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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
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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 beta (http://www.simplesystems.org/libtiff/)
• Xerces-C++, dezvoltat de Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/xercesc/)

Eticheta CE

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

• Registration 3.5 face parte din Cranial Navigation System, care, în confor-
mitate 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

Registration 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

Registration 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/ENT.

Alte instrumente Brainlab
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După publicarea acestui ghid de utilizare, pot deveni disponibile și alte instrumente. Contactați
departamentul de asistență clienți al Brainlab dacă aveți întrebări cu privire la compatibilitate.

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

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.

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.

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

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.0 Cranial Navigation System Registration Ver. 3.5 19



Precizia indicatorului
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3 PREZENTARE GENERALĂ
A SOFTWARE-ULUI

3.1 Introducere privind prezentarea generală a
software-ului

Context

Registration este un software de înregistrare preoperatorie bazat pe un ecran tactil. Poziționarea
instrumentelor chirurgicale într-o reprezentare tridimensională suprapusă pe seturi de imagini
anatomice, cum ar fi RMN și/sau CT, poate ajuta chirurgul în timpul mai multor intervenții
chirurgicale diferite.
Utilizați Registration pentru a înregistra poziția pacientului în raport cu scanările preoperatorii,
înaintea navigării 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

Buton Funcție

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

Afișează seturile de imagini și dispunerile disponibile.

Vă readuce la Content Manager unde puteți selecta o aplicație nouă sau pu-
teți 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

Măriți sau micșorați o
secțiune

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

Funcțiile de navigare și de vizualizare
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4 PREZENTARE GENERALĂ
A PROCEDURII DE
ÎNREGISTRARE

4.1 Introducere privind înregistrarea

Context

În timpul înregistrării, software-ul permite maparea datelor imagistice preoperatorii ale pacientului
conform anatomiei fizice a capului acestuia, în poziția intraoperatorie curentă.
Înregistrarea corectă reprezintă un factor cheie pentru realizarea unei navigări corecte. Pentru a
asigura o acuratețe de ghidare fiabilă, trebuie să confirmați că înregistrările sunt exacte și
adecvate procedurii.

Înainte de a începe

Citiți cu atenție toate secțiunile relevante din Ghidul de utilizare a instrumentului cranian/ENT
(de exemplu, Softouch, Z-touch).

Optimizarea înregistrării și acuratețea ghidării

Pentru o înregistrare optimă, se recomandă utilizarea datelor CT în combinație cu șuruburile
pentru os ca puncte de înregistrare.

Cerințe pentru setul de imagini

Pentru a asigura o precizie suficientă, scanați pacientul așa cum este descris în Cranial/ENT
Registration and Navigation Scan Protocol.
Următoarele cerințe ale setului de imagini se aplică tuturor scanărilor:
• Setul de imagini trebuie să conțină întreaga regiune de interes din anatomia pacientului.
• Setul de imagini trebuie să conțină întregul cap, inclusiv nasul.
• Pentru cea mai înaltă calitate a înregistrării, utilizați seturi de imagini RMN T1, CT sau CTA.

Seturile de imagini RMN T2 pot duce la o calitate redusă a înregistrării. Seturile de imagini B0,
DTI și deformate nu pot fi utilizate pentru a înregistra pacientul.

Considerații privind siguranța

Asigurați-vă că anatomia pacientului nu s-a modificat de la momentul scanării (de ex., zone
inflamate ale feței sau pielii ca urmare a schimbării poziției pacientului). Acestea pot genera o
înregistrare și o ghidare incorecte.
Din cauza posibilelor distorsiuni ale seturilor de imagini RMN, precizia navigării poate fi redusă la
punctul de interes, chiar dacă înregistrarea a fost verificată satisfăcător pe suprafață.

PREZENTARE GENERALĂ A PROCEDURII DE ÎNREGISTRARE
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Opțiuni de înregistrare

Opțiune Descriere

Selectați Registration din fluxul de lucru Cranial Navigation.
Software-ul vă conduce în mod automat la:
• Înregistrarea Surface Match (implicit) sau
• Înregistrarea Landmark (dacă nu aveți o licență pentru Surface Match)

Selectați Rescue Planning pentru a planifica puncte de rezervă.

Selectați Rescue Registration pentru a înregistra puncte de rezervă.

Cum restabiliți o înregistrare

O înregistrare anterioară pentru pacientul curent poate fi restabilită în momentul deschiderii
oricăreia dintre opțiunile de înregistrare, dacă:
• Ați selectat întregul plan
• Înregistrarea anterioară a fost efectuată cu mai puțin de 24 de ore în urmă

Se deschide următoarea fereastră de dialog:

Figura 5  

Opțiune Descriere

Yes Restabilește înregistrarea anterioară și deschide ecranul de verificare.

No Începe o înregistrare nouă.

NOTĂ: Nu restabiliți o înregistrare dacă poziția pacientului a fost modificată față de sistemul de
referință. Dacă sistemul de referință este mutat sau lovit, trebuie să începeți o înregistrare nouă. 

Introducere privind înregistrarea
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5 ÎNREGISTRAREA CU
POTRIVIRE PE
SUPRAFAȚĂ

5.1 Introducere privind potrivirea pe suprafață

Context

Surface Match este metoda de înregistrare implicită (dacă este disponibilă) atunci când
deschideți fluxul de lucru Registration. Cu ajutorul metodei de înregistrare Surface Match, puteți
scana suprafața capului pacientului utilizând indicatorul Z-touch sau Softouch.
Software-ul utilizează un algoritm de potrivire pe suprafață pentru a potrivi anatomia pacientului
cu imaginile CT/RMN preoperatorii. Achiziționați numai puncte de pe suprafața anatomică a
pacientului din zonele incluse în seturile de imagini CT/RMN. În caz contrar, algoritmul de potrivire
pe suprafață nu va funcționa. Nu achiziționați puncte din zone care nu sunt rigide (de ex., zona
bărbiei), întrucât este posibil ca poziția acestora să se fi schimbat din momentul scanării CT/RMN.
NOTĂ: Pentru informații referitoare la seturile de imagini adecvate pentru înregistrarea cu potrivire
pe suprafață, consultați instrucțiunile aferente protocolului de scanare furnizate de Brainlab. 

Avantajele metodei de înregistrare cu potrivire pe suprafață în comparație cu metoda de înregistrare a
marcajelor

• Gradul de deplasare a pielii este redus (când utilizați Z-touch sau Softouch)
• Markerii CT/RMN nu sunt necesari

Metode de înregistrare

Metodă Explicație

Z-touch Z-touch emite un fascicul laser cu infraroșu, care este detectat de camera video.
Achiziționați puncte prin scanarea capului pacientului.

Softouch
Softouch este un indicator electronic dotat cu un senzor de detectare a pielii. Un
semnal infraroșu emis de Softouch declanșează camera video, iar aceasta înre-
gistrează punctul în momentul în care indicatorul atinge pielea.

Combinarea
Z-touch cu
Softouch

Pentru a achiziționa puncte puteți utiliza o combinație între Z-touch și Softouch.
Această metodă este utilă dacă punctele caracteristice de potrivire pe suprafață
nu sunt accesibile cu Z-touch (de ex., în cazul zonelor acoperite de păr sau al
locațiilor în care fasciculul laser cu infraroșu nu poate fi detectat de camera vi-
deo).

NOTĂ: Pentru înregistrarea cu potrivire pe suprafață puteți utiliza indicatorul Brainlab cu vârf
bont. Totuși, pentru cele mai bune rezultate, se recomandă utilizarea indicatorului Z-touch sau
Softouch. 

ÎNREGISTRAREA CU POTRIVIRE PE SUPRAFAȚĂ

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.0 Cranial Navigation System Registration Ver. 3.5 25



Verificarea reconstrucției 3D

Înainte de a începe înregistrarea, examinați suprafața reconstrucției 3D și stabiliți dacă este
adecvată pentru metoda de înregistrare Surface Match. Asigurați-vă că:
• Suprafața feței este clar vizibilă;
• Suprafața pielii este netedă, fără întreruperi sau artefacte mari;
• Reconstrucția 3D seamănă cu pacientul;
• Au fost identificate eventualele tuburi, benzi și alte artefacte care pot modifica aspectul feței

după scanare;
• Pragul pielii este corect.

NOTĂ: Rețineți faptul că în timpul scanării pot surveni deplasări ale pielii din cauza dispozitivului
de fixare a pacientului. 

①

②

Dacă nu reconstrucția 3D nu este satisfăcătoare, alegeți una dintre următoarele opțiuni:
• Selectați Data ① și alegeți un set diferit de date preîncărcate ale pacientului;
• Părăsiți Registration și selectați un set nou de date ale pacientului;
• Achiziționați puncte în zone în care vizualizarea 3D a suprafeței este corectă;
• Ajustați pragul în secțiunea Threshold ②.

Fluxul de lucru pentru înregistrarea cu potrivire pe suprafață

Etapă

1. Achiziționați puncte de ghidare Surface Match cu ajutorul Softouch.

2. Înregistrați puncte de pe anatomia pacientului fie cu Softouch, fie cu Z-touch, fie cu o
combinație a acestor două indicatoare.

3. Verificați precizia înregistrării.

Introducere privind potrivirea pe suprafață
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5.2 Punctele de ghidare pentru potrivirea pe
suprafață

Context

Primul pas al fluxului de lucru Surface Match constă în achiziționarea punctelor de ghidare.
Achiziționarea punctelor de ghidare contribuie la o înregistrare mai robustă și mai fiabilă.

Cum să achiziționați puncte de ghidare

④

②
①

③

Figura 6  

Etapă

1. Utilizați indicatorul Softouch pentru a achiziționa trei puncte în ordinea în care apar aces-
tea pe ecran.
• Selectați Start Over ① pentru a realiza înregistrarea de la început. Toate punctele de-

ja achiziționate sunt șterse.
• Selectați Edit Points ② pentru a ajusta manual poziția punctelor.
• Selectați Skip Point ③ dacă unul dintre puncte nu este disponibil din cauza poziționă-

rii pacientului, pentru a trece la următorul punct.

2. După achiziționarea cu succes a trei puncte, software-ul trece automat la pasul de înre-
gistrare Surface Match.

NOTĂ: Selectarea opțiunii Skip ④ vă redirecționează la pasul de înregistrare Surface Match.
 

ÎNREGISTRAREA CU POTRIVIRE PE SUPRAFAȚĂ
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Cum să procedați dacă achiziționarea punctelor de ghidare eșuează

②

①

Figura 7  

Dacă software-ul identifică prea puține puncte de ghidare sau niciun punct de ghidare, aveți două
opțiuni:
• Selectați Edit Points ① și ajustați puncte manual.
• Selectați Skip ② pentru a trece la pasul de înregistrare Surface Match.

Cum să editați puncte de ghidare anatomice

①

②

Figura 8  

Editați puncte de ghidare dacă:
• Software-ul nu reușește să achiziționeze puncte de ghidare;
• Software-ul plasează punctele de ghidare în poziția greșită.

Etapă

1. Planificați fiecare punct de ghidare în ordinea definită de software, utilizând următoarele
opțiuni:

Punctele de ghidare pentru potrivirea pe suprafață
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Etapă
• Apăsați manual pe modul de vizualizare 3D ① pentru a seta poziția punctului de ghi-

dare.
• Glisați orice cerc ② pentru a realiza ajustări fine. Cercurile rămase se vor deplasa în

consecință.
După planificarea primelor trei puncte de ghidare, se activează opțiunea Proceed.

2. Selectați Proceed după ce ați planificat toate punctele de ghidare pe care doriți să le
achiziționați.

ÎNREGISTRAREA CU POTRIVIRE PE SUPRAFAȚĂ
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5.3 Înregistrarea cu potrivire pe suprafață folosind
indicatorul Softouch

Instrucțiuni pentru achiziționarea punctelor

• Pentru a evita deplasarea pielii, atingeți ușor pielea pacientului cu vârful indicatorului
Softouch, aplicând o forță minimă în timpul achiziției punctelor.

• Pentru a asigura o achiziție exactă a punctelor, deplasați lent vârful indicatorului Softouch
atunci când achiziționați punctele.

• Pentru a asigura o precizie optimă, achiziționați puncte pe ambele părți ale feței pacientului,
lângă regiunea de interes și în spatele capului.

• Toate structurile (osoase) cu suprafață care nu se modifică în mod tipic în timpul anesteziei
sunt adecvate pentru achiziționarea punctelor.

• Nu utilizați Softouch pe suprafețe cu țesut moale sau în zone a căror poziție se poate schimba
în comparație cu scanarea CT/RMN (de ex., pielea foarte flexibilă, bărbia), întrucât precizia
înregistrării poate fi afectată.

• Evitați zonele care s-au deplasat din cauza artefactelor (de ex., tuburi sau benzi).

Înainte de utilizare

Avertisment
Utilizați Softouch numai după ce verificați precizia acestuia cu calibrul indicatorului
Softouch.

Avertisment
Nu folosiți indicatorul Softouch în mod invaziv sau pe piele lezată.

Cum să porniți indicatorul Softouch

Porniți Softouch ținând apăsat butonul de așteptare cel puțin o secundă.
LED-ul de stare se aprinde verde de două ori, apoi rămâne aprins verde, indicând faptul că este
în modul de așteptare.

Cum să efectuați înregistrarea cu potrivire pe suprafață folosind indicatorul Softouch

①

②

Figura 9  

Înregistrarea cu potrivire pe suprafață folosind indicatorul Softouch
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Etapă

1. Atingeți ușor un punct de pe pacient cu vârful Softouch și țineți instrumentul nemișcat.
După 25 de puncte, se activează opțiunea Calculate.
NOTĂ: Selectați Start Over ① pentru a elimina toate punctele achiziționate și pentru a
reîncepe înregistrarea. 

2. Selectați Calculate ② pentru a continua imediat sau pentru a achiziționa toate punctele
(maximum 50 de puncte) și așteptați pentru ca software-ul să continue în mod automat.

ÎNREGISTRAREA CU POTRIVIRE PE SUPRAFAȚĂ
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5.4 Înregistrarea cu potrivire pe suprafață folosind
indicatorul Z-touch

Instrucțiuni pentru achiziționarea punctelor

Atunci când utilizați indicatorul Z-touch, asigurați-vă că achiziționați puncte numai de pe suprafața
pielii pacientului. Nu achiziționați puncte de pe o bandă, sistemul de intubare etc.
În timpul achiziției:
• Senzorul laser cu infraroșu și punctul laser al indicatorului Z-touch trebuie să fie vizibile pentru

camera video.
• Îndepărtați celelalte surse de infraroșu de câmpul de vizibilitate al camerei video.
• Pentru a asigura o precizie optimă, achiziționați puncte pe ambele părți ale feței și ale nasului

pacientului, lângă regiunea de interes și în spatele capului.
• Nu utilizați Z-touch pe suprafețe cu țesut moale sau în zone a căror poziție se poate schimba

în comparație cu scanarea CT/RMN (de ex., pielea foarte flexibilă, bărbia).
• Evitați zonele care s-au deplasat din cauza artefactelor (de ex., tuburi sau benzi).

Cum să porniți indicatorul Z-touch

Există două dispozitive Z-touch diferite. În funcție de versiune, puteți porni fasciculul laser vizibil
și puteți activa laserul cu infraroșu în felul următor:
• Apăsați butonul de activare gri. Laserul vizibil se activează imediat. Activați laserul cu infraroșu
ținând apăsat al doilea nivel al butonului fasciculului laser. Laserul vizibil rămâne activ.

• Țineți apăsat butonul de activare galben. Laserul vizibil este afișat ca un punct roșu. Fasciculul
laser cu infraroșu este activat cu o întârziere de o secundă față de laserul vizibil, atunci când
butonul de activare este apăsat sau atunci când senzorul cu infraroșu detectează camera
video.

Lumina verde a LED-ului indică faptul că laserul este activ. Dacă lumina verde și/sau fasciculul
laser roșu se aprind(e) intermitent, înseamnă că indicatorul Z-touch nu funcționează corect. În
acest caz, asigurați-vă că senzorul Z-touch este în câmpul de vizibilitate al camerei video.

Cum să efectuați înregistrarea cu potrivire pe suprafață folosind indicatorul Z-touch

②

①

Figura 10  

Înregistrarea cu potrivire pe suprafață folosind indicatorul Z-touch
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Etapă

1. Porniți fasciculul laser vizibil urmând instrucțiunile de mai sus.

2. Țineți indicatorul Z-touch perpendicular pe suprafața scanată, astfel încât fasciculul laser
să ajungă pe piele sub forma unui punct.
NOTĂ: Punctele eliptice pot duce la o calculare incorectă. 

3. Folosind animația pentru orientare, deplasați lent laserul Z-touch peste zona de interes
astfel cum este indicat în software.
După 60 de puncte (jumătate din bara de progres este plină), se activează opțiunea Cal-
culate ②.
NOTĂ: Selectați Start Over ① pentru a elimina toate punctele achiziționate și pentru a
reîncepe înregistrarea. 

4. Selectați Calculate ② pentru a continua imediat sau pentru a achiziționa toate punctele
(maximum 120 de puncte) și așteptați ca software-ul să continue în mod automat.

ÎNREGISTRAREA CU POTRIVIRE PE SUPRAFAȚĂ
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5.5 Depanarea în cazul înregistrării cu potrivire pe
suprafață

Nu a fost găsit niciun rezultat al înregistrării

Figura 11  

Dacă software-ul nu poate găsi un rezultat al înregistrării, se deschide fereastra de dialog
corespondentă.

Opțiune Descriere

Last Solution

Deschide înregistrarea anterioară pe pagina de verificare. Eventualele punc-
te suplimentare sunt eliminate.
NOTĂ: Opțiunea este disponibilă numai dacă ați selectat No pe pagina de
verificare a înregistrării și ați adăugat mai mult puncte. 

More Points Deschide o fereastră de dialog pentru achiziționarea de puncte suplimentare,
care sunt indicate prin intermediul unei culori diferite.

Start Over Reîncepe înregistrarea. Toate punctele achiziționate sunt eliminate.

Landmark Comută la înregistrarea Landmark.

Depanarea în cazul înregistrării cu potrivire pe suprafață
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6 ÎNREGISTRAREA
MARCAJELOR

6.1 Introducere privind marcajele

Context

Metoda de înregistrare Landmark utilizează o tehnică de potrivire a două puncte pentru a corela
setul de imagini cu anatomia efectivă a pacientului.
Punctele de înregistrare permise sunt:
• Markerii rotunzi de înregistrare pentru modalități multiple purtați de pacient în timpul

scanării
• Marcaje anatomice
• Șuruburile

Punctele de înregistrare pot fi planificate în:
• iPlan
• Registration

NOTĂ: Pentru informații detaliate privind poziționarea markerilor fiduciari pe pacient, consultați
ghidul de utilizare furnizat de producător și Ghidul de utilizare a instrumentului cranian/ENT. 

Înainte de a începe

Nu îndepărtați markerii de pe pielea pacientului decât după efectuarea înregistrării acestuia. În
caz contrar, acești markeri nu pot fi folosiți pentru înregistrarea Landmark.

ÎNREGISTRAREA MARCAJELOR
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Poziționarea markerilor rotunzi de înregistrare pentru modalități multiple

①

Figura 12  

Pentru înregistrare sunt necesare cel puțin patru marcaje. Se recomandă să atașați șase sau
șapte markeri pe pacient pentru a asigura un număr suficient de marcaje în cazul în care markerii
cad.
NOTĂ: Trasați un cerc în jurul fiecărui marker rotund ① pentru a marca poziția acestora în cazul
în care cad. 

Pentru a realiza o înregistrare optimă a markerilor fiduciari sau a marcajelor:
• Poziționați markerii fiduciari/marcajele în jurul capului cât mai aleatoriu și departe posibil unul

de altul. Evitați poziționarea markerilor fiduciari/marcajelor în structura simetrică (de ex., într-un
rând sau într-o formă regulată).

• Pozițiile markerilor fiduciari/marcajelor trebuie să înconjoare regiunea de interes.
• Evitați zonele cu piele foarte flexibilă.

Metode de înregistrare

Când înregistrați markerii și marcajele preplanificate, țineți vârful perpendicular pe marker/marcaj.
Se evită astfel deplasarea accidentală a pielii, cauzată de forța instrumentului.

Metodă Explicație

Markeri rotunzi
de înregistrare
pentru modalită-
ți multiple

• Softouch: Poziționați vârful în orificiul interior al markerului, asigurându-vă
că vârful atinge pielea.

• Indicatorul Brainlab cu vârf bont: Poziționați vârful în centrul markerului
și pivotați lent în timp ce țineți vârful în poziție.

Introducere privind marcajele
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Metodă Explicație

Marcaje anatomi-
ce

• Softouch: Poziționați vârful pe marcaj, asigurându-vă că vârful atinge pie-
lea.

• Indicatorul Brainlab cu vârf bont: Poziționați vârful pe marcaj și pivotați
lent în timp ce țineți vârful în poziție.

Șuruburile Softouch sau indicatorul Brainlab cu vârf bont: Poziționați vârful în cen-
trul șurubului și pivotați lent în timp ce țineți vârful în poziție.

Cum să deschideți funcția de înregistrare a marcajelor

Figura 13  

Surface Match este metoda de înregistrare implicită (dacă este disponibilă). Prin urmare, trebuie
să comutați manual la înregistrarea Landmark.

Etapă

1. Selectați Surface Match pentru a deschide meniul derulant.

2. Selectați Landmark din meniul derulant.

Fluxul de lucru pentru înregistrarea marcajelor

Etapă

1. Planificați puncte de înregistrare cu sau fără markeri fiduciari.

2. Înregistrați puncte de pe anatomia pacientului în ordinea definită de software.

3. Verificați precizia înregistrării.

ÎNREGISTRAREA MARCAJELOR
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6.2 Planificarea punctelor marcajului

Context

Ecranul pentru planificarea punctelor se deschide când selectați înregistrarea Landmark,
cerându-vă să planificați punctele.
Această secțiune descrie modul de planificare manuală a punctelor de înregistrare (markeri
fiduciari sau marcaje).

Opțiuni pentru planificarea punctelor de înregistrare

① ②

③
④

⑤

Figura 14  

Nr. Descriere

① Adăugați manual puncte de înregistrare apăsând pe modul de vizualizare 3D.

② Repoziționați cu exactitate punctele planificate, glisând reticulul încercuit în vizualizările
axială, coronală și sagitală ale secțiunii.

③ Ștergeți puncte apăsând pe pictograma coșului de gunoi.

④
Lista punctelor planificate. Pentru a ajusta un punct, selectați numele marcajului din listă.
În acest exemplu, Landmark 03 este activat și evidențiat în modul de vizualizare 3D, fiind
afișat în vizualizările axială, coronală și sagitală.

⑤
Butonul Register se activează imediat ce software-ul a primit suficiente puncte.
Selectați Register pentru a deschide ecranul de înregistrare și a achiziționa punctele pla-
nificate.

NOTĂ: Sunt necesare cel puțin patru puncte. Numărul final de puncte necesare depinde de
locația acestora. Cu cât punctele sunt poziționate mai aleatoriu, cu atât sunt necesare mai puține
puncte. 

Planificarea punctelor marcajului
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Detectarea semiautomată a markerilor rotunzi de înregistrare pentru modalități multiple

Apăsați direct pe modul de vizualizare 3D pentru a activa funcția de detectare semiautomată.
Când apăsați pe un marker din modul de vizualizare 3D, un punct de înregistrare este poziționat
chiar în centru.
NOTĂ: Detectarea semiautomată poate fi utilizată numai cu markeri rotunzi de înregistrare
pentru modalități multiple. 

Etapă

1. Pentru a activa funcția de detectare semiautomată, apăsați pe markerul rotund de înre-
gistrare pentru modalități multiple în modul de vizualizare 3D.
Un punct de înregistrare (indicat printr-un cerc) este poziționat în centrul markerului.

2.
Asigurați-vă că în toate modurile de vizualizare punctul de înregistrare este
poziționat în centrul markerului. Utilizați funcția de transfocare pentru a ve-
rifica dacă punctul de înregistrare a fost poziționat corect.

ÎNREGISTRAREA MARCAJELOR
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6.3 Înregistrarea punctelor marcajelor

Context

Această secțiune descrie modul de înregistrare a punctelor marcajelor (markeri fiduciari sau
marcaje).

Cum să înregistrați puncte ale marcajelor

③

②

①

Figura 15  

Etapă

1. Poziționați vârful indicatorului Softouch pe fiecare marcaj, unul după altul, în ordinea de-
finită de software. Un semn de bifare verde indică faptul că punctul a fost achiziționat ①.
Dacă un marcaj nu este accesibil, selectați alt punct în modul de vizualizare 3D sau din
lista de puncte corespondentă ②.
După ce achiziționați patru puncte ale marcajelor, se activează opțiunea Calculate ③.
Pentru a reachiziționa un punct, selectați punctul în modul de vizualizare 3D sau selectați
numele marcajului din listă.

2. Selectați Calculate pentru a continua imediat sau pentru a achiziționa toate marcajele și
așteptați ca software-ul să continue în mod automat.

Înregistrarea punctelor marcajelor

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



6.4 Depanarea în cazul înregistrării marcajelor

Nu a fost găsit niciun rezultat al înregistrării

Figura 16  

Dacă software-ul nu poate găsi un rezultat al înregistrării, se deschide fereastra de dialog
corespondentă.

Opțiune Descriere

Surface Comută la înregistrarea Surface Match.

Re-Plan Deschide ecranul de planificare a marcajelor pentru a elimina, ajusta sau
planifica puncte suplimentare.

Re-Acquire Reîncepe înregistrarea astfel încât să puteți achiziționa puncte din nou. Toa-
te punctele achiziționate sunt eliminate.

ÎNREGISTRAREA MARCAJELOR
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Depanarea în cazul înregistrării marcajelor
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7 ÎNREGISTRAREA DE
REZERVĂ

7.1 Introducere privind înregistrarea de rezervă

Context

După efectuarea înregistrării, se recomandă planificarea unor puncte de rezervă care să poată fi
înregistrate în orice moment din timpul intervenției chirurgicale. Rescue Registration este singura
modalitate de a reînregistra un pacient acoperit cu folie sterilă (de exemplu, dacă sistemul de
referință a fost mișcat în mod neintenționat).

Fluxul de lucru pentru înregistrarea de rezervă

Etapă

1. Efectuați înregistrarea inițială.

2. Selectați Rescue Planning din Content Manager.

3. Planificați puncte de rezervă.

4. Dacă înregistrarea este pierdută în timpul intervenției chirurgicale, selectați Rescue Re-
gistration din Content Manager.

5. Înregistrați punctele de rezervă.

6. Verificați precizia înregistrării.

ÎNREGISTRAREA DE REZERVĂ
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7.2 Planificarea punctelor de rezervă

Context

Această secțiune descrie modul de a planifica manual puncte de rezervă care să poată fi
înregistrate în orice moment din timpul intervenției chirurgicale.
Punctele de rezervă sunt planificate ținând vârful perpendicular pe un marcaj și pivotând lent
indicatorul în timp ce țineți vârful în poziție.
Punctele de rezervă ar trebui să se afle pe structuri osoase.

Cum să planificați puncte de rezervă

③

①

②

Figura 17  

Etapă

1. Deschideți Rescue Planning din Content Manager.

2. Pivotați vârful indicatorului pe fiecare Punct de rezervă, unul după altul, asigurându-vă
că definiți puncte care să poată fi identificate cu ușurință în timpul înregistrării în cazul în
care este necesară reînregistrarea. Măriți sau micșorați pentru a vizualiza cât mai bine
imaginile.
Butonul Accept ③ se activează imediat ce software-ul a primit suficiente puncte.
NOTĂ: Sunt necesare cel puțin cinci puncte. Totuși, numărul final de puncte de rezervă
necesare depinde de locația acestora. Cu cât marcajele sunt poziționate mai aleatoriu, cu
atât sunt necesare mai puține puncte. 

3. Pași opționali:
• Apăsați pe simbolul coșului de gunoi ① pentru a elimina punctul de rezervă.
• Apăsați pe numele unui punct de rezervă ② pentru a-l activa.

4. Selectați Accept ③ pentru a salva toate punctele de rezervă planificate și pentru a reveni
la ecranul anterior.
Aceste puncte de rezervă sunt acum salvate și pot fi utilizate pentru a actualiza înregistra-
rea în orice moment în timpul intervenției chirurgicale.

Planificarea punctelor de rezervă
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7.3 Înregistrarea punctelor de rezervă

Context

Utilizați puncte de rezervă pentru a reînregistra un pacient în timpul navigării. Reînregistrarea este
necesară dacă înregistrarea este inexactă (de exemplu, din cauza unei mișcări accidentale a
pacientului sau a sistemului de referință).

Considerații privind siguranța

Dacă ștergeți puncte de rezervă, este posibil să nu mai puteți reînregistra datele pacientului dacă
înregistrarea inițială se pierde (de exemplu, dacă mutați un sistem de referință). În acest caz,
navigarea nu mai poate fi continuată și trebuie să începeți din nou înregistrarea.
Rescue Registration poate să nu fie la fel de precisă ca prima înregistrare (preoperatorie) din
cauza faptului că erorile din ambele înregistrări sunt combinate. Verificați cu atenție fiecare
Rescue Registration ținând indicatorul orientat spre marcaje anatomice cunoscute și verificați
poziția afișată pe ecran.

Cum să înregistrați puncte de rezervă

③

①
②

Figura 18  

Brainlab recomandă utilizarea indicatorului Brainlab cu vârf bont pentru înregistrarea punctelor
de rezervă.

Etapă

1. Deschideți Rescue Registration din Content Manager.

2. Pivotați vârful indicatorului steril pe fiecare Punct de rezervă, unul după altul, în ordinea
definită de software. Un semn de bifare verde indică faptul că punctul a fost achiziționat
①.
Dacă un punct de rezervă nu este accesibil, selectați alt punct în modul de vizualizare 3D
sau din lista de puncte corespondentă ②.
După ce achiziționați cinci puncte de rezervă, se activează opțiunea Calculate ③.
Pentru a reachiziționa un punct, selectați punctul în modul de vizualizare 3D sau selectați
numele punctului de rezervă din listă.

ÎNREGISTRAREA DE REZERVĂ
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Etapă

3. Selectați Calculate pentru a continua imediat sau pentru a achiziționa toate punctele de
rezervă și așteptați ca software-ul să continue în mod automat.

Înregistrarea punctelor de rezervă
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7.4 Depanarea în cazul înregistrării de rezervă

Nu a fost găsită nicio înregistrare

Figura 19  

Opțiune Descriere

Re-Acquire Reîncepe înregistrarea astfel încât să puteți achiziționa puncte din nou. Toa-
te punctele achiziționate sunt eliminate.

Discard Elimină toate pozițiile achiziționate ale punctelor de rezervă, păstrează înre-
gistrarea anterioară și revine la aplicația precedentă.

ÎNREGISTRAREA DE REZERVĂ
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Depanarea în cazul înregistrării de rezervă
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8 VERIFICAREA
ÎNREGISTRĂRII

8.1 Introducere privind verificarea înregistrării

Context

Imediat ce înregistrarea este finalizată, se deschide ecranul de verificare a înregistrării.

Considerații privind siguranța

Verificați poziția fiecărui marker fiduciar pentru înregistrarea marcajelor în vizualizările axială,
coronală și sagitală.
Din cauza propagării erorilor, precizia navigării poate să fie mai puțin exactă în unele zone, așa
încât este importantă o verificare minuțioasă.

Avertisment
Verificați precizia pe mai multe marcaje anatomice, mai ales în regiunea de interes,
deoarece poate diferi de precizia verificată pe suprafața pielii. Dacă regiunea de interes nu
este accesibilă, verificați zonele cât mai apropiate posibil de regiunea de interes.

Cum să verificați precizia înregistrării

①

②
③

Figura 20  

VERIFICAREA ÎNREGISTRĂRII
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Dacă înregistrarea se efectuează cu succes, se deschide ecranul de verificare a înregistrării.

Etapă

1. Țineți Softouch sau vârful indicatorului steril (pentru înregistrarea punctelor de rezervă)
pe marcaje anatomice cunoscute (de exemplu, nasion, majoritatea punctelor orbitale late-
rale) și verificați dacă poziția indicatorului afișată în modurile de vizualizare a imaginii co-
respunde cu punctul real de pe anatomia pacientului.

2. Țineți indicatorul în diverse puncte de pe craniul pacientului și verificați dacă este afișată
corect distanța de la indicator la piele.
NOTĂ: Distanța se afișează imediat ce vârful indicatorului se află la cel mult 15 mm de
suprafața calculată ①.
 

3. Dacă înregistrarea verificată este acceptabilă, selectați Yes ② pentru a continua procedu-
ra.
Dacă înregistrarea verificată nu este acceptabilă, selectați No ③ și alegeți din fereastra
de dialog Improvement Options care se deschide.
NOTĂ: Verificați frecvent precizia înregistrării pe parcursul întregii intervenții chirurgicale,
în special după procedura de drapare (inclusiv atunci când schimbați un sistem de refe-
rință nesteril cu unul steril). 

Introducere privind verificarea înregistrării
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8.2 Cum să îmbunătățiți precizia înregistrării

Context

Dacă înregistrarea nu este acceptabilă sau observați o deviație semnificativă în timpul verificării
vizuale, verificați precizia indicatorului și/sau selectați No. Se deschide fereastra de dialog
Improvement Options. Selectați o opțiune din meniu pentru a continua.

Opțiuni de îmbunătățire pentru înregistrarea cu potrivire pe suprafață

Opțiune Descriere

Comută la înregistrarea Landmark.

Deschide o casetă de dialog pentru achiziționarea de puncte suplimentare, ca-
re sunt indicate prin intermediul unei culori diferite.
Dacă software-ul găsește o potrivire, se deschide ecranul de verificare. Utilizați
bara de comutare Last Solution pentru a compara ambele înregistrări (a se
vedea mai jos).

Reîncepe înregistrarea. Toate punctele achiziționate sunt eliminate.

Închide fereastra de dialog.

Opțiuni de îmbunătățire pentru înregistrarea marcajelor

Opțiune Descriere

Comută la înregistrarea Surface Match.

Deschide ecranul de planificare a punctelor marcajelor pentru a elimina, ajusta
sau planifica puncte suplimentare.

Redeschide ecranul de înregistrare a punctelor marcajelor pentru a putea achi-
ziționa din nou puncte. Toate punctele achiziționate anterior sunt eliminate.

VERIFICAREA ÎNREGISTRĂRII
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Opțiune Descriere

Închide fereastra de dialog.

Opțiuni de îmbunătățire pentru înregistrarea de rezervă

Opțiune Descriere

Reîncepe înregistrarea astfel încât să puteți reachiziționa puncte. Toate punc-
tele achiziționate sunt eliminate.

Elimină toate pozițiile achiziționate ale punctelor de rezervă și revine la aplica-
ția precedentă.

Închide fereastra de dialog.

Cum să utilizați Last Solution pentru a compara înregistrări

Dacă ați selectat More Points din Improvement Options, iar software-ul a găsit o potrivire, se
deschide pagina de verificare. Utilizați Last Solution pentru a compara înregistrarea originală cu
cea pe care tocmai ați generat-o.

Etapă

1.

①

Comutați Last Solution de pe bara de instrumente ① pentru a compara cele două înre-
gistrări.

2. Dacă una dintre înregistrări este acceptabilă, selectați Yes pentru a continua ②.

Cum să îmbunătățiți precizia înregistrării

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



Etapă

3.

②

Dacă niciuna dintre acestea nu este acceptabilă, selectați No pentru a deschide fereastra
de dialog Improvement Options.

VERIFICAREA ÎNREGISTRĂRII
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Cum să îmbunătățiți precizia înregistrării
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