момент по време на операцията. Rescue Registration е
единственият начин да регистрирате повторно покрит пациент (напр. ако референтна
установка се премести неволно).

Работен поток за регистрацията за спасяване

Стъпка

1. Извършете първоначална регистрация.

2. Изберете Rescue Planning от Content Manager.

3. Планирайте спасителни точки.

4. Ако регистрацията се изгуби по време на операцията, изберете Rescue Registration
от Content Manager.

5. Регистрирайте спасителни точки.

6. Потвърдете точността на регистрацията.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА СПАСЯВАНЕ
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7.2 Планиране на спасителни точки

Обосновка

Този раздел описва начина на ръчно планиране на спасителни точки, които може да се
регистрират във всеки момент по време на операцията.
Спасителни точки се планират, като се задържи върха перпендикулярно на ориентира и
бавно се завърти показалеца, докато върхът се задържа на едно място.
Спасителните точки трябва да се поставят на костни структури.

Начин на планиране на спасителни точки

③

①

②

Фиг. 17  

Стъпка

1. Отворете Rescue Planning от Content Manager.

2. Завъртете върха на показалеца върху всяка спасителна точка Rescue Point една
след друга, като се уверявате, че дефинирате точки, които може лесно да се иден-
тифицират по време на регистрация, в случай че е необходима повторна регистра-
ция. Увеличете или намалете мащаба за най-добър изглед на образите.
Accept ③ се активира веднага щом софтуерът получи достатъчно точки.
ЗАБЕЛЕЖКА: поне пет точки се изискват. Въпреки това обаче окончателният
брой необходими точки зависи от местоположението на точките. Колкото по-
случайно се позиционират ориентирите, толкова по-малък общ брой точки се из-
исква. 

3. Опционални стъпки:
• Натиснете символа на кошчето ①, за да премахнете спасителната точка.
• Натиснете името на спасителна точка ② за активиране.

4. Изберете Accept ③, за да запишете всички планирани спасителни точки и да се
върнете към предишен екран.
Тези спасителни точки вече са записани и може да се използват за актуализиране
на регистрацията във всеки момент по време на операцията.

Планиране на спасителни точки
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7.3 Регистриране на спасителни точки

Обосновка

Използвайте спасителни точки за повторна регистрация на пациент по време на навигация.
Повторна регистрация се изисква, ако регистрацията е неточна (напр. поради инцидентно
движение на пациента или референтна установка).

Съображения за сигурност

Ако изтриете спасителни точки, е възможно да не можете да регистрирате отново пациента,
ако първоначалната регистрация е изгубена (напр. ако референтна установка е
преместена). В този случай навигацията не може да продължи и трябва да стартирате
регистрацията отново.
Rescue Registration може да не е толкова точна като първата (предоперативна)
регистрация, тъй като грешките от двете регистрации са смесени. Потвърдете всяка Rescue
Registration внимателно, като държите показалеца на познати анатомични ориентири и
потвърдите позицията, визуализирана на екрана.

Начин на регистриране на спасителни точки

③

①
②

Фиг. 18  

Brainlab препоръчва използването на стерилен Brainlab показалец, тъп връх за
регистриране на спасителни точки.

Стъпка

1. Отворете Rescue Registration от Content Manager.

2. Завъртете стерилния връх на показалеца върху всяка спасителна точка Rescue
Point една след друга в реда, определен от софтуера. Зелена отметка посочва, че
точката е заснета ①.
Ако някоя спасителна точка не е достъпна, изберете друга точка в 3D изгледа или от
съответния списък с точки ②.
След заснемане на пет спасителни точки, се активира Calculate ③.
За да заснемете отново точка, изберете точката в 3D изгледа или съответното име
на спасителна точка Rescue Point от списъка.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА СПАСЯВАНЕ
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Стъпка

3. Изберете Calculate, за да продължите незабавно или да заснемете всички спаси-
телни точки и изчакайте, докато софтуерът продължи автоматично.

Регистриране на спасителни точки
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7.4 Отстраняване на проблеми с регистрацията за
спасяване

Не е намерена регистрация

Фиг. 19  

Опция Описание

Re-Acquire Рестартира регистрацията, така че да можете да заснемете точките от-
ново. Всички заснети точки се премахват.

Discard Отменя всички заснети позиции на спасителни точки, запазва предиш-
ната регистрация и връща към предишното приложение.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА СПАСЯВАНЕ

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.0 Cranial Navigation System Registration Вeр. 3.5 47



Отстраняване на проблеми с регистрацията за спасяване
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8 ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА
РЕГИСТРАЦИЯТА

8.1 Въведение в потвърждаването на
регистрацията

Обосновка

Веднага щом регистрацията е завършена, се отваря екранът за потвърждение на
регистрацията.

Съображения за сигурност

Проверете позицията на всеки фидуциален маркер за Регистрация на ориентири в
аксиалния, короналния и сагиталния изгледи.
Поради разпространение на грешка точността на навигацията може да е по-малка в някои
области, така че е важно извършването на цялостно потвърждаване.

Предупреждение
Потвърдете точността при няколко анатомични ориентира, особено в зоната на
интерес, тъй като тя може да се различава от точността, потвърдена на повърхността
на кожата. Ако зоната на интерес не е достъпна, потвърдете в области, които са
възможно най-близо до зоната на интерес.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА
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Как се потвърждава точността на регистрацията

①

②
③

Фиг. 20  

Когато регистрацията е успешна, се отваря екранът за потвърждение на регистрацията.

Стъпка

1. Задръжте Softouch или върха на стерилния показалец (за регистрация на спасител-
ни точки), за да разберете анатомичните ориентири (напр. назион, най-латералните
орбитални точки) и да потвърдите, че позицията на показалеца, визуализирана в из-
гледите на образа, съответства на действителната точка на анатомията на пациен-
та.

2. Задръжте показалеца на различни точки върху черепа на пациента и потвърдете, че
визуализираното разстояние от показалеца до кожата е правилно.
ЗАБЕЛЕЖКА: разстоянието се показва веднага щом върхът на показалеца е в
рамките на 15 mm от изчислената повърхност ①.
 

3. Ако потвърдената регистрация е приемлива, изберете Yes ②, за да продължите с
процедурата.
Ако потвърдената регистрация не е приемлива, изберете No ③ и изберете от диало-
говия прозорец Improvement Options, който се отваря.
ЗАБЕЛЕЖКА: потвърждавайте точността на регистрацията често по време на
цялата операция, особено след процедурата по покриване (включително смяната
от нестерилна към стерилна референтна установка). 

Въведение в потвърждаването на регистрацията
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8.2 Как се подобрява точността на регистрацията

Обосновка

Ако регистрацията е неприемлива или се наблюдава съществено отклонение по време на
визуално потвърждаване, проверете точността на показалеца и/или изберете No. Отваря се
диалоговият прозорец Improvement Options. Изберете опция от менюто, за да продължите.

Опции за подобрение за регистрация на съответствие на повърхността

Опция Описание

Превключва към регистрация Landmark.

Отваря диалоговия прозорец за регистрация, за да се заснемат допълни-
телни точки, които са посочени с различен цвят.
Ако софтуерът намери съответствие, се отваря екранът за потвърждение.
Използвайте лентата за превключване Last Solution, за да сравните две-
те регистрации (вижте по-долу).

Рестартира регистрацията. Всички заснети точки се премахват.

Затваря диалоговия прозорец.

Опции за подобрение за регистрация на ориентир

Опция Описание

Превключва към регистрация Surface Match.

Отваря екрана за планиране на точки за ориентир за премахване, кориги-
ране или планиране на допълнителни точки.

Рестартира екрана за регистриране на точки за ориентир, така че да мо-
жете да заснемете точки отново. Всички заснети преди точки се премах-
ват.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА
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Опция Описание

Затваря диалоговия прозорец.

Опции за подобрение за регистрация за спасяване

Опция Описание

Рестартира регистрацията, така че да можете да заснемете точки отново.
Всички заснети точки се премахват.

Отменя всички заснети позиции на спасителни точки и връща към пред-
ишното приложение.

Затваря диалоговия прозорец.

Как се използва Last Solution за сравняване на регистрации

Ако изберете More Points от Improvement Options и софтуерът намери съответствие, се
отваря страницата за потвърждение. Използвайте Last Solution, за да сравните
първоначалната регистрация с тази, която сте генерирали току-що.

Стъпка

1.

①

Превключете Last Solution в лентата с инструменти ①, за да сравните двете реги-
страции.

2. Ако една от регистрациите е приемлива, изберете Yes, за да продължите ②.

Как се подобрява точността на регистрацията
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Стъпка

3.

②

Когато нито една не е задоволителна, изберете No, за да отворите диалоговия про-
зорец Improvement Options.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА
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Как се подобрява точността на регистрацията
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