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1 BENDROJI INFORMACIJA
1.1 Kontaktiniai duomenys ir teisinė informacija
Ryšių duomenys

Pagalba

Jeigu šiame vadove nerandate reikiamos informacijos arba jeigu kyla klausimų ar problemų,
kreipkitės į „Brainlab“ pagalbos tarnybą:

Regionas Telefonas ir faksas El. paštas

Jungtinės Amerikos Valstijos, Ka-
nada, Centrinė ir Pietų Amerika

Tel. (800) 597-5911
Faks. (708) 409-1619 us.support@brainlab.com

Brazilija Tel. (0800) 892-1217

JK Tel. +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Ispanija Tel. +34 (900) 649 115

Prancūzija ir prancūzakalbiai re-
gionai Tel. +33 800 676 030

Afrika, Azija, Australija, Europa
Tel. +49 89 991568-44
Faks. +49 89 991568-811

Japonija
Tel. +81 3 3769 6900
Faks. +81 3 3769 6901

Numatoma naudojimo trukmė

Programinės įrangos programoms „Brainlab“ penkerius metus teikia techninę pagalbą. Šiuo
laikotarpiu teikiami programinės įrangos naujinimai ir atitinkamos srities pagalba.

Atsiliepimai

Nors šis vadovas buvo atidžiai tikrinamas, jame vis tiek gali būti klaidų.
Kreipkitės į mus adresu igs.manuals@brainlab.com, jei norite patarti, kaip šis vadovas galėtų būti
pagerintas.

Gamintojas

„Brainlab AG“
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

BENDROJI INFORMACIJA
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1.1.1 Teisinė informacija

Autorių teisės

Šiame vadove pateikta autorių teisėmis saugoma patentuota informacija. Nė vienos šio vadovo
dalies negalima atkurti arba versti negavus aiškaus rašytinio „Brainlab“ sutikimo.

„Brainlab“ prekių ženklai

• Airo® yra registruotasis „Brainlab AG“ prekės ženklas Vokietijoje ir (arba) JAV.
• CurveTM yra „Brainlab AG“ prekės ženklas Vokietijoje, laukiama registracijos.
• KickTM yra „Brainlab AG“ prekės ženklas Vokietijoje, laukiama registracijos.
• Softouch® yra registruotasis „Brainlab“ prekės ženklas Vokietijoje ir (arba) JAV.
• StarLink® yra registruotasis „Brainlab AG“ prekės ženklas Vokietijoje ir (arba) JAV.
• VarioGuide® yra registruotasis „Brainlab AG“ prekės ženklas Vokietijoje ir (arba) JAV.
• Z-touch® yra registruotasis „Brainlab AG“ prekės ženklas Vokietijoje ir (arba) JAV.

Ne „Brainlab“ prekių ženklai

• „Mobius Imaging®“, „Mobius Imaging“ logotipas ir „MobiCT®“ yra registruotieji „Mobius Imaging,
LLC“ prekių ženklai.

• „Doro®“ yra registruotasis „pro med instruments GmbH“ prekės ženklas.
• „Mayfield®“ yra registruotasis „OMI, Inc.“ prekės ženklas.
• „Microsoft®“ ir „Windows®“ yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai JAV ir kitose

šalyse.
• „MultiVisionTM“ yra „Carl Zeiss Meditec AG“ prekės ženklas.
• OPMI®, „Pentero®“ ir PENTERO® yra registruotieji „Carl Zeiss Meditec AG“ prekių ženklai.

Integruota trečiųjų šalių programinė įranga

Ši programinė įranga iš dalies pagrįsta „Independent JPEG Group“ darbu.
Programinėje įrangoje yra „openJPEG“ biblioteka. Visą autorių teisių, atsisakymų ir licencijų
aprašą žr. http://www.openjpeg.org.

CE ženklas

CE ženklas reiškia, kad šis „Brainlab“ gaminys atitinka esminius MDD (angl. „Me-
dical Device Directive“ – Medicinos prietaisų direktyvos) reikalavimus.
Pagal MDD (Tarybos direktyvą 93/42/EEB):
• Cranial / ENT yra IIb klasės gaminys.

PASTABA: gali būti patvirtintas tik „Brainlab“ pagamintų produktų CE ženklo galiojimas.
 

Šalinimo instrukcijos

Šalindami elektros ir elektroninę įrangą būtinai laikykitės galiojančių įstatymų. Norėda-
mi gauti informacijos apie WEEE (elektros ir elektroninės įrangos atliekų) direktyvą, ap-
silankykite:
http://www.brainlab.com/weee

Kontaktiniai duomenys ir teisinė informacija
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Prekyba JAV

Pagal federalinę JAV teisę šį prietaisą gali parduoti tik gydytojas arba tai galima daryti tik gydytojo
nurodymu.

BENDROJI INFORMACIJA
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1.2 Simboliai
Šiame vadove naudojami simboliai

Įspėjimai

Įspėjimai žymimi trikampiais įspėjamaisiais simboliais. Jais nurodoma saugos požiūriu itin
svarbi informacija, susijusi su galimais sužalojimais, mirtimi ar kitomis sunkiomis
pasekmėmis dėl netinkamo įrangos naudojimo.

Perspėjimai

Perspėjimai žymimi apskritimo formos įspėjamaisiais simboliais. Jais nurodoma saugos
požiūriu itin svarbi informacija, susijusi su galimomis problemomis naudojant prietaisą.
Šios problemos apima prietaisų gedimus, klaidas, pažeidimus arba turto sugadinimą.

Pastabos

PASTABA: pastabos pateikiamos kursyvu, jomis nurodomi papildomi naudingi patarimai.
 

Simboliai
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1.3 Paskirtis
Sistemos naudojimas

Naudojimo nurodymai

Cranial / ENT yra operacinė lokalizavimo pagal vaizdus sistema, skirta naudoti minimaliai
invazinės chirurgijos srityje. Ją sudaro ranka valdomas zondas, kurį seka pasyvi žymių jutiklių
sistema, prijungta prie virtualios kompiuterinių vaizdų erdvės, kurioje paciento duomenys
apdorojami IGS darbo vietoje. Sistema skirta bet kokiai medicininei būklei, kurią galima gydyti
stereotaktine operacija arba kurią gydant remiamasi tokiomis kietomis anatominėmis struktūromis
kaip kaukolė, ilgieji kaulai ar stuburas, anatomiškai identifikuojamomis pagal KT, KTA, rentgeno,
MR, MRA ar ultragarsiniais tyrimais grindžiamus modelius.
Procedūrų pavyzdžiai (išvardytos ne visos galimybės):
Kaukolės procedūros:
• Navikų šalinimas
• Kaukolės pamato operacijos
• Kranialinė biopsija
• Kraniotomija ir kraniektomija
• Pediatrinio kateterinio šunto įdėjimas
• Bendrosios praktikos kateterinio šunto įdėjimas
• Talamotomija ir palidotomija

LOR procedūros:
• Transfenoidalinės procedūros
• Maksiliarinė antrostomija
• Etmoidektomija
• Sfenoidotomija ir pleištikaulio tyrimai
• Nosies kriauklių šalinimas
• Frontalinė sinusotomija
• Nosies intervencijos

Tinkamas naudojimas

Cranial / ENT tinka naudoti, kai bendroji žvalgymo paklaida gali būti iki 3 mm. Vis dėlto įvairūs
veiksniai gali reikšmingai paveikti sistemos tikslumą. Esminiai sėkmingo žvalgymo elementai yra
tinkama sąranka ir naudojimas, taip pat rūpestingas tikslumo patikrinimas.

Naudojimo vieta

Cranial / ENT sistema turėtų būti naudojama ligoninėse, patalpose, pritaikytose chirurginėms
intervencijoms atlikti (pavyzdžiui, operacinėse).

Tikslinė grupė

Šis naudotojo vadovas skirtas neurochirurgams ir LOR chirurgams bei jų asistentams,
besinaudojantiems „Brainlab“ žvalgymo sistema.

Instrumentų kontaktas su smegenų audiniais ir stuburo smegenų skysčiu

Su smegenų audiniais ir smegenų skysčiu gali tiesiogiai liestis tik nurodyti
„Brainlab“ instrumentai. Šių instrumentų sąrašą galite rasti instrumentų naudotojo
vadovuose.

BENDROJI INFORMACIJA
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Galimas pavojus
• Tiesiogiai liečiant smegenų audinius ar stuburo smegenų skystį tam neskirtais instrumentais,

kyla pavojus sužaloti paciento smegenis ar sukelti šoką dėl endotoksinių medžiagų patekimo į
organizmą.

• „Brainlab“ instrumentai yra sukurti ir pagaminti siekiant kuo labiau sumažinti žalos paciento
smegenų audiniams riziką. Pacientas vargiai gali būti sužalotas tinkamai naudojant
instrumentus. Tačiau netinkamas ar sugedusių instrumentų naudojimas gali sukelti žalą
paciento sveikatai.

• Įprasti apdorojimo būdai nėra visiškai efektyvūs apdorojant endotoksinais užterštus
instrumentus. Endotoksinai pašalinami tik naudojant stipresnes priemones, pvz., apdorojant itin
aukšta temperatūra. Tokiomis sąlygomis galima sugadinti itin tiksliai pagamintus instrumentus.
Tiesiogiai liečiant smegenų audinius ar stuburo smegenų skystį tam neskirtais instrumentais,
galima sunkiai sužaloti pacientą.

Situacijos, kai gali įvykti netyčinis sąlytis
• Netyčinis sąlytis galimas visose situacijose, kuriose instrumentai naudojami arti smegenų

audinių. Taip gali nutikti naudojant žvalgymo žymeklį kaukolės ertmėje, pavyzdžiui, matuojant
atstumą ar renkant taškus.

Tikimybės sumažinimas
• Nuodugniai apdorokite instrumentus, kaip aprašyta valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos

vadove. Instrumentus laikykite ir prižiūrėkite taip, kaip nurodyta.
• Jeigu instrumento dokumentacijoje aiškiai nenurodyta kitaip, venkite tiesioginio instrumentų

sąlyčio su smegenų audiniu ir stuburo smegenų skysčiu.

Atsargus techninės įrangos naudojimas

Sistemos komponentus ir pagalbinius instrumentus gali valdyti tik išmokytas medicinos
personalas.

Sistemos komponentai ir pagalbiniai instrumentai turi smulkių mechaninių detalių. Su
jomis elkitės atsargiai.

Patikimumo apžvalga

Prieš gydymą patikrinkite visos į sistemą įvestos ir iš sistemos gautos informacijos
patikimumą.

Neskirta diagnostikai

Pagal DIN 6868 „Brainlab“ žvalgymo sistemose rodomi vaizdai nėra skirti diagnostikai.

Paskirtis
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1.4 Suderinamumas su medicinos prietaisais
„Brainlab“ medicininiai instrumentai

Suderinami „Brainlab“ medicininiai instrumentai

Su Cranial / ENT suderinama:
• Adapterių rinkinys, skirtas naudoti su „DrapeLink“

- „Doro“ kaukolės gnybto adapteris
- „Mayfield“ kaukolės gnybto adapteris
- Ilgasis pagrindas, skirtas „DrapeLink“
- Trumpasis pagrindas, skirtas „DrapeLink“

• Biopsijos lygiavimo rinkinys ir biopsijos vamzdelis
• Blakesley gnybtas
• Operacinių vaizdų gavimo jungtis – kaukolės
• Kaukolės atskaitos įtaisas „DrapeLink“

- Kaukolės atskaitos rinkinys „DrapeLink“
- Sujungiklis „DrapeLink“

• Vienkartinės atspindinčiosios žymimosios sritys
• Vienkartinės registravimo žymės KT, MR ir operacinėje
• Vienkartinis stiletas
• Biopsijos sistema be atskaitos
• iMRI galvos laikiklio adapteris, skirtas naudoti su GE prietaisais
• Instrumentų adapterių komplektas:

- Instrumentų adapterių rinkiniai (M, ML, L, XL dydžiai)
- Instrumentų adapterių gnybtai (S, M, L, XL dydžiai)

• Instrumentų kalibravimo matrica, 4.0 leid. (ICM4)
• Mikroskopų adapteriai ir mikroskopo rinkiniai
• Žymekliai su keliais galiukais (įskaitant Paint žymeklio galiukus)
• Žymeklis buku galiuku
• Žymeklis aštriu galiuku
• Spinduliuotei pralaidus „Doro“ kaukolės gnybto adapteris
• Spinduliuotei pralaidus „Mayfield“ kaukolės gnybto adapteris
• Mayfield galvos laikiklio atskaitos rankenėlė
• Operacinių vaizdų gavimo atskaitos rinkinys – kaukolės
• Atskaitos universalusis gnybtas 
• Atskaitos galvajuostė ir atskaitos galvajuostės rinkinys
• Atskaitos įtaisas „DrapeLink“, skirtas iMRI
• Kaukolės atskaitos rinkinys
• Softouch
• Standartinis kaukolės atskaitos rinkinys – 4 žymekliai
• Sterilizavimo padėklai (kaukolės, standartiniai kaukolės priedai, LOR, biopsijos sistemos be

atskaitos, atskaitos rinkinys ir operacinių vaizdų gavimo atskaitos jungiamoji dalis, atskaitos
įtaisas „DrapeLink“, atskaitos įtaisas „DrapeLink“, skirtas iMRI, „VarioGuide“)

• Siurbimo vamzdelis
• Ultragarsiniai adapteriai
• Ultragarsinio zondo registravimo fantomas
• VarioGuide
• Z-touch

BENDROJI INFORMACIJA
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Kiti „Brainlab“ instrumentai

Po šio vadovo išleidimo gali atsirasti papildomų instrumentų. Kilus klausimų dėl instrumentų
suderinamumo su „Brainlab“ programine įranga kreipkitės į „Brainlab“ pagalbos tarnybą.

Su „Cranial / ENT“ gali būti naudojami tik „Brainlab“ nurodyti instrumentai ir atsarginės
dalys. Naudojant neleistinus instrumentus arba atsargines dalis gali labai sumažėti sauga
ir (arba) programinės įrangos efektyvumas, kilti pavojus pacientui, naudotojui ir (arba)
aplinkai.

Suderinamumas su medicinos prietaisais
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1.4.1 „Brainlab“ programinė įranga

Suderinama „Brainlab“ medicininė programinė įranga

Su Cranial / ENT suderinama:
• „DICOM Viewer“, 2.0 ir 2.1 versijos
• „Digital Lightbox“, 2.0 versija
• „Image Fusion“, 1.0 versija
• „iPlan CMF“, 3.0 versija
• „iPlan Cranial“, 3.0 versija
• „iPlan ENT“, 3.0 versija
• „iPlan Stereotaxy“, 3.0 versija
• „Smartbrush“, 2.0 versija

Kita „Brainlab“ programinė įranga

Jei naudojate kitokią nei prieš tai išvardyta programinės įrangos versiją, susisiekite su
„Brainlab“ pagalbos tarnyba dėl jos suderinamumo su „Brainlab“ prietaisais.

Sistemoje gali būti įdiegta ir su ja gali būti naudojama tik „Brainlab“ nurodyta
„Brainlab“ medicininė programinė įranga.

BENDROJI INFORMACIJA
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1.4.2 Ne „Brainlab“ prietaisai

Suderinami ne „Brainlab“ medicininiai prietaisai

Medicininiai prietaisai Modelis Gamintojas

Kaukolės fiksavimo įrengi-
nys

Operacinei KT ir MRI skir-
tas galvos laikiklis: „May-
field®“, „Doro®“, „Noras“,
GE ar panašios konstrukci-
jos

Integra Neurosciences
311 Enterprise Drive
Plainsboro, NJ 08536
USA
pro med instruments GmbH
Bötzinger Str. 38
79111 Freiburg
Germany
Noras MRI products GmbH
Leibnizstrasse 4
97204 Höchberg
Germany
GE Healthcare
3000 North Grandview
Waukesha, WI 53188
USA

Savasriegis varžtas

1,5 x 6 mm besriegis
„maxDrive®“ („Martin“) ar-
ba savisriegis smegenų
žievės sraigtas „PlusDri-
veTM“ („Synthes“)

Gebrüder Martin GmbH and Co. KG
Ludwigstaler Str. 132
78532 Tuttlingen Germany
Synthes GmbH
Eimattstr. 3
4436 Oberdorf
Switzerland

Atsuktuvo geležtė 1,5 mm (tinkama naudo-
tiems sraigtams)

Atsuktuvo rankena Tinkama naudotai geležtei
ir sraigtams

Grąžto gręžimo įrenginys ir
rankena (pasirinktinai) 1,1 mm

A tipo vienkartinė biopsijos
adata

PAJUNK GmbH
Karl-Hall-Strasse 1
78187 Geisingen
Germany

Kelių metodų tapatinimo žy-
mekliai

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
USA

Suderinami ne „Brainlab“ skenavimo prietaisai

Skenavimo prietaisas Modelis Gamintojas

Medicininiai vizualizavimo prietaisai, atitin-
kantys „Brainlab“ skenavimo instrukcijas
(pavyzdžiui, MR ir KT skeneriai, C formos
rankenėlė, DVT ir panašūs prietaisai)

Žr. reikalavimus, pateiktus „Brainlab“ skenavimo
protokoluose.

Suderinamumas su medicinos prietaisais
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Suderinami ne „Brainlab“ chirurginiai mikroskopai

Modelis Gamintojas

Olympus
• OME-9000
• OME-8000
• OME-7000

Sony Olympus Medical Solutions Inc.
4-7-1 Koyasu-machi, Hachioji-shi
Tokyo 192-0904
Japan

HAAG-STREIT
• Hi-R 1000
• Hi-R 700

HAAG-STREIT
Rosengarten 10
22880 Wedel
Germany

Leica
• M720
• M525
• M520

Leica Microsystems (Switzerland) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg
Switzerland

Zeiss
• OPMI Pentero C
• OPMI Pentero
• OPMI PENTERO 800
• OPMI PENTERO 900
• OPMI Neuro MultiVision
• OPMI VARIO 700

Carl Zeiss Meditec AG
Site Oberkochen
Rudolf-Eber-Straße 11
73447 Oberkochen
Germany

Suderinami ne „Brainlab“ prietaisai, skirti „IGSonic“ ultragarsui integruoti

Modelis Gamintojas

• FlexFocus 700
• FlexFocus 800

BK Medical
Mileparken 34
2730 Herlev
Denmark

• Ultragarsinis zondas BK8862
• Ultragarsinis zondas BK8863

Tinklo izoliatorius EN-30
PASTABA: tai nėra medicinos prietai-
sas.
 

EMO systems GmbH

Kiti ne „Brainlab“ prietaisai

Naudojant „Brainlab“ neleistinus medicinos prietaisų derinius, gali labai sumažėti sauga ir
(arba) įrangos efektyvumas, kilti pavojus pacientui, naudotojui ir (arba) aplinkai.

BENDROJI INFORMACIJA
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1.4.3 Ne „Brainlab“ programinė įranga

Įgaliojimai

„Brainlab“ sistemoje programinę įrangą gali diegti tik „Brainlab“ įgalioti darbuotojai.
Nediekite ir nešalinkite jokių programinės įrangos programų.

Kita ne „Brainlab“ programinė įranga

Su „Cranial / ENT“ gali būti įdiegta ir su ja naudojama tik „Brainlab“ nurodyta programinė
įranga.

Suderinamumas su medicinos prietaisais
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1.5 Mokymas ir dokumentai
Kursai

„Brainlab“ mokymas

Siekiant užtikrinti saugų ir tinkamą naudojimą, prieš pradėdami naudotis sistema visi naudotojai
turi dalyvauti „Brainlab“ atstovo rengiamuose kursuose.

Pagalba prižiūrint

Žvalgymo sistemą naudojant pirmą kartą turi dalyvauti „Brainlab“ atstovas. Žvalgymo sistemą
patariama pradėti naudoti nuo nesudėtingų procedūrų, per kurias galima lengvai patikrinti
sistemos galimybes ir pastebėti trūkumus. Prieš pradėdami sistemą naudoti su pacientais
išbandykite ją simuliuodami procedūras su lavonais ir (arba) fantomais.

Atsakomybė

Sistema skirta tik chirurgo darbui palengvinti, ji neatstoja ir nepakeičia gydytojo patirties ir
(arba) naudojimo atsakomybės. Naudotojui visada turi būti įmanoma tęsti be sistemos
pagalbos.

BENDROJI INFORMACIJA
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1.5.1 Dokumentacija

Naudotojo vadovų naudojimas

Naudotojo vadovuose aprašomi sudėtingi medicinos prietaisai ir chirurginė žvalgymo programinė
įranga, kurią reikia naudoti atsargiai.
Labai svarbu, kad visi šios sistemos, instrumentų ir programinės įrangos naudotojai:
• Prieš naudodami šią įrangą atidžiai perskaitytų naudotojo vadovus.
• Bet kada galėtų pasinaudoti šiais naudotojo vadovais.

Esami naudotojo vadovai

Naudotojo vadovas Turinys

Programinės įrangos naudo-
tojo vadovai

• Gydymo planavimo ir žvalgymo pagal vaizdus apžvalga
• Operacinės sistemos sąrankos aprašas
• Išsamios programinės įrangos instrukcijos

Instrumentų naudotojo vado-
vai Išsamios instrumentų naudojimo instrukcijos

Valymo, dezinfekavimo ir
sterilizavimo vadovas

Išsami informacija apie instrumentų valymą, dezinfekavimą ir ste-
rilizavimą

Sistemos naudotojo vadovai Išsami informacija apie sistemos sąranką

Techninis naudotojo vado-
vas

Išsami informacija apie sistemą, įskaitant specifikacijas ir suderi-
namumą

PASTABA: šioje lentelėje gali būti nepateikta išsami informacija, tinkama visais montavimo
atvejais. Prireikus jūsų montavimo situacijai gali būti pateikiami papildomi naudojimo vadovai.
 

Mokymas ir dokumentai
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2 SISTEMOS SĄRANKA
2.1 Sistemos nustatymas
Apžvalga

Sistemos nustatymas

Sistemos sąranka skiriasi priklausomai nuo naudojamos sistemos ir atliekamų procedūrų tipo.
Turėkite omenyje, kad:
• Kamera ir monitorius turi netrukdyti dirbti chirurgui.
• Visos procedūros metu (įskaitant visas registravimo ir žvalgymo procedūras) kameroje turi būti

aiškiai matomas atskaitos rinkinys ir instrumentai.
• Prieš pradėdami teisingai nustatykite kameros padėtį. Procedūros metu smarkiai neleiskite

kameros padėties.

Veiksmai

1.

Nureguliuokite kamerą į reikiamą padėtį.
Norint užtikrinti optimalų matomumą, kamerą reikia pastatyti maždaug 1,2–1,8 m atstumu
nuo operacijos lauko.
PASTABA: daugiau informacijos apie kameros padėties nustatymą, kai ruošiamasi regist-
ruoti pacientą, pateikta 53 psl.
 

2. Prijunkite sistemą ir ją įjunkite (žr. Sistemos naudotojo vadovą).

Atskaitos rinkinio padėtis

Atskaitos rinkinį padėkite taip, kad jis būtų matomas per visą procedūrą. Pvz., jei planuojate
naudoti mikroskopą, įvertinkite vietas, kur jis gali užstoti atskaitos rinkinio matymo liniją. Kamerą
patartina padėti toje pačioje pusėje, kurioje pritvirtintas atskaitos rinkinys.

Kuo arčiau dominančios srities sumontuotas rinkinys, tuo tikslesnis žvalgymas.
Nustatykite atskaitos rinkinio padėtį kiek įmanoma arčiau dominančios srities, kad jis
netrukdytų reikiamam operaciniam laukui.

Sistemos statymas

Jei bus atliekamos neurochirurgijos procedūros, sistemą rekomenduojama statyti operacinio stalo
kojūgalyje, jei LOR procedūros – operacinio stalo galvūgalyje.
PASTABA: sistemos statymo vieta daugiausiai priklauso nuo chirurgo padėties ir operacinės stalą
supančios įrangos.
 

Lazerio poveikis

Stenkitės, kad kitų sistemų infraraudonųjų spindulių detektorių nebūtų „Brainlab“ kameros
arba „Z-touch“ lazerio pluošto lauke.

SISTEMOS SĄRANKA
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Sistemos nustatymas
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3 PROGRAMINĖS ĮRANGOS
APŽVALGA

3.1 Įvadas
Apžvalga

Bendroji informacija

Cranial / ENT yra jutikliniu ekranu valdoma operacijų žvalgymo programinė įranga. Trimatis
chirurginių instrumentų padėties vaizdavimas anatominių duomenų rinkiniuose, pvz., MR ir (arba)
KT, gali padėti chirurgui atlikti įvairias chirurgines intervencijas.
Kai naudojama planavimo programinė įranga, gydymo planą galima parengti be intervencijos ir
perkelti į žvalgymo programinę įrangą, kad per operaciją būtų galima pasinaudoti papildoma
informacija ir pagalba. Be to, per operaciją gautus ar pakeistus duomenis galima perduoti atgal į
planavimo programinę įrangą.

„Cranial / ENT“ galima naudoti tik per neurochirurgijos procedūras ir teikiant LOR gydymą.
Nenaudokite programinės įrangos jokio kito gydymo tikslais.

„Cranial / ENT“ naudoja skenuotus paciento vaizdus, gautus prieš operaciją. Tikroji
paciento anatomija gali skirtis nuo vaizdo duomenų, gautų prieš operaciją, dėl, pvz.,
smegenų poslinkio arba audinio pašalinimo.

Įprasta darbo eiga

PROGRAMINĖS ĮRANGOS APŽVALGA
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Veiksmai

1. Parinktyje iPlan sukurkite ir redaguokite planą.

2. Įkelkite gydymo planą į parinktį Patient Browser.

3. Žvalgykite.

4.
Eksportuokite planą.
Jei reikia, pakartokite 1–4 veiksmus.

Įvadas
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3.2 Sesijos pradžia
Programinės įrangos paleidimas

Programinės įrangos atidarymas

Atidarykite Cranial / ENT parinktyje Content Manager naudodami toliau nurodytas parinktis.

Parinktys

Norėdami paleisti Cranial / ENT su paciento duomenimis:
• Pasirinkite norimą pacientą.
• Pasirinkite Cranial / ENT programą.
Įkeliama programinė įranga ir atveriamas pagrindinis ekranas (žr. 30 psl.).

Norėdami paleisti programinę įrangą be paciento duomenų, pasirinkite programą Cranial / ENT.
Įkeliama programinė įranga ir atveriamas pagrindinis ekranas (žr. 30 psl.).

PASTABA: išsamios informacijos apie paciento ir programos pasirinkimą žr. „Content
Manager“ programinės įrangos naudotojo vadove.
 

Prieš įkeldami paciento duomenis įsitikinkite, kad paciento vardas ir ID yra tinkami.

Paciento duomenų įkėlimas sesijos metu

Jeigu įjungėte programinę įrangą Cranial / ENT neįkėlę paciento duomenų arba pradėję sesiją
norite įkelti papildomų duomenų, galite tai padaryti bet kada.

Veiksmai

1. Meniu juostoje paspauskite Data, kad būtų atvertas dialogo langas Data (žr. 33 psl.).

2.
Paspauskite Load Data.
Atidaromas Patient Browser, kuriame galite pasirinkti paciento duomenis.
Įkėlus duomenis, grįžtama į programinę įrangą Cranial / ENT.

PASTABA: daugiau informacijos žr. „Patient Browser“ programinės įrangos naudotojo
vadove.
 

Vaizdų sujungimas

Galite sujungti kelis vaizdų rinkinius, jei Jūsų sistemoje įdiegta funkcija Image Fusion.

Parinktys

Jeigu tarp įkeltų paciento duomenų yra dar nesujungtų vaizdų rinkinių, būsite paraginti
juos sujungti.
Spauskite Proceed.

Įkeldami programinę įrangą galite praleisti vaizdų sujungimo etapą ir vėliau bet kuriuo
metu žvalgydami sujungti vaizdų rinkinius dialogo lange Data.

PASTABA: daugiau informacijos žr. „Image Fusion“ programinės įrangos naudotojo vadove.
 

PROGRAMINĖS ĮRANGOS APŽVALGA
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3.3 Sesijos išjungimas ir atkūrimas
Programinės įrangos uždarymas ir sistemos išjungimas

Tinkamas išjungimas

Programinę įrangą visada uždarykite prieš išjungdami sistemą. Niekada neišjunkite
programinės įrangos maitinimo jungiklio paspaudimu, nes galite prarasti duomenis.

Programinės įrangos uždarymas

Veiksmai

1.
Paspauskite pradžios mygtuką.
Atidaromas Content Manager.

2.
Norėdami eksportuoti paciento duomenis į pasirinktą laikmeną, spauskite Export.
PASTABA: visos ekrano nuotraukos, padarytos per sesiją, paspaudus mygtuką Screens-
hot, gali būti pasiekiamos ir išsaugotos.
 

PASTABA: daugiau informacijos žr. „Content Manager“ programinės įrangos naudotojo
vadove.
 

Sistemos išjungimas

Veiksmai

1. Uždarę programinę įrangą ir įrašę paciento duomenis, atjunkite saugojimo laikmeną.

2. Parinktyje Content Manager spauskite Exit.

3. Spauskite Shutdown.

PASTABA: daugiau informacijos apie sistemos išjungimą žr. Sistemos naudotojo vadove.
 

Sesijos išjungimas ir atkūrimas
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3.3.1 Sesijos atkūrimas

Bendroji informacija

Jeigu programinė įranga netikėtai išsijungia, ankstesnės sesijos registravimo ir instrumentų
kalibravimo duomenis galima atkurti programinę įrangą paleidus iš naujo.

Sesijos atkūrimas

1 pav. 

Veiksmas

Programinė įranga atkuria informaciją ir atveriamas pagrindinis ekranas.
Norėdami tęsti žvalgymą, paspauskite Close.

Prieš tęsdami atidžiai patikrinkite atkurtus registravimo ir instrumentų kalibravimo
duomenis.

Jei instrumentas buvo pakeistas arba adapteris pajudėjo ar pasikeitė jo padėtis,
kalibravimo duomenų neatkurkite. Vietoje to atlikite naują kalibravimą.

PROGRAMINĖS ĮRANGOS APŽVALGA
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3.4 Naudotojo sąsaja
Pagrindinis ekranas

Bendroji informacija

Pagrindinis ekranas atidaromas įkėlus paciento duomenis. Cranial / ENT galimos dvi
perjungiamos naudotojo sąsajos parinktys:
• Didysis meniu su padidinta meniu juosta;
• Mažasis meniu su sumažinta meniu juosta.

Didžiojo meniu vaizdas

Paveikslėlis apačioje rodo Didžiojo meniu vaizdą sistemoje.

③

④

①

②

⑤

2 pav. 

Nr. Paaiškinimas Žr.

① Dabartinė funkcija ir paciento informacija 27 psl.

② Žvalgymo rodiniai 107 psl.

③ Kameros rodinių langai 38 psl.

④ Kameros būsenos juostos 39 psl.

⑤ Meniu juosta 32 psl.

Mažojo meniu vaizdas

Rodinyje Mažasis meniu meniu juostos mygtukai rodomi kaip piktogramos ir žvalgymo rodiniai
yra didesni.
Meniu juostos parinkčių funkcijos yra tos pačios kaip ir rodinyje Didysis meniu, kaip aprašyta
32 psl.

Naudotojo sąsaja
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3 pav. 

Veiksmai

1. Spauskite Tools > Settings.

2.
Spauskite Menu Big/Small.
Žvalgymo ekranas už dialogo lango pasikeičia į rodinį Mažasis meniu (padidintas rodi-
nys).

3. Paspauskite Close, kad grįžtumėte į žvalgymo ekraną.

PROGRAMINĖS ĮRANGOS APŽVALGA
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3.4.1 Meniu juostos funkcijos

Registravimo funkcija

Funkcija Didysis meniu Mažasis meniu Žr.

Register aktyvina paciento registravimą. 51 psl.

Žvalgymo funkcijos

Funkcija Didysis meniu Mažasis meniu Žr.

Tooltip leidžia virtualiai pailginti arba įtraukti
instrumento, kuriuo žvalgoma, galiuką. Netaikoma 170 psl.

Acquire leidžia nurodyti skaitmeninį tašką ant
paciento galvos arba sukurti trajektoriją, jei
nustatytas įrankio galiuko poslinkis. 

Netaikoma 152 psl.

Rodinių koregavimas

Funkcija Didysis meniu Mažasis meniu Žr.

Freeze užfiksuoja žvalgomą rodinį. 165 psl.

Zoom keičia rodomų vaizdų dydį. 111 psl.

Rodinio konfigūracija ir ekrano nuotraukos

Funkcija Didysis meniu Mažasis meniu Žr.

Perjunginėjami ir konfigūruojami skirtingi rodi-
niai. Netaikoma 112 psl.

Screenshot padaro esamo ekrano nuotrau-
ką. 140 psl.

Pasirinktiniai mygtukai

Pasirinktiniai mygtukai gali būti aktyvuoti Tools > Settings > Optional Menu Bar Button (žr. 47
psl.). Galite pasirinkti, kad meniu juostoje būtų rodoma viena iš šių piktogramų:

Funkcija Didysis meniu Mažasis meniu Žr.

Paint suteikia galimybę atsekti chirurginiu bū-
du pašalintą audinį. 241 psl.

Aktyvinamas žvalgymas mikroskopu. 275 psl.

Naudotojo sąsaja
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Funkcija Didysis meniu Mažasis meniu Žr.

Aktyvinamas žvalgymas su VarioGuide. 247 psl.

Aktyvinamas žvalgymas ultragarsu. 199 psl.

Duomenys

Paspauskite Data, kad būtų atvertas dialogo langas Data, kuriame galima rinktis pacientų
duomenų funkcijas. 

4 pav. 

Funkcija Žr.

Vaizdų rinkinio savybių koregavimas 136 psl.

Objektų ir persiklojimų tvarkymas 141 psl.

Trajektorijų tvarkymas 160 psl.

Taškų tvarkymas 154 psl.

Vaizdų rinkinių sujungimas
PASTABA: tikslesnės informacijos žr. „Image Fusion“ programinės įrangos
naudotojo vadove.
 

27 psl.

Paciento duomenų įkėlimas 27 psl.
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Tools

Paspauskite Tools, kad būtų atvertas dialogo langas Tools, kuriame galima rinktis žvalgymo
nuostatas ir įrankius.

5 pav. 

Funkcija Žr.

„Brainlab“ karštosios linijos informacija 44 psl.

Sistemos nuostatų koregavimas 45 psl.

Sukalibruotų instrumentų pasirinkimas 194 psl.

Žvalgymo su VarioGuide aktyvinimas 247 psl.

Žvalgymo mikroskopu aktyvinimas 275 psl.

Žvalgymo ultragarsu aktyvinimas 199 psl.

Vaizdo jungties konfigūracija 48 psl.

„IGTLink“ aktyvinimas 306 psl.

Matavimo įrankių pasirinkimas 166 psl.

Naudotojo sąsaja
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3.4.2 Bendrieji dialogo lango mygtukai

Galimi mygtukai

Priklausomai nuo dialogo lango, gali būti pateikta skirtingų mygtukų.

Mygtukas Funkcija

Pereinama prie kito veiksmo.

Patvirtinamos nuostatos ir uždaromas dialogo langas.

Grįžtama į ankstesnį dialogo langą ar veiksmą.

Leidžiama pakartoti veiksmą.

Dialogo langas uždaromas nepritaikius pakeitimų.

Dialogo langas uždaromas pritaikius pakeitimus.

Atkuriamos nuostatos, kurios buvo pirmą kartą atidarius rodomą dialogo langą.

PASTABA: papildomi mygtukai ir jiems priskirtos funkcijos šiame vadove aprašyti prie atitinkamų
veiksmų.
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3.4.3 Įrankių juostos funkcijos, skirtos duomenims tvarkyti

Galimos funkcijos

Įrankių juostoje galimos papildomos dialogų langų, kuriuose rodomi duomenys, funkcijos:

①

6 pav. 

Funkcija Paaiškinimas

Atidaromas dialogo langas Select Set, kuriame galima pasirinkti kitą vaizdų rin-
kinį.

Keičiamas rodomo vaizdo didinimo lygis.

Rodomi arba slepiami visi vaizdų rodinyje esantys objektai.

Naudotojo sąsaja
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3.4.4 Dialogo lango rodinys, kai naudojami du monitoriai

Bendroji informacija

Jeigu jūsų sistemoje naudojami du monitoriai (pvz., Curve sistemoje), yra dvi rodinių
konfigūravimo galimybės:
• Clone režimas: abiejuose ekranuose rodoma ta pati informacija.
• Extended režimas: pirmajame monitoriuje rodoma meniu juosta, antrajame – papildomi

žvalgymo rodiniai.
PASTABA: pasirinkus Extended režimą, antrąjį monitorių reikėtų naudoti tik kaip papildomą, nes
jame nematoma svarbi informacija, pvz., kameros rodinių langai ir būsenos juostos.
 

Daugiau informacijos apie režimus „Extended“ ir „Clone“ ir kaip juos aktyvinti, žr. „Content
Manager“ programinės įrangos naudotojo vadove.

Dialogo lango rodinys pasirinkus „Extended“ režimą

Pirmajame ekrane atvėrus dialogo langą, antrajame ekrane pateikiamas šis pranešimas: „A dialog
is open on the other display. Press ‘Fetch’ to put that dialog here.“ (Dialogo langas atidarytas
kitame ekrane. Paspauskite Fetch, kad šis dialogo langas būtų rodomas čia.)

7 pav. 
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3.5 Sekimo sistema
Sekimo būsenos rodiniai

Bendroji informacija

Kad registravimas ir žvalgymas vyktų sėkmingai, reikia pasirūpinti, kad niekas neužstotų per
kamerą matomų instrumentų ir atskaitos rinkinių.
Būsenos juostose matomas tikralaikis instrumentų ir atskaitos rinkinių matomumo per kamerą
atsakas. Rodinyje matomi taškai nurodo atitinkamą instrumentų ir atskaitos rinkinių padėtį,
matomą per abiejų kamerų objektyvus.

Būsenos rodiniai: Didysis meniu (sumažintas vaizdas)

②

①

8 pav. 

Nr. Komponentas

① Kameros rodinių langai

② Būsenos juostos

Būsenos rodiniai: Mažojo meniu rodinys (padidintas vaizdas)

②

①

9 pav. 

Nr. Komponentas

① Kameros rodinių langai

② Būsenos juostos

Kameros rodinių langai

Kameros rodinių languose rodomi taškai, vaizduojantys atskaitos rinkinių ir instrumentų, kuriais
žvalgoma, žymimųjų sričių geometriją. Taškų spalvų reikšmės priklauso nuo kiekvieno atskiro
atskaitos rinkinio ir instrumento. Kameros rodinių langus galite naudoti norėdami patikrinti, ar
instrumentas arba rinkinys matomas per kamerą.

Sekimo sistema
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Taško spalva Priskirtas elementas

Raudona Atskaitos rinkinys (pvz., kaukolės atskaitos rinkinys), jeigu atliktas paci-
ento registravimas.

Geltona
• Sukalibruotas instrumento adapterių rinkinys
• iMRI registravimo matrica (vykdant registravimą)
• Lipnieji plokštumos žymikliai iCT (vykdant registravimą)

Oranžinė
• ICM4
• Ultragarsinio zondo registravimo fantomas

Žalia Žymeklis arba Softouch.

Mėlyna Ultragarsiniai adapteriai.

Šviesiai mėlyna Mikroskopo adapteriai.

Turkio spalva Paint instrumentai.

Rožinė
• A tipo vienkartinė biopsijos adata ir biopsijos lygiavimo rinkinys
• VarioGuide
• Vienkartinis stiletas

Balta Nesukalibruoti instrumentai arba atskaitos rinkinys prieš paciento registra-
vimą.

Pilka (užpildyta) Rinkinio žymimosios sritys yra matomos per abiejų kamerų objektyvus, ta-
čiau negali būti priskirtos konkrečiam instrumentui.

Pilka (tuščia) Rinkinys matomas tik per vienos kameros objektyvą ir jo atpažinti nepa-
vyksta.

Instrumentų rodinys

Turėkite omenyje, kad instrumento vizualizacija gali atrodyti kaip tikros instrumento
formos supaprastinta interpretacija.

Naudotojams, kuriems nustatytas daltonizmas, gali būti sunku aiškiai atskirti instrumentus
vaizduojančias spalvas.

Įsitikinkite, kad instrumentų sekimo rinkiniai nėra per arti vienas kito, kad kamerai nebūtų
trukdoma aptikti kitus žymiklius. Priešingu atveju sistema gali neatskirti skirtingų
instrumentų ir dėl to žvalgymas instrumentu bus klaidingas.

Kameros būsenos juostos

Būsenos juostos nurodo, ar kamerai pavyksta sekti instrumentą.

Būsenos juosta Spalva Reikšmė

Dešinė juosta (rodinyje
Didysis meniu)

Žalia
Įprastas sekimo režimas. Per kamerą matomas atskaitos
rinkinys ir mažiausiai vienas instrumentas su žinoma žymi-
mosios srities geometrija.Apatinė juosta (rodinyje

Mažasis meniu)

Dešinė juosta (rodinyje
Didysis meniu)

Geltona

Ką tik pradingo per kamerą matomas aktyvus rinkinys. Bū-
senos juosta lieka geltona, kol grįžtama į įprastą sekimo re-
žimą. Jeigu matomumas neatkuriamas, būsenos juosta
tampa raudona.

Apatinė juosta (rodinyje
Mažasis meniu)

Kairė juosta (rodinyje
Didysis meniu) Raudona Sekti neįmanoma. Neatliktas paciento registravimas arba

per kamerą nematyti svarbaus rinkinio žymimųjų sričių.
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Būsenos juosta Spalva Reikšmė

Viršutinė juosta (rodiny-
je Mažasis meniu)

Abi Juoda
Kameros ryšio klaida paleidžiant. Jeigu kameros ryšio klai-
da įvyksta ją naudojant, pateikiamas įspėjamasis praneši-
mas.

Jeigu būsenos juosta geltona, negalima užtikrinti tikslaus sekimo.

Sekimo delsa

Gali šiek tiek užtrukti, kol bus parodyta tikroji sekamo instrumento informacija. Palyginkite
faktinio instrumento judėjimą su atvaizdu ekrane. Jeigu žvalgymo rodinys lėtas, nustatykite
minimalius matomus duomenis (žr. 107 psl.).

Sekimo sistema
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3.5.1 Sekimo instrumentai

Sekimo pirmenybė

Programinė įranga atnaujina žvalgymo rodinius pagal didžiausios pirmenybės instrumentų padėtį.
Mažesnės pirmenybės instrumentai rodomi, tačiau pagal numatytąją nuostatą nenaudojami
vaizdams atnaujinti.
Sąraše instrumentai pateikiami pagal sekimo pirmenybę, pradedant nuo didžiausios pirmenybės
instrumentų:
• Softouch
• Žymeklis
• Instrumento adapterių rinkinys XL
• Instrumento adapterių rinkinys L
• Instrumento adapterių rinkinys ML
• Instrumento adapterių rinkinys M
• Paint instrumentai
• Vienkartinis stiletas
• A tipo vienkartinė biopsijos adata
• Biopsijos lygiavimo rinkinys / „VarioGuide“
• Mikroskopo adapteriai
• Ultragarsiniai adapteriai

PASTABA: norėdami atnaujinti žvalgymo rodinius pagal mažesnės pirmenybės instrumento
padėtį, patraukite didesnės pirmenybės instrumentus iš kameros matymo lauko.
 

Identiškos instrumentų geometrijos sekimas

Programinė įranga negali atskirti instrumentų, kurių sekimo rinkinių geometrija yra identiška.
Pavyzdžiui, jeigu pritvirtinote instrumento adapterių rinkinį, kurio dydis yra ML, prie dviejų
skirtingų instrumentų (žr. toliau pateiktą paveikslėlį), programinė įranga abu instrumentus gali
traktuoti kaip tą patį instrumentą.

10 pav. 
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Vienu metu nenaudokite to paties dydžio žymeklių, mikroskopo adapterių, ultragarsinių
adapterių arba instrumentų adapterių, nes programinė žvalgymo įranga negali atskirti
atskirų identiškai geometriškai išdėstytų žymimųjų sričių kalibravimo duomenų.

Sekimo sistema
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3.5.2 Kameros padėties nustatymas

Dialogo langas „Tracking System Alignment“

Šiame dialogo lange pavaizduota atskaitos ir sekimo rinkinių padėtis kameros matymo lauke.

①

③
②

11 pav. 

Nr. Paaiškinimas

① Mėlynos spalvos kūgis reiškia kameros matymo lauką.

② Spalvoti žiedai nurodo rinkinių atstumą nuo kamerų objektyvų.

③ Spalvoti rutuliai reiškia žymimąsias sritis atskaitos ir sekimo rinkiniuose.

PASTABA: priskirtosios rutulių ir žiedų spalvų reikšmės yra tokios pat kaip ir kameros rodinių
languose (žr. 38 psl.).
 

Kameros matymo lauko optimizavimas

Veiksmai

1. Meniu juostoje paspauskite vieną iš kameros rodinių langų, kad būtų atvertas dialogo lan-
gas Tracking System Alignment.

2.

Pakoreguokite kameros atstumą ir kampą taip, kad visi reikiami rinkiniai būtų rodomi mė-
lynos spalvos kūgyje. Žiedai, žymintys atskaitos rinkinį, turėtų būti kuo arčiau centro, kad
liktų pakankamai vietos žvalgymo instrumentams.
Jeigu rinkinio per kamerą nebematyti, rodinyje rutuliai neberodomi ir tai reiškia, kad nebe-
pavyksta sekti rinkinio.
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3.6 Sistemos informacija ir konfigūracija
Apžvalga

Bendroji informacija

Pradinę sistemos konfigūraciją atlieka „Brainlab“ pagalbos tarnyba. Papildomas nuostatas galite
konfigūruoti dialogo lange Tools.

Dialogo langas „Tools“

①

②

③

12 pav. 

Nr. Funkcija

①
Spauskite Hotline, kad pasiektumėte:
• „Brainlab“ pagalbos tarnybos ir karštosios linijos numerius.
• Programinės įrangos versijos informaciją.

② Paspaudus Settings atidaroma Tools > Settings, kur galima koreguoti įvairias sistemos
nuostatas (žr. 45 psl.).

③ Video naudojamas vaizdo įrašo nuostatoms konfigūruoti (žr. 48 psl.).

Sistemos informacija ir konfigūracija

44 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.2 Leid. Cranial/ENT 3.0 Vers.



3.6.1 Nuostatų koregavimas

Dialogo langas „Tools > Settings“

13 pav. 

Nuostatų funkcijos

Nuostata Komponentas Žr.

Menu Left/Right Meniu juostos padėties koregavimas. 46 psl.

Menu Big/Small Pagrindinio žvalgymo ekrano rodinių padidinimas / su-
mažinimas. 30 psl.

Sound Garso nuostatų koregavimas. 46 psl.

3-D Instruments Instrumentų rodinio (3D arba 2D) koregavimas. 175 psl.

Big Instrument Crosshair Instrumento galiuko rodinio (didelis arba mažas sekimo
kryžiukas) koregavimas. 176 psl.

3-D Points & Trajectories Taškų ir trajektorijų rodinio koregavimas. 164 psl.

Pivoting Detection Instrumentų centrinio taško aptikimas atskaitos rinkinio
kūgyje (kalibruojant instrumentą pakartotinai). 174 psl.

Display Scan Time Vaizdų rodiniuose rodomos skenavimo datos ir laiko
koregavimas. 108 psl.

Smart Autozoom Automatinis mastelio padidinimas iki 300 %, kai žvalgy-
mo instrumentas nejudinamas. 111 psl.

Smart Video Maximize
Automatinis vaizdo įrašo rodinio rodymas per visą
ekraną, kai jokiu instrumentu nežvalgoma 30 sekun-
džių.

130 psl.

Image Orientation Paciento vaizdo duomenų krypties nurodymas. 117 psl.

Optional Menu Bar But-
ton

Papildomo meniu juostos mygtuko aktyvinimas ir pasi-
rinkimas. 47 psl.

PASTABA: jei jūsų sistemoje naudojamasi prisijungimo funkcija, čia nurodytos nuostatos yra
išsaugotos su jūsų naudotojo prisijungimo vardu.
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Meniu padėties koregavimas

Veiksmas

Nuėję į Tools > Settings paspauskite Menu Left/Right, kad meniu juosta būtų rodoma kairėje
arba dešinėje ekrano pusėje. 

Garso konfigūracijos koregavimas

14 pav. 

Veiksmai

1. Atidarykite Tools > Settings > Sound. 

2.
Norėdami įjungti arba išjungti sistemos garsus, pvz., pyptelėjimus įvykus klaidai arba kitus
patvirtinimo tonus (kai atveriamas arba užveriamas dialogo langas ir pan.), įjunkite (pažy-
mima mėlynu rėmeliu) arba išjunkite (pažymima pilku rėmeliu) parinktį Sound Output.

3. Norėdami girdėti garsą, kai spaudžiami mygtukai, įjunkite (pažymima mėlynu rėmeliu) ar-
ba išjunkite (pažymima pilku rėmeliu) parinktį Button Sound.

4. Pasirinkite garsumo lygį koreguodami slankiklio Sound volume level padėtį.

Sistemos informacija ir konfigūracija
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Papildomo meniu juostos mygtuko aktyvinimas

15 pav. 

Veiksmai

1. Atidarykite Tools > Settings > Optional Menu Bar Button.

2.

Pasirinkite vieną iš šių parinkčių:
• Microscope
• Ultrasound
• VarioGuide
• Paint

Meniu juostoje bus rodomas atitinkamas mygtukas (žr. 32 psl.).
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3.6.2 Vaizdo įrašų jungties konfigūracija

Bendroji informacija

Pasirinkus Video galima konfigūruoti tikralaikių vaizdo įrašų jungties nuostatas (pvz.,
endoskopinio vaizdo įrašo). Sukonfigūravus vaizdo įrašų jungtis, galima pakoreguoti ekraną, kad
vaizdo įrašo rodinys būtų pateikiamas bet kuriame žvalgymo rodinyje (žr. 107 psl.). 

Prieš pradedant darbą

Vaizdo įrašo šaltinį ir žvalgymo sistemą reikia sujungti laidu laikantis instrukcijų, pateiktų
atitinkamame „Brainlab“ Sistemos naudotojo vadove ir vaizdo įrašo šaltinio naudotojo vadove.
Norėdami koreguoti vaizdo įrašo nuostatas, įsitikinkite, kad yra signalas.

Vaizdo įrašo nuostatų prieiga

Veiksmas

Paspauskite Video dialogo lange Tools. 
Atidaromi keli skirtukų langai, kuriuose galima nustatyti įvairias nuostatas.

Vaizdo įrašo įvesties ir signalo tipo pasirinkimas

① ②

16 pav. 

Veiksmai

1. Input skirtuke ① pasirinkite atitinkamai Signal Type per Toggle.

2.
Norėdami pasirinkti vaizdo įrašo įvesties jungtį, paspauskite Select Input.
Dialogo lange Video input ② pasirinkite norimą įvestį. Jau naudojamos įvestys yra atitin-
kamai pažymėtos.

Sistemos informacija ir konfigūracija
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Vaizdo įrašo lango koregavimas

③

17 pav. 

Veiksmai

1.
Paspauskite skirtuką Cropping ir apkirpkite bei pakoreguokite rodinį, kad būtų rodoma
reikalingiausia vaizdo įrašo dalis.
PASTABA: įsitikinkite, kad gavimo lange rodomas visas vaizdo įrašo vaizdo turinys.
 

2.

• Horizontalia ir vertikalia slankiklio juostomis keiskite rodinį, kol jis bus atitinkamo apkirp-
tos dėžės dydžio.

• Pakoreguokite rodinio padėtį jame esančiomis rodyklėmis arba tiesiogiai paspausdami
patį rodinį.

Vaizdo įrašo vaizdo nuostatų koregavimas

18 pav. 
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Veiksmai

1.
Norėdami koreguoti vaizdo įrašo rodinio nuostatas, paspauskite skirtuką Settings. 
PASTABA: galimos nuostatos priklauso nuo jūsų sistemos techninės įrangos konfigūraci-
jos.
 

2. Pagal poreikius pakoreguokite vaizdo rodinio nuostatas slankiklio juostomis.

Apie vaizdo įrašo vaizdo nuostatas

Dialogo langą Image Settings galima atidaryti iš pagrindinio ekrano: Tools > Video > Settings.

Nuostata Paaiškinimas

Brightness Bendras šviesos intensyvumas vaizde.

Contrast
Šviesos intensyvumo pasiskirstymo diapazonas. Didesnis kontrastiškumas
reiškia siauresnį diapazoną. Šia nuostata paryškinamos skirtingo ryškumo
sričių ribos ir šiek tiek sumažinamas intensyvumas.

Saturation

Nurodomas spalvos kiekis vaizdo įrašo vaizde.
• Didelis: gaunamos ryškios spalvos.
• Mažas: spalvos atrodo išblukusios.
• Nulinis sodrumas: rodomi nespalvoti vaizdai.

Hue
Nurodoma, koks turi būti spalvos pagrindas – raudonas, oranžinis, geltonas,
žalias ar pan. Keisdami atspalvį galite koreguoti vaizdo įrašo vaizdo spalvos
toną.

Sistemos informacija ir konfigūracija
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4 REGISTRAVIMO
APŽVALGA

4.1 Įvadas
Apžvalga

Bendroji informacija

Vykdant paciento registravimo procedūrą, programinė įranga gali susieti paciento vaizdo prieš
operaciją duomenis su paciento galvos fizine anatomija. Įprastai registravimas atliekamas
nesterilioje aplinkoje.
Tiksliam žvalgymui svarbiausias paveikusis veiksnys yra teisingai atliktas registravimas. Turi būti
patikrinta, ar registravimas tikslus ir tinkamas procedūrai, kad būtų užtikrintas patikimas žvalgymo
tikslumas.

Įsitikinkite, kad paciento anatomija sutampa su gaunamais diagnostiniais vaizdais.

Programinėje įrangoje naudojami skenuoti paciento vaizdai, gauti prieš operaciją. Tikroji
paciento anatomija gali skirtis nuo vaizdo duomenų, gautų prieš operaciją, dėl, pvz.,
smegenų poslinkio arba audinio pašalinimo.

Prieš pradedant darbą

Išsamesnės informacijos apie registravimo instrumentus galima rasti Instrumento naudotojo
vadove.

Registravimo ir žvalgymo tikslumo optimizavimas

Optimaliam rankiniam registravimui (t. y. standartiniam ir paviršių atitikimo registravimui) kaip
registravimo taškus rekomenduojama naudoti KT duomenis kartu su kaulų varžtais.

Dialogo langas „Registration Selection“

Visas registravimo funkcijas galima rasti dialogo lange Registration Selection. Pateikiami
pasirinkti registravimo būdai gali skirtis priklausomai nuo naudojamos programinės įrangos
licencijos.

REGISTRAVIMO APŽVALGA
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19 pav. 

Metodas Paaiškinimas

Standard Registruojami skenuojant ant paciento kūno uždėti žymikliai arba iš
anksto suplanuoti vaizdų rinkinio orientyrai.

Surface Matching Gaunami taškai ant paciento odos naudojant Softouch, Z-touch ar-
ba žymeklį.

Restore Registration Atkuriamas jau atliktas registravimas.

Acquire Intraoperative
Landmarks

Gaunami orientyrai, skirti naudoti atliekant operacinį registravimą
(galima pasirinkti tik atlikus registravimą).

Register Intraoperative
Landmarks Registruojami orientyrai, gauti atliekant operaciją.

Automatic Registration
Aktyvinamas automatinis paciento MR arba KT duomenų registravi-
mas (įmanoma turint operacinį vizualizavimą, žr. 302 psl.).Automatic Registration

iAngio

Įvadas
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4.1.1 Pasiruošimas registruoti

Atskaitos rinkiniai

Norėdami įjungti registravimą ir žvalgymą, pritvirtinkite prie paciento atskaitos rinkinį. Tada
atliekant procedūrą sistema galės sekti paciento galvos vietą ir judesius.
Atskaitos rinkinys visada turi būti matomas per kamerą.

Kameros matomumas

Jeigu pasirinkus registravimo metodą per kamerą nematomas atskaitos rinkinys, atveriamas toliau
pavaizduotas programinės įrangos dialogo langas:

20 pav. 
Įsitikinkite, kad kameros padėtis tinkama visai procedūrai (registravimui ir žvalgymui). Smarkiai
nekeiskite kameros padėties. Jei procedūros metu reikia pakeisti kameros padėtį, prieš tęsdami
privalote patikrinti tikslumą.

Veiksmas

Nustatykite kamerą tokiu atstumu ir tokiu kampu, kad atskaitos rinkinys (pavaizduotas kaip spal-
voti žiedai ir rutuliai) būtų matomas mėlyno kūgio centre. Žiedai turėtų būti kuo arčiau centro,
kad liktų pakankamai vietos žvalgymo instrumentams.

PASTABA: geriausi rezultatai gaunami kamerą laikant apie 1,2–1,8 m atstumu nuo dominančios
srities. Daugiau informacijos apie kameros padėties nustatymą žr. 43 psl.
 

Gero matomumo užtikrinimas

Patikrinkite žymimųjų sričių atspindį. Pasirinkti instrumentai turi būti gerai matomi sistemai.
Atspindinčiosios žymimosios sritys turi būti gerai pritvirtintos.

Jeigu kamerai nepavyksta aptikti atskaitos rinkinio, patikrinkite, ar žymimosios sritys yra
švarios, sausos, nesugadintos ir ar atskaitos rinkinys nėra sulenktas.

Per procedūrą užtikrinkite, kad žymimosios sritys visą laiką būtų matomos per kamerą
(pvz., jų neuždengtų užklotai ir neužstotų kita įranga).

REGISTRAVIMO APŽVALGA
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Atspindžių artefaktai

Dėl artefaktų, atsiradusių dėl atspindžių, ypač atliekant vaizdų gavimo ir registravimo
procedūras, galimi netikslumai. Įsitikinkite, kad šviesos šaltiniai ir itin atspindintys daiktai
nepaveikia kameros matymo lauko.

Kamera ir (arba) „Z-touch“ lazeris gali trukdyti kitai infraraudonųjų spindulių principu
veikiančiai operacinės įrangai, tokiai kaip nuotoliniai valdikliai, pulsiniai oksimetrai arba
infraraudoniesiems spinduliams jautrūs mikroskopai. Pašalinkite kitus infraraudonųjų
spindulių šaltinius už kameros matymo lauko ribų, kad jie nebūtų užfiksuoti kaip „Z-touch“.

Tikslumo patikrinimas

Paraginti programinės įrangos, visada patikrinkite registravimo tikslumą.

Įvadas
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4.1.2 Ankstesniojo registravimo atkūrimas

Kada reikia atkurti registravimą

Sėkmingai atlikę visą registravimo procedūrą ir įkėlę šį planą į programinę įrangą antrą kartą,
registravimą galite atkurti.

Ekrano maketas

① ②

21 pav. 

Nr. Komponentas

① Dabar aktyvus registravimas nurodomas mėlynu rėmeliu pažymėtu mygtuku.

② Nurodoma, koks sėkmingai atlikto registravimo tikslumas – geras (žalia) ar vidutinis (gel-
tona).

Registravimo atkūrimas

Veiksmai

1. Meniu juostoje paspauskite Register.

2. Paspauskite Restore Registration dialogo lange Registration Selection.

3. Paspauskite norimo atkurti registravimo mygtuką.

4. Patikrinkite registravimo tikslumą dialogo lange Registration Verification.

Paciento padėties nustatymas

Žvalgymo sistema negali kompensuoti paciento galvos ir atskaitos rinkinio judesių. Todėl
užtikrinkite tvirtą paciento fiksaciją prie galvos laikiklio.

Registravimo neatkurkite, jeigu pasikeitė paciento padėtis, palyginti su atskaitos rinkinio
padėtimi. Jei atskaitos rinkinys pajudinamas ar trinktelimas, privalote pradėti naują
registravimą.

REGISTRAVIMO APŽVALGA
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Įvadas
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5 STANDARTINIS
REGISTRAVIMAS

5.1 Standartinio registravimo įvadas
Apžvalga

Bendroji informacija

Standartiniam registravimui naudojamas porinių taškų sugretinimo metodas, kai pirma
suplanuojami registravimo taškai paciento vaizdų rinkinyje, o tada registravimo instrumentas
naudojamas rasti tašką ant paciento. Taip programinė įranga gali susieti vaizdų rinkinį su
konkrečiu pacientu.
Registravimo taškai gali būti:
• žymikliai (rutuliniai ar spurgos formos žymikliai, uždedami pacientui skenavimo metu) ar

naudojant iPlan iš anksto suplanuoti orientyrai;
• žymikliai ar orientyrai, suplanuoti žvalgymo programinėje įrangoje;
• žymikliai, nustatyti žvalgymo programinės įrangos.

PASTABA: norėdami gauti išsamios informacijos apie žymiklių išdėstymą ant paciento, žr.
Instrumento naudotojo vadovą.
 

Standartinio registravimo metodai

Galimi įvairūs standartinio registravimo metodai. Programinė įranga tinkamą registravimą
aktyvuoja pagal jūsų registravimui pasirinktą vaizdų rinkinį.

Registravimo meto-
das

Paaiškinimas

Registravimo taškų pla-
navimas

Taškai vaizdų rinkinyje turi būti suplanuoti prieš registravimą. Jei nesa-
te suplanavę žymiklių ar orientyrų naudodami iPlan, juos privalote su-
planuoti žvalgymo programinėje įrangoje Registration Points veiksmo
metu.

Nenuoseklusis registra-
vimas 

Kai vaizdų rinkinyje registravimo taškai jau buvo suplanuoti, programi-
nė įranga jums siūlo atlikti nenuoseklųjį registravimą.
Taškus registruoti galite bet kokia tvarka.

Nuoseklusis registravi-
mas 

Jei registravimo taškų pozicionavimas neaiškus arba jei vaizdų rinkiny-
je yra daugiau nei septyni registravimo taškai, nenuoseklusis registra-
vimas tokiam vaizdų rinkiniui netinkamas. Šiuo atveju jums siūloma at-
likti nuoseklųjį registravimą.
Taškus privaloma registruoti programinės įrangos nustatyta tvarka.

PASTABA: galite pereiti iš nenuosekliojo į nuoseklųjį registravimo metodą.
 

STANDARTINIS REGISTRAVIMAS
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Darbo eigos apžvalga

Darbo eiga Žr.

1. Atidarykite dialogo langą Registration Selection ir pasirinkite Standard. 61 psl.

2. Pasirinkite vaizdų rinkinį (jei prieinamas daugiau nei vienas). 61 psl.

3.
Suplanuokite registravimo taškus.
Jei taškai jau buvo suplanuoti naudojant iPlan, šis veiksmas nebūtinas ir jūs
pereinate į 4 veiksmą.

62 psl.

4. Registruokite taškus naudodami arba nuoseklųjį, arba nenuoseklųjį registra-
vimą. 70 psl.

5. Patikrinkite registravimo tikslumą. 74 psl.

Prieš pradedant darbą

Jei reikia, pritvirtinkite vienkartinius operacinėje naudojamus registravimo žymiklius prie
žymiklių plokštelių taip, kaip nurodyta Instrumento naudotojo vadove.

Nenuimkite žymiklių plokštelių nuo paciento odos tol, kol nėra atliktas paciento
registravimas. Kitu atveju standartinis registravimas nėra įmanomas.

Po skenavimo procedūros KT ir MR žymimosios sritys nuo paciento turi būti nuimtos. Jei
žymikliai vis dar pritvirtinti, nuimkite juos saugodamiesi nepažeisti žalių MR žymiklių.

Standartinio registravimo įvadas
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5.1.1 Registravimo instrumentai ir programinės įrangos signalai

Prieš pradedant darbą

Kad rinkdamiesi taškus užtikrintumėte tikslų taškų gavimą, „Softouch“ arba žymeklį
judinkite lėtai.

Atminkite, kad pirmą kartą įjungus „Softouch“ kameros matymo lauke taškas gaunamas
automatiškai. Jei taškas gaunamas toliau nuo paciento kūno, tai gali sukelti registravimo
klaidų. Kad to išvengtumėte, „Softouch“ įjunkite už kameros matymo lauko.

Registravimo instrumentai

Standartinį registravimą galite atlikti naudodami žymeklį arba Softouch. Tinkamas registravimo
metodas priklauso nuo registruojamo taško tipo.

Registravimo taš-
kas

Metodas

Rutuliniai žymikliai Įveskite žymeklio ar Softouch galiuką į registravimo žymeklio įpjovą ir lėtai
sukite instrumentą laikydami galiuką vietoje.

Spurgos formos žy-
mikliai

• Jei naudojate žymeklį, įveskite jo galiuką į žymiklio centrą ir lėtai sukite
instrumentą laikydami galiuką vietoje.

• Jei naudojate Softouch, instrumento galiuką įveskite į vidinį žymiklio
spindį ir įsitikinkite, kad galiukas liečia odą.

Orientyrai Laikykite žymeklio arba Softouch galiuką ties orientyru ir lėtai sukite žy-
meklį, laikydami galiuką vietoje. 

Saugumo aptarimas

Registravimui naudodami žymeklį būkite atsargūs, kad žymeklio galiuku nesužeistumėte
paciento. Kraujagyslės, akys ir t. t. yra netinkamos orientyrų registravimui.

Odos pasislinkimo išvengimas

Registruodami žymiklius ar iš anksto suplanuotus orientyrus, laikykite žymeklį ar Softouch
statmenai žymikliui ar orientyrui. Tai leidžia išvengti netyčinio odos pasislinkimo, sukelto
instrumento jėgos.

Vaizdiniai programinės įrangos signalai

Galimų registruoti taškų skaičius pavaizduotas rutuliais registravimo dialogo lange.

22 pav. 
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Rutulio spalva Reikšmė

Mėlyna Taškas registruotas.

Juoda Taškas dar neregistruotas.

Garsiniai programinės įrangos signalai

Programinė įranga pypteli kiekvieną kartą užregistravus tašką.
Jei bandote užregistruoti jau užregistruotą tašką, programinė įranga pypteli žemesniu tonu ir
pakartotinai taško neregistruoja.

Standartinio registravimo įvadas
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5.1.2 Standartinio registravimo aktyvavimas

Kaip aktyvuoti

23 pav. 

Veiksmai

1. Meniu juostoje paspauskite Register.

2. Dialogo lange Registration Selection spauskite Standard.

3.
Jeigu yra daugiau nei vienas vaizdų rinkinys, atveriamas dialogo langas Patient Regist-
ration. Pasirinkite vaizdų rinkinį, kurį norite matyti rodinyje.
Atidaromas atitinkamas registravimo dialogo langas.
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5.2 Registravimo taškų planavimas
Apžvalga

Bendroji informacija

Prieš atliekant standartinį registravimą, vaizdų rinkinyje turi būti suplanuoti registravimo taškai
(žymikliai ir (arba) iš anksto suplanuoti orientyrai). Jei dar nesuplanavote taškų naudodami iPlan,
aktyvavus registravimą atsiranda dialogo langas Registration Points ir jūsų paprašoma
suplanuoti taškus. 
Norėdami gauti optimalų žymiklių rutulių ar orientyrų registravimą:
• neišdėstykite žymiklių ar orientyrų labai arti vienas kito;
• venkite išdėstyti žymiklius ar orientyrus simetriškai, pvz., iš eilės ar taisyklinga forma;
• išsklaidykite žymiklių ar orientyrų vietas aplink galvą vengdami laisvos odos sričių.

Registravimo taškų planavimo tipai

Planuodami registravimo taškus galite:
• automatiškai aptikti ar rankiniu būdu suplanuoti rutulinius žymiklius, matomus vaizdų rinkinyje;
• naudoti pusiau automatinį aptikimą spurgos formos žymikliams, matomiems vaizdų rinkinyje,

planuoti;
• planuoti orientyrus: tiek anatominius, tiek dirbtinius (pvz., įtvarus, implantuotus varžtus ir t. t.).

Orientyrai gali būti planuojami tiek Sphere, tiek Donut žymiklių dialogo languose.
Visi žvalgymo programinėje įrangoje suplanuoti registravimo taškai ekrane rodomi raudonai.

Dialogo langas „Registration Points“

Pagal tai, kokio tipo registravimo tašką norėtumėte suplanuoti, atsidarius dialogo langui
Registration Points galite pasirinkti arba Sphere ①, arba Donut ② skirtuką.

① ②

24 pav. 
PASTABA: programinė įranga įsimena pasirinktą skirtuką ir kitą kartą atidarius programinę įrangą
bei pradėjus Registration Points planavimą jį parodo automatiškai.
 

Registravimo taškų planavimas
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5.2.1 Rutulinių žymiklių planavimas

Bendroji informacija

Šiame skyriuje aprašoma, kaip:
• automatiškai aptikti rutulinius žymiklius, kurie prieš skenavimą buvo pritvirtinti prie paciento;
• rankiniu būdu planuoti registravimo taškus (rutulinius žymiklius ar orientyrus).

Ekrano maketas

②

③

④①

25 pav. 

Nr. Komponentas Paaiškinimas Žr.

① Funkcijos
mygtukai

• Rankiniu būdu pridėti registravimo taškų.
• Pakeisti registravimo taškų padėtį.
• Ištrinti registravimo taškus.
• Automatiškai aptikti žymiklius.

PASTABA: negalima spausti Add Point, jei per 2 mm nuo
naujai suplanuoto taško yra esamas taškas (kryžiuko cent-
ras).
 

63 psl.
68 psl.
68 psl.
64 psl.

② Įrankių juostos
mygtukai Reguliuoti vaizdų rinkinio rodymą. 68 psl.

③ Rodyklių myg-
tukai Perjungti prieinamus registravimo taškus. 68 psl.

④
Ribinės vertės
slankiklio juos-
ta

Nurodyti automatinio rutulinių žymiklių aptikimo paramet-
rus. 63 psl.

Kaip apibrėžti automatinio aptikimo parametrus

Jei planuojate atlikti automatinį rutulinių žymiklių aptikimą, Threshold slankiklio juosta leidžia
nustatyti ribinę vertę, reikalingą jiems aptikti.
Ribinė vertė nurodo tai, kaip aiškiai programinė įranga vaizdų rinkinyje gali atskirti žymimąsias
sritis nuo normalių ląstelių ar kaulo audinio. Tai naudinga, kad būtų išvengta to paties tankio kaulo
struktūrų aptikimo ir rodymo vaizdų rinkinyje kaip registravimo taškų. Kai nustatoma tinkama ribinė
vertė, programinė įranga atpažįsta visus žymiklius ir juos parodo kaip rutulius su žaliu
persiklojimu.
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• KT žymiklių tankio informacija išreiškiama tarptautiniais Hounsfield vienetais.
Rekomenduojamas intervalas: 1 200–1 800.

• MR žymiklių atveju naudojamos pilkos spalvos lygio vertės.

Parinktys

Norėdami padidinti ar sumažinti ribinę vertę, slankiklį slinkite į dešinę ar kairę.

Paspauskite viengubą rodyklę, kad pakeistumėte vertę iki kitos pilkumo tono vertės vaizdų rinki-
nyje.

Spauskite dvigubas rodykles, kad pakoreguotumėte vertę 2 %.

Slinkite per pjūvius vaizdo rodinyje esančiomis rodyklėmis ir tikrinkite nuostatas.

Norėdami atkurti numatytąsias nuostatas, apibrėžtas programinės įrangos, spauskite Reset.

Kaip automatiškai aptikti rutulinius žymiklius

Veiksmas

Spauskite Detect.
Vaizdų rinkinyje aptikti žymikliai parodomi kaip raudoni apskritimai.
Prieš tai vaizdų rinkinyje aptikti žymikliai ištrinami.

PASTABA: automatinis žymiklių aptikimas gali būti atliekamas tik naudojant „Brainlab“ rutulinius
žymiklius.
 

Vaizdų rinkiniai

Rekomenduojama KT arba MR duomenų rinkinį planuoti prieš jį sujungiant su kitų tipų vaizdų
rinkiniais, nes automatinis žymiklio aptikimas nesuderinamas su rotacinės angiografijos, C formos
rankenėlės arba DVT vaizdų rinkiniais.

Registravimo taškų planavimas
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5.2.2 Spurgos formos žymiklių planavimas

Bendroji informacija

Šiame skyriuje aprašoma, kaip:
• aptikti spurgos formos žymiklius, kurie prieš skenavimą buvo pritvirtinti prie paciento;
• rankiniu būdu planuoti registravimo taškus (spurgos formos žymiklius ar orientyrus).

Ekrano maketas

①

②

③

26 pav. 

Nr. Komponentas Paaiškinimas Žr.

① Funkcijos mygtukai
• Rankiniu būdu pridėti registravimo taškų.
• Pakeisti registravimo taškų padėtį.
• Ištrinti registravimo taškus.

67 psl.
68 psl.
68 psl.

② Įrankių juostos myg-
tukai Reguliuoti vaizdų rinkinio rodymą. 69 psl.

③ Rodyklių mygtukai Perjungti prieinamus registravimo taškus. 68 psl.
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Kaip pridėti spurgos formos žymiklių naudojant pusiau automatinį aptikimą

Norėdami įjungti pusiau automatinio aptikimo funkciją, spauskite tiesiai ant 3D rodinio. Paspaudus
netoli žymiklio centro, registravimo taškas padedamas tiesiai ant centro.

27 pav. 

Veiksmai

1.
3D rodinio dialogo lange Registration Points spauskite ant spurgos.
Rodinys pasikeičia į viso dydžio 3D rodinį.

2.
Norėdami pasukti 3D modelį tol, kol norimas spurgos formos žymiklis būtų rodomas at-
suktas į priekį, naudokite rodykles.
PASTABA: tai praverčia, jei spurga 1 veiksmo metu nebuvo pakankamai pasukta.
 

3.
Rodinyje spauskite bet kur ant spurgos formos žymiklio.
Registravimo taškas (pavaizduotas apskritimu apvesta kryžme) automatiškai peršoka į
spurgos formos žymiklio centrą.

4. Ašiniame, vainikiniame ir sagitaliniame rodiniuose įsitikinkite, kad
registravimo taškas padėtas spurgos formos žymiklio centre.

PASTABA: pusiau automatinio aptikimo funkcija gali būti naudojama tik kartu su suderinamais
žymikliais (žr. 18 psl.).
 

Patikrinkite kiekvieno spurgos formos žymiklio padėtį ašiniame, vainikiniame ir
sagitaliniame rodiniuose.

Registravimo taškų planavimas
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Kaip rankiniu būdu pridėti registravimo taškų

Žymiklius taip pat galima planuoti rankiniu būdu naudojant funkciją Add Point.

①

②

28 pav. 

Veiksmai

1. Ašiniame, vainikiniame ar sagitaliniame rodinyje oranžinių linijų susikryžiavimą ① nustaty-
kite tiksliai ten, kur norėtumėte pridėti žymiklį ar orientyrą.

2.
Spauskite Add Point.
Atsiranda registravimo tašką simbolizuojanti apskritimu apvesta kryžmė ②.

3. Prireikus registravimo taško padėtį tiksliai nustatykite naudodami Reposition (žr. 68
psl.). 

Tolesni veiksmai

Suplanavę visus registravimo taškus juos turite užregistruoti.

Veiksmas

Spauskite Proceed.
Programinė įranga prašo jūsų registruoti taškus naudojant nenuoseklųjį arba nuoseklųjį registra-
vimą (žr. 70 psl.).

STANDARTINIS REGISTRAVIMAS
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5.2.3 Papildomos registravimo taškų planavimo funkcijos

Kaip rasti taškus

Rodyklių mygtukai leidžia surasti ir parodyti konkretų registravimo tašką rodinio centre:

Veiksmas

Norėdami pereiti per galimus registravimo taškus, spauskite rodyklių mygtukus.
Šiuo metu pasirinktas registravimo taškas kiekvieno rodinio centre pavaizduotas kaip
apskritimu apibrėžta kryžmė.

Kaip pakeisti taškų padėtį

Ši funkcija leidžia tiksliai koreguoti suplanuoto registravimo taško padėtį.

Veiksmai

1. Perjunkite į norimą registravimo tašką naudodami rodyklių mygtukus.

2. Ašiniame, vainikiniame ar sagitaliniame rodinyje mėlynų linijų susikryžiavimą pozicionuo-
kite tiksliai ten, kur norėtumėte perkelti registravimo tašką.

3.
Spauskite Reposition.
Atsiranda registravimo tašką simbolizuojanti apskritimu apvesta kryžmė.

Kaip ištrinti taškus

Veiksmai

1. Perjunkite į norimą registravimo tašką naudodami rodyklių mygtukus.

2. Spauskite Delete.

Kaip atkurti nuostatas

Veiksmas

Norėdami atkurti visas nuostatas į tas, kurias nustatėte pirma įjungę Registration Points plana-
vimą, spauskite Reset.

Mastelio mygtukai

Mastelio mygtukai, esantys įrankių juostoje, leidžia keisti vaizdų mastelį, kad būtų galima geriau
ištirti suplanuoto registravimo taško padėtį. Ašinio, vainikinio ir sagitalinio rodinių mastelis
keičiamas tiek pat kartų. 3D rodinys nepaveikiamas.

Mygtukas Paaiškinimas

Padidina 2D rodinius.

Sumažina 2D rodinius.

Registravimo taškų planavimas
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Langų aplinkos nuostatų reguliavimas

Langų aplinkos funkcija suteikia išplėstinių parinkčių pilkos spalvos vertės pasiskirstymui
reguliuoti, kad būtų lengviau atskirti kaulo struktūrą ar žymiklį nuo minkštųjų audinių.

29 pav. 

Veiksmai

1. Norėdami atidaryti langų aplinkos dialogo langą, spauskite langų aplinkos myg-
tuką įrankių juostoje.

2. Koreguokite langų aplinkos nuostatas, kaip aprašyta 134 psl.

3. Norėdami patvirtinti nuostatas, spauskite Accept.

PASTABA: paspaudus Reset, atkuriamos tokios nuostatos, kokios buvo nurodytos dialogo lange
Windowing (žr. 134 psl.).
 

Duomenų rinkinio mygtukas

Parinktis

Spauskite norėdami pasirinkti kito paciento duomenų rinkinį.

PASTABA: jei pasirenkate kitą duomenų rinkinį padarę pakeitimų Registration Points dialogo
lange, pakeitimai nebus išsaugomi.
 

STANDARTINIS REGISTRAVIMAS
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5.3 Nenuoseklusis ir nuoseklusis registravimas
Nenuosekliojo registravimo atlikimas

Bendroji informacija

Kai registravimui pasirinktame vaizdų rinkinyje yra suplanuotų registravimo taškų (arba suplanuotų
iš anksto naudojant iPlan, arba suplanuotų žvalgymo programinėje įrangoje naudojant
Registration Points Planning), programinė įranga pasiūlo atlikti nenuoseklųjį registravimą.
Šiuo metodu taškus registruoti galite bet kokia tvarka.
PASTABA: jei registravimo taškų pozicionavimas neaiškus arba jei vaizdų rinkinyje yra daugiau
nei septyni registravimo taškai, programinė įranga pasiūlo atlikti nuoseklųjį registravimą (žr. 72
psl.).
 

Registravimo dialogo langas

30 pav. 

Kaip registruoti taškus

Veiksmai

1. Taškams vienam po kito registruoti naudokite žymeklį arba Softouch. Taškus registruoti
galite bet kokia tvarka.

2. Užregistravę iš anksto nustatytą skaičių taškų, nurodytą dialogo lango viršuje, spauskite
Proceed.

3. Atvertame dialogo lange patikrinkite registravimo tikslumą (žr. 74 psl.).

Kaip pakeisti registravimo metodą

Parinktys

Norėdami pridėti registravimo taškų ar vaizdų rinkinyje iš naujo aptikti žymiklius, spauskite Defi-
ne Points.
Atidaromas dialogo langas Registration Points (žr. 62 psl.).

Nenuoseklusis ir nuoseklusis registravimas
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Parinktys

Norėdami peržiūrėti žymiklių padėtį vaizdų rinkinyje ir (arba) atlikti nuoseklųjį registravimą (re-
gistruoti žymiklius programinės įrangos nurodyta tvarka), spauskite Guide.
Atidaromas Patient Registration dialogo langas (žr. 72 psl.).
PASTABA: paspaudę Guide nuosekliajam registravimui atidaryti turėsite pradėti registravimą iš
pradžių. Jau užregistruoti žymikliai neperkeliami į nuoseklųjį registravimą.
 

Kaip pakartoti registravimą

Veiksmas

Norėdami pakartoti tik ką atliktą registravimą, spauskite Try Again.

Jei registravimas nepavyksta

Jei programinė įranga negali tęsti darbo dėl nepakankamo tikslumo, atidaromas atitinkamas
dialogo langas.

Parinktys

Norėdami pakartoti registravimą, spauskite Try Again.

Norėdami pakartoti nuoseklųjį registravimą (žr. 72 psl.), spauskite Proceed.

Norėdami išeiti iš standartinio registravimo, kad, pvz., atliktumėte paviršiaus atitikimo registravi-
mą, spauskite Cancel.

STANDARTINIS REGISTRAVIMAS
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5.3.1 Nuosekliojo registravimo atlikimas

Bendroji informacija

Jei registruoti pasirinktame vaizdų rinkinyje yra daugiau nei septyni registravimo taškai arba jei jų
pozicionavimas neaiškus, programinė įranga pasiūlo atlikti nuoseklųjį registravimą.
Žymiklius ar orientyrus privaloma registruoti programinės įrangos nustatyta tvarka.

Registravimo dialogo langas

①

②

31 pav. 

Nr. Komponentas

① Rodiniuose šiuo metu registruojamas taškas yra parodytas kaip apskritimu apvesta kryž-
mė.

②

Registruoto taško tipas yra nurodytas tekstu:
• jei registravimo taškas buvo iš anksto suplanuotas naudojant iPlan, taško pavadinimas

toks, koks nurodytas iPlan;
• jei registravimo taškas buvo suplanuotas žvalgymo programinėje įrangoje, jis pavadina-

mas Reg Point su unikaliu skaičiumi.

Kaip registruoti taškus

Veiksmai

1. Taškams registruoti vieną po kito taip, kaip nurodo programinė įranga, naudokite žymeklį
arba Softouch.

2. Jei žymiklis ar orientyras yra neprieinamas dėl, pvz., chirurginio įtvaro, spauskite Skip ir
pereikite prie kito žymiklio ar orientyro.

3. Prireikus geriau ištirti suplanuoto žymiklio vietą, naudokite mastelio mygtukus
įrankių juostoje rodomų vaizdų dydžiui pakeisti.

Nenuoseklusis ir nuoseklusis registravimas
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Veiksmai

4.
• Užregistruokite nurodytą mažiausią žymiklių skaičių, tada spauskite Proceed, arba
• Užregistruokite visus žymiklius, kad programinė įranga automatiškai pereitų prie kito

veiksmo.

5. Atvertame dialogo lange patikrinkite registravimo tikslumą (žr. 74 psl.).

Kaip pakeisti registravimo metodą

Parinktys

Jei norite pridėti registravimo taškų ar vaizdų rinkinyje iš naujo aptikti žymiklius, spauskite Defi-
ne Points.
Atidaromas dialogo langas Registration Points (žr. 62 psl.).

Norėdami pereiti į nenuoseklųjį registravimą (registruoti žymiklius bet kokia tvarka), spauskite
Guide.
Atidaromas nenuosekliojo registravimo dialogo langas Patient Registration (žr. 72 psl.).
PASTABA: Guide mygtukas nuosekliojo registravimo metu prieinamas tik tuo atveju, jei yra sep-
tyni ar mažiau žymiklių ir jei jų pozicijos yra aiškios.
 

PASTABA: paspaudus Guide nenuosekliajam registravimui atidaryti turėsite pradėti registravimą
iš pradžių. Jau užregistruoti žymikliai neperkeliami į nuoseklųjį registravimą.
 

Kaip pakartoti registravimą

Veiksmas

Norėdami pakartoti tik ką atliktą registravimą, spauskite Try Again.

Jei registravimas nepavyksta

Jei programinė įranga negali tęsti dėl nepakankamo preciziškumo, atidaromas atitinkamas dialogo
langas.

Parinktys

Norėdami pakartoti registravimą, spauskite Try Again.

Norėdami patikrinti registravimo taškų padėtį, spauskite Check Marker.
Atidaromas dialogo langas Registration Points (žr. 62 psl.).

Norėdami išeiti iš standartinio registravimo, kad, pvz., atliktumėte paviršiaus atitikimo registravi-
mą, spauskite Cancel.
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5.4 Registravimo preciziškumas
Apžvalga

Bendroji informacija

Po registravimo programinė įranga apskaičiuotą atitikmens preciziškumą parodo tikrinimo dialogo
lange. Tai nurodo vidutinį nuokrypį tarp registruotų žymiklių ar orientyrų ir tikrosios žymiklių ar
orientyrų padėties vaizdų rinkinyje.
Šią informaciją naudokite kartu su vaizdiniu anatominių orientyrų patikrinimu bendrajam
preciziškumui nustatyti.

Galimi rezultatai

Rezultatas Nuokrypis

Geras tikslumas < 3,0 mm

Vidutiniškas tikslumas 3,0–8,0 mm

Nepavykęs registravimas > 8,0 mm

PASTABA: žinokite, kad programinės įrangos apskaičiuotas preciziškumas suteikia informacijos
tik apie tai, kaip tiksliai programinei įrangai pavyko suderinti gautus taškus su suplanuotais
žymikliais ar orientyrais. Ši vertė nebūtinai atspindi bendrąją paklaidą.
 

Sumažėjęs žvalgymo tikslumas

Norint užtikrinti pakankamą tikslumą, skenavimas (pvz., KT, MR) turi būti tinkamas
stereotaktinio žvalgymo procedūroms (kaip aprašyta „Brainlab“ skenavimo protokole).

Dėl galimų MR vaizdų rinkinių iškraipymų žvalgymo tikslumas ties dominančiu tašku gali
būti sumažėjęs, net jei registravimas buvo patenkinamai patikrintas.

Patikrinkite kūno sričių tikslumą, išskyrus orientyrus ir plotą šalia dominančios srities, nes
klaidos paplitimas gali pakenkti žvalgymo tikslumui. Jei yra vienos orientyro padėties
paklaida, tikrinant žvalgymo tikslumą, ši paklaida paskesniuose orientyruose gali būti dar
didesnė.

Registravimo preciziškumas
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5.4.1 Preciziškumo patikrinimas

Registravimo tikslumo patikrinimas

Pasibaigus registravimui, programinė įranga parodo dialogo langą Registration Verification.

32 pav. 

Veiksmas

Pridėkite žymeklį prie bent trijų žinomų anatominių orientyrų ir patikrinkite, ar vaizdų rodiniuose
parodyta žymeklio padėtis atitinka tašką ant paciento anatomijos.
Kai žymeklis yra mažiau nei 15 mm atstumu nuo apskaičiuoto paviršiaus, programinė įranga ro-
do nuokrypį (atstumą iki paviršiaus) nuo virtualaus žymeklio galiuko iki paviršiaus.

PASTABA: dominančios srities tikslumas gali skirtis nuo patikrintojo anatominiuose orientyruose.
Dominančios srities tikslumui įvertinti naudokite anatominio orientyro patikrinimo procedūrą ir
patikimumo žemėlapio funkciją (žr. 76 psl.).
 

Tolesni veiksmai

Remdamiesi programinės įrangos apskaičiuotu preciziškumu ir vizualiu vertinimu, atlikite toliau
nurodytus veiksmus:

Parinktys

Jei patikrinto registravimo pakanka, paspauskite Accept.
Atveriamas pagrindinis ekranas ir galite pradėti žvalgymą.

Jei buvo pasiektas vidutiniškas registravimo preciziškumas, galite:
• spausti Accept;
• spausti Try Again registravimui pakartoti;
• spausti Details atskirų taškų preciziškumui patikrinti ir (arba) dar kartą gauti taškus, kurie galė-

jo būti gauti netiksliai (žr. 77 psl.).
PASTABA: taip pat galite patikrinti žymeklio tikslumą atskaitos rinkinio kūgyje, kaip aprašyta 139
psl.
 

PASTABA: jei atliekant vaizdinį patikrinimą matomas didesnis nei 3 mm nuokrypis, rekomenduo-
jama pasirinkti Try Again arba Details ir (arba) patikrinti žymeklio tikslumą.
 

Jei registravimas nepavyko, spauskite Try Again jam pakartoti.
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5.4.2 Tikslumo patikrinimas naudojant patikimumo žemėlapį

Dialogo langas „Registration Verification“

②

①

33 pav. 
Patikimumo žemėlapis pagrįstas registravimo taškų pasiskirstymu ir jų apskaičiuotu nuokrypiu.
Norėdami įvertinti dominančios srities registravimo patikimumą, naudokitės žemėlapiu. Matuojant
žalios spalvos sričių tikslumą, labiau tikėtina, kad toks pat tikslumas bus kitose žaliosiose srityse
nei geltonos spalvos ar nespalvotose srityse.

Dominančios srities tikslumas gali skirtis nuo patikrintojo odos paviršiuje. Dominančios
srities tikslumą galite įvertinti derindami anatominio orientyro patikrinimo ant odos
paviršiaus procedūrą ir dominančios srities patikimumo žemėlapį. Nustatykite, ar
dominanti sritis yra priimtinoje patikimumo žemėlapio srityje.

Tikslumą patikrinkite keliose vietose, ypač dominančioje srityje. Jei dominanti sritis
neprieinama, patikrinkite sritis, esančias kaip įmanoma arčiau jos.

Žemėlapis rodo ne visišką tikslumą, o apskaičiuotą klaidų tikimybę, susijusią su
apskaičiuojamu atitikmeniu.

Atminkite, kad net jei žemėlapis rodo, jog patikimumas geras, tai nebūtinai reiškia, kad
atitikimas yra pakankamai tikslus. Registravimo tikslumas turi būti tikrinamas ties
anatominiais orientyrais.

Išplėstinių funkcijų prieiga

Parinktys

Norėdami perjungti tarp dabartinio ir praeito registravimo, spauskite Last Solution
① (jei Details dialogo lange buvo padaryta pakeitimų registravimo rezultatui, žr.
77 psl.).

Norėdami aktyvinti patikimumo žemėlapį, spauskite piktogramą ②.

Registravimo preciziškumas

76 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.2 Leid. Cranial/ENT 3.0 Vers.



5.4.3 Išsami registravimo tikslumo informacija

Bendroji informacija

Galite peržiūrėti išsamią informaciją, kurioje parodytas kiekvieno atskiro registruoto taško
preciziškumas. Galite matyti taškų derinį, kurį programinės įrangos algoritmas naudojo
registravimui apskaičiuoti, ir gautą preciziškumą. Pavyzdžiui, programinė įranga gali
„ignoruoti“ tam tikrus taškus, kurių preciziškumas buvo prastas.

Kaip pasiekti išsamią informaciją

Veiksmas

Dialogo lange Registration Verification spauskite Details (žr. 76 psl.).

Išsamusis dialogo langas

①

②

③

34 pav. 

Nr. Paaiškinimas

① Sąrašas, parodantis kiekvieną registruotą tašką ir nuokrypį tarp registruoto taško ir tikro-
sios taško padėties vaizdų rinkinyje.

②

Consider stulpelis rodo, į kuriuos taškus programinė įranga atsižvelgė skaičiuodama
bendrąjį tikslumą:
• varnelė: programinė įranga panaudojo atitinkamą tašką;
• nėra varnelės: programinė įranga į atitinkamą tašką nekreipė dėmesio, nes precizišku-

mas buvo nepakankamas.
PASTABA: jei registravimo metu praleidote taškus, tai parodoma ženklu Skipped stulpe-
lyje Deviation.
 

③

Kai uždedate žymeklį ant kaukolės, programinė įranga rodo:
• nuokrypį nuo žymeklio galiuko iki taško, kurį gavote registravimo metu (Acquired

point);
• nuokrypį nuo žymeklio galiuko iki taško, suplanuoto duomenų rinkinyje (Planned

point).
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Atskirų taškų peržiūra

Parinktys

Pridėkite žymeklį prie registruoto taško.
Programinė įranga rodo nuokrypį nuo žymeklio galiuko iki gautų ir planuotų taškų.

Norėdami surasti konkretų tašką, spauskite atitinkamą mygtuką Item sąraše. Taškas rodomas
vaizdo rodinio centre.
Taip pat galite pridėti žymeklį prie taško vaizdo rodinyje. Tada įjungiamas atitinkamo taško myg-
tukas.

Norėdami dar kartą užregistruoti tašką (pvz., jei gauto taško padėtis akivaizdžiai neteisinga arba
jei nuokrypis nuo suplanuoto taško didelis), pridėkite žymeklį arba Softouch prie reikiamo taško
ir sukite žymeklį.

Norėdami įtraukti „ignoruotą“ tašką į tikslumo skaičiavimą, spauskite atitinkamą mygtuką Consi-
der sąraše.
PASTABA: jei įtrauksite tašką, kitų taškų tikslumas gali sumažėti (nurodytas stulpelyje Devia-
tion). Pavyzdžiui, jei įtraukiate mažiau tikslų tašką, kuris buvo pakaušyje, galvos priekyje esan-
čių taškų apskaičiuotas tikslumas gali sumažėti.
 

Tolesni veiksmai

Parinktys

Jei padarote pakeitimų, pavyzdžiui, iš naujo registruojate tašką, spauskite Accept.
Programinė įranga atidaro ankstesnį dialogo langą Registration Verification, kad galėtumėte
peržiūrėti bendrąją paklaidą.

Norėdami grįžti į ankstesnį dialogo langą Registration Verification neišsaugant pakeitimų,
spauskite Cancel.
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6 PAVIRŠIŲ ATITIKIMO
REGISTRAVIMAS

6.1 Paviršių atitikimo registravimo įvadas
Apžvalga

Bendroji informacija

Naudodami Z-touch arba Softouch ir paviršių atitikimo registravimo funkciją, galite skenuoti
anatomiškai svarbius paciento galvos paviršius.
Paciento anatomija prilyginama prieš operaciją gautiems KT ar MR vaizdams, programinei įrangai
naudojant paviršių atitikimo algoritmą. Gali būti atpažinti ir paviršių atitikimo algoritme naudojami
tik tie anatominių paviršių taškai, kurie įtraukti į KT ar MR vaizdų rinkinius.
PASTABA: paviršių atitikimui registruoti galima naudoti ir žymeklį, tačiau geriausius rezultatus
gausite, jei naudosite Z-touch arba Softouch.
 

Prieš pradedant darbą

Įsitikinkite, kad nuskenavus nepasikeitė paciento anatomija (pvz., neatsirado patinusių
veido sričių arba odos poslinkių dėl skirtingos paciento padėties). Tai gali lemti klaidingą
registravimą ir žvalgymo klaidas.

Patikrinkite, ar tinkamai veikia registravimo prietaisas („Z-touch“ / „Softouch“).

Paviršių atitikimo registravimo pranašumai

• Mažiau odos poslinkių (naudojant Z-touch arba Softouch).
• Nereikia KT ar MR žymių.

Paviršių atitikimo metodai

Metodas Paaiškinimas

Z-touch Z-touch skleidžia infraraudonųjų spindulių pluoštą, kuris aptinkamas kame-
ra. Jūs gaunate taškus skenuodami paciento galvą.

Softouch
Softouch yra elektroninis žymeklis su odos aptikimo jutikliu. Tuo metu, kai
žymeklis paliečia odą, infraraudonųjų spindulių signalas, skleidžiamas Sof-
touch, sužadina kamerą, kad ji registruotų taškus. 
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Metodas Paaiškinimas

Z-touch ir Sof-
touch derinimas

Galima naudoti su Z-touch ir Softouch gautų taškų derinius. Tai naudinga
tada, kai dėl savo ypatumų paviršių atitikimo taškai neprieinami naudojant Z-
touch (pvz., sritys apaugusios plaukais ar jose kamera negali aptikti infra-
raudonųjų spindulių taško).
Galima keisti registravimo režimus laikant reikiamą instrumentą kameros ma-
tymo lauke.

Valdomasis re-
gistravimas

Atlikite programinės įrangos valdomą paviršių atitikimo registravimą pagal
anatominius orientyrus ir paciento padėtį kameros atžvilgiu.

Vaizdų rinkinio reikalavimai

• Vaizdų rinkinyje privalo būti sritis, gauta pagal paciento anatomiją, įskaitant visą nosį.
• Rinkinio vaizdų pjūviai turi būti ne storesni nei 2 mm.
• Kad pasiektumėte geriausią registravimo kokybę, naudokite MR T1, KT arba KTa vaizdų

rinkinius.
• Dėl MR T2 sekos vaizdų rinkinių gali sumažėti registravimo kokybė.

PASTABA: apie vaizdų rinkinius, tinkamus paviršių atitikimo registravimo procedūrai, žr.
„Brainlab“ pateiktame skenavimo protokole.
 

PASTABA: pirmiausia rekomenduojama atlikti MR arba KT duomenų rinkinių paviršių atitikimo
registravimą, o tuomet atlikti automatinį vaizdų sujungimą, kad būtų sujungti kitų tipų vaizdai.
Paviršių atitikimo registravimas yra nesuderinamas su rotacinės angiografijos, C formos
rankenėlės ar DVT duomenų rinkiniais.
 

Paviršių atitikimo taškų rodinys

• Paviršių atitikimo taškai, gauti naudojant Z-touch, pažymėti raudonai.
• Paviršių atitikimo taškai, gauti naudojant Softouch, pažymėti mėlynai.

Paviršių atitikimo registravimo įvadas
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6.1.1 Paviršių atitikimo registravimo darbo eigos parinktys

Įprastinės darbo eigos apžvalga

Šioje darbo eigoje pacientas užregistruojamas naudojant Softouch arba Z-touch ir pereinama
tiesiai prie patikrinimo.

Darbo eiga Žr.

1. Atverkite dialogo langą Registration Selection ir pasirinkite Surface Mat-
ching. 82 psl.

2. Patikrinkite 3D rekonstrukcinio vaizdo paviršių. 83 psl.

3. Jei reikia, pakoreguokite slenkstinę vertę ar vaizdų rinkinį. 84 psl.

4. Gaukite paviršių atitikimo taškus naudodami Softouch arba Z-touch. 86 psl.

5. Patikrinkite registravimo tikslumą. 95 psl.

PASTABA: registruodami bet kuriuo metu galite aktyvinti valdomąją darbo eigą, kaip aprašyta
toliau.
 

Valdomosios darbo eigos apžvalga

Per šią darbo eigą sistema pateikia rekomendacijas dėl registravimo pagal anatominius orientyrus
ir paciento padėtį kameros atžvilgiu.

Darbo eiga Žr.

1. Atverkite dialogo langą Registration Selection ir pasirinkite Surface Mat-
ching. 82 psl.

2. Patikrinkite 3D rekonstrukcinio vaizdo paviršių. 83 psl.

3. Jei reikia, pakoreguokite slenkstinę vertę ar vaizdų rinkinį. 84 psl.

4. Paspauskite Guide, kad vadovaudamiesi programine įranga gautumėte tris
anatominius orientyrus. 91 psl.

5. Gaukite paviršių atitikimo taškus naudodami Softouch arba Z-touch. 86 psl.

6. Patikrinkite registravimo tikslumą. 95 psl.
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6.2 Paviršių atitikimo registravimo aktyvinimas
Registravimo pasirinkimas ir skenuotinų paviršių patikrinimas

Kaip aktyvuoti

35 pav. 

Veiksmai

1. Meniu juostoje paspauskite Register.

2.
Dialogo lange Registration Selection pasirinkite Surface Matching.
Atveriamas registravimo dialogo langas.

Dialogo langas „Patient Registration“

Kai aktyvinamas registravimas, sistema automatiškai parenka geriausiai tinkantį registruoti vaizdų
rinkinį. Dialogo lange Patient Registration rodomas vaizdų rinkinio 3D rekonstrukcinis vaizdas.

①

②

③

④

⑤

36 pav. 

Paviršių atitikimo registravimo aktyvinimas
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Nr. Komponentas

①
Žalia sritis 3D modelyje rodo paviršių atitikimo taškams gauti geriausiai tinkančią sritį.
Animuota instrukcija rodo, kaip keisti instrumento padėtį paviršiaus atžvilgiu, norint gauti
geriausius rezultatus.

② 3D rekonstrukcinis vaizdas pagal vaizdų rinkinį. Šią funkciją galima naudoti paviršiui pa-
tikrinti (žr. 83 psl.).

③ Paspauskite įrankių mygtuką, jei norite nustatyti vaizdų rinkinio slenkstinės vertės nuosta-
tas arba pasirinkti registruoti kitą vaizdų rinkinį (žr. 84 psl.).

④ Paspauskite Guide, jei norite aktyvinti išplėstinį valdomojo registravimo režimą (žr. 91
psl.).

⑤

Aktyvinamas registravimo tipas (Z-touch arba Softouch) priklauso nuo kamerai matomo
instrumento.
PASTABA: jei programinė įranga neaptinka Softouch per 10 sekundžių, aktyvinamas Z-
touch registravimas.
 

3D paviršiaus patikrinimas

Prieš pradedant registravimą, reikėtų ištirti 3D rekonstrukcinio vaizdo paviršių ir nustatyti, ar jis
tinka paviršių atitikimui registruoti. Reikėtų patikrinti šiuos dalykus:
• Veido paviršius turėtų būti aiškiai matomas.
• Odos paviršius turėtų būti lygus, be įtrūkimų ar didelių artefaktų.
• 3D rekonstrukcinis vaizdas turi atrodyti taip pat, kaip paciento vaizdas.
• Patikrinkite, ar nėra vamzdelių, pleistro ar kitų priemonių, kurios galėtų iškreipti paciento veido

vaizdą skenuojant.
Jeigu reikia pagerinti rekonstrukcinio vaizdo kokybę, tai galima padaryti koreguojant slenkstinę
vertę (žr. 84 psl.).
PASTABA: nepamirškite, kad paciento oda skenuojant gali pakisti dėl naudojamų paciento
fiksavimo priemonių.
 

Prieš pradėdami paviršių atitikimo registravimą, patikrinkite odos slenkstinę vertę. Dėl
klaidingo odos slenkstinės vertės rodymo gali nukentėti registravimo tikslumas. Odos
slenkstinę vertę koreguokite tik būtinu atveju.
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6.2.1 Slenkstinės vertės nuostatų koregavimas ir vaizdų rinkinio pasirinkimas

Bendroji informacija

Norint gauti optimalius atitikimo rezultatus būtina tinkamai atvaizduoti odos paviršių. Programinė
įranga leidžia koreguoti slenkstinės vertės nuostatas, siekiant nustatyti minkštųjų audinių tankio
vertę (Hounsfield vienetus KT vaizdų rinkiniuose ir pilkumo tono vertę MR vaizdų rinkiniuose),
slenkstinės vertės slankikliu, kol rodomas visas odos paviršius.
Programinė įranga taip pat suteikia galimybę pasirinkti kitą vaizdų rinkinį, jei nenorite tęsti
registravimo su parinktuoju programinės įrangos.
PASTABA: jei pakeičiama slenkstinė vertė ar pasirenkamas naujas vaizdų rinkinys, visi prieš tai
atlikto registravimo duomenys prarandami.
 

Prieiga

Veiksmas

Paspauskite įrankių mygtuką, kad būtų atverti skirtukai Skin Threshold ir Image Set.

Kaip koreguoti slenkstinę vertę

37 pav. 

Veiksmai

1. Paspauskite skirtuką Skin Threshold.

2. Pakoreguokite slenkstinės vertės nuostatas, kaip aprašyta 134 psl.

3. Slinkite per pjūvius vaizdo rodinyje esančiomis rodyklėmis ir tikrinkite nuostatas.

4.
Paspauskite Accept ir pritaikykite pakeitimus.
Programinė įranga dialogo lange Patient Registration perskaičiuoja trimatį rekonstrukcinį
vaizdą pagal jūsų apibrėžtas nuostatas.

Paviršių atitikimo registravimo aktyvinimas
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Vaizdų rinkinio pasirinkimas

38 pav. 

Veiksmai

1. Paspauskite skirtuką Image Set.

2. Pasirinkite vaizdų rinkinį, kurį naudosite registruodami.

3. Jei reikia, pakoreguokite nuostatas skirtuke Skin Threshold (žr. 84 psl.).

4.
Paspauskite Accept ir patvirtinkite savo pasirinkimą.
PASTABA: jei paviršių atitikimo registravimas jau yra atliktas, jis bus panaikintas pasirin-
kus kitą vaizdų rinkinį.
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6.3 Registravimas su „Softouch“
Registravimo su „Softouch“ procedūra

Prieš pradedant darbą

Įdėmiai perskaitykite Instrumentų naudotojo vadovo skyrių „Softouch“.

Atminkite, kad pirmą kartą įjungus „Softouch“ kameros matymo lauke taškas gaunamas
automatiškai. Jei taškas gaunamas toliau nuo paciento kūno, tai gali sukelti registravimo
klaidų. Kad to išvengtumėte, „Softouch“ įjunkite už kameros matymo lauko.

Taško gavimo rekomendacijos

• Nenaudokite Softouch minkštiesiems audiniams, kurie gali keisti padėtį palyginti su KT / MR
skenavimu (pvz., suglebusi oda, smakras).

• Paprastai taškų gavimo procedūrai tinka visos paviršinės (kaulinės) struktūros, kurios nekeičia
padėties anestezijos metu.

• Norėdami užtikrinti optimalų tikslumą, gaukite taškus iš abiejų paciento veido pusių.

Norėdami išvengti odos poslinkio, taškų gavimo metu paciento odą su „Softouch“ lieskite
tik švelniai ir nenaudodami jėgos.

Taškų gavimo metu „Softouch“ judinkite lėtai, kad užtikrintumėte tikslų taškų gavimą.

Kaip atlikti registravimą

39 pav. 

Veiksmai

1.
Laikykite Softouch kameros matymo lauke.
PASTABA: užtikrinkite, kad taškai būtų gaunami 1,2–1,8 m atstumu nuo kameros. Jei taš-
kai gaunami toliau nei 2,2 m atstumu nuo kameros, parodomas įspėjimas.
 

Registravimas su „Softouch“

86 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.2 Leid. Cranial/ENT 3.0 Vers.



Veiksmai

2.

Softouch galiuku švelniai palieskite paciento tašką ir laikykite instrumentą nejudindami.
Taško gavimas nurodomas pyptelėjimu ir eigos juostoje.
PASTABA: kai pasiekiamas eigos juostos vidurys, programinė įranga skleidžia aukštesnį
toną.
 

3.
Kai taško gavimo procedūra baigiama, programinė įranga pereina prie patikrinimo.
Atvertame dialogo lange patikrinkite registravimo tikslumą (žr. 95 psl.).

Jei nerandama atitikmens

Jei programinė įranga negali tęsti proceso dėl paviršių atitikimo rezultatų stokos, aktyvinamas
valdomojo režimo registravimas ir prašoma gauti tris anatominius orientyrus (žr. 91 psl.).
Kai gaunami orientyrai, programinė įranga perskaičiuoja registravimą ir pereina prie patikrinimo.

Papildomos parinktys

Parinktys

Jei norite dar kartą paleisti registravimą iš pradžių, paspauskite Start Again.
Visi iki tol gauti taškai bus ištrinti.

Paspauskite Guide, jei norite aktyvinti valdomąją programinės įrangos darbo eigą ir registravi-
mą, grindžiamą anatominiais orientyrais bei paciento padėtimi kameros atžvilgiu (žr. 91 psl.).
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6.4 Registravimas su „Z-touch“
Registravimo su „Z-touch“ procedūra

Prieš pradedant darbą

Įdėmiai perskaitykite Instrumentų naudotojo vadovo skyrių apie „Z-touch“, įskaitant
saugos aspektus.

Paciento paruošimas

Prieš nukreipdami į pacientą lazerio spindulį, užmerkite paciento akis ir užklijuokite jas
lipniąja neatspindinčia juosta.
PASTABA: įsitikinkite, kad juosta nedeformuoja odos ir išlaikoma prieiga prie svarbių anatominių
sričių.
 

Kameros matymo laukas

Per duomenų gavimo procedūrą:
• Infraraudonųjų spindulių lazerio jutiklis ir lazerio taškas turi būti matomi kamera.
• Laikykite kitus infraraudonųjų spindulių šaltinius už kameros matymo lauko ribų.
• Laikykite Softouch už kameros matymo lauko ribų, kad programinė įranga automatiškai

neperjungtų Softouch režimo, kai Softouch tampa matomas kamerai.

Laikykite kitus infraraudonųjų spindulių šaltinius už kameros matymo lauko ribų, nes jie
gali trukdyti kamerai aptikti „Z-touch“ lazerio tašką.

Atidus taškų gavimas

Taškus su „Z-touch“ gaukite tik ant paciento odos paviršiaus. Būkite atsargūs, kad
negautumėte taškų, pvz., ant juostos ar intubacijos.

Registravimas su „Z-touch“
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Kaip atlikti registravimą

40 pav. 

Veiksmai

1.
Laikykite Z-touch kameros matymo lauke.
PASTABA: užtikrinkite, kad taškai būtų gaunami 1,2–1,8 m atstumu nuo kameros. Jei taš-
kai gaunami toliau nei 2,2 m atstumu nuo kameros, parodomas įspėjimas.
 

2.
Perjunkite matomą lazerio spindulių pluoštą paspausdami (ir neatleisdami) pirmąją iš
dviejų lygių svirčių.
Matomas lazeris rodomas kaip raudonas taškas.

3.
Aktyvinkite lazerio infraraudonųjų spindulių pluoštą paspausdami (ir neatleisdami) antrąją
iš svirčių.
Žalias LED rodo, jog lazeris yra aktyvus.

4.

Naudodami animaciją kaip vadovą, lėtai judinkite Z-touch lazerį virš dominančios srities
(3D modelyje ši sritis pažymėta žaliai).
PASTABA: laikykite Z-touch statmenai skenuojamam paviršiui, kad lazerio spindulių
pluoštas susidurtų su oda kaip taškas. Elipsiniai taškai gali lemti neteisingus apskaičiavi-
mus.
 

5.
Taško gavimas nurodomas pyptelėjimu ir eigos juostoje.
PASTABA: kai pasiekiamas eigos juostos vidurys, programinė įranga skleidžia aukštesnį
toną.
 

6.
Kai taško gavimo procedūra baigiama, programinė įranga pereina prie patikrinimo.
Atvertame dialogo lange patikrinkite registravimo tikslumą (žr. 95 psl.).

Jei nerandama atitikmens

Jei programinė įranga negali tęsti proceso dėl paviršių atitikimo rezultatų stokos, aktyvinamas
valdomojo režimo registravimas ir prašoma gauti tris anatominius orientyrus (žr. 91 psl.).
Kai gaunami orientyrai, programinė įranga perskaičiuoja registravimą ir pereina prie patikrinimo.
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Papildomos parinktys

Parinktys

Jei norite dar kartą paleisti registravimą iš pradžių, paspauskite Start Again.
Visi iki tol gauti taškai bus ištrinti.

Paspauskite Guide, jei norite aktyvinti valdomąją programinės įrangos darbo eigą ir registravi-
mą, grindžiamą anatominiais orientyrais bei paciento padėtimi kameros atžvilgiu (žr. 91 psl.).

Registravimas su „Z-touch“
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6.5 Valdomasis registravimas
Valdomojo registravimo naudojimas

Bendroji informacija

Atlikdami registravimą su Softouch ir Z-touch bet kuriuo metu galite aktyvinti valdomąją darbo
eigą. Valdomasis paviršių atitikimo registravimas naudingas, jei nežinote, kaip geriausia atlikti
registravimą, arba norite suderinti jau žinomus orientyrus su sistemos apskaičiuojamais paviršiaus
atitikimais.
Valdomojo registravimo veiksmai:
1. Naudodami žymeklį arba Softouch, užregistruokite tris iš keturių galimų anatominių orientyrų

šia tvarka:
- Išorinis dešinysis akies kampas
- Nosies taškas (kaktikaulio ir nosikaulių jungimosi vieta)
- Išorinis kairysis akies kampas
- Inionas (išorinio pakauškaulio gumburo viršūnė)

2. Programinė įranga apskaičiuoja taškų, kuriuos jums pavyko pasiekti, padėtį kameros atžvilgiu ir
nustato, kaip bus atliekamas registravimas (pvz., pasiūlo, kur gauti likusius paviršiaus atitikimo
taškus).

Valdomojo registravimo aktyvinimas

Veiksmas

Dialogo lange Patient Registration pasirinkite Guide.
Sistema paragins gauti nurodytus anatominius orientyrus.

Anatominių orientyrų gavimo procedūra

①

41 pav. 

Veiksmai

Programinė įranga nurodo pirmą gautiną orientyrą. Programinė įranga nurodo naudotojui
gauti išorinį dešinįjį akies kampą ①.
Laikykite žymeklio galiuką ties orientyru ir lėtai sukite žymeklį, laikydami galiuką vietoje.
Programinė įranga parinks kitą orientyrą.

PAVIRŠIŲ ATITIKIMO REGISTRAVIMAS

Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.2 Leid. Cranial/ENT 3.0 Vers. 91



Veiksmai

2. Tokiu pat būdu gaukite antrą ir trečią orientyrus.

3.
Jei dėl tam tikrų aplinkybių, pavyzdžiui, chirurginės aplinkos, orientyro pasiekti
negalima, paspausdami šį mygtuką atmeskite orientyrą ir tęskite.
PASTABA: iš viso turi būti gauti trys orientyrai.
 

Registravimo apskaičiavimas

Gavus tris orientyrus, programinė įranga pagal taškų padėtį apskaičiuoja kameros padėtį ir
remdamasi šia informacija nustato, kur turėtų būti gauti kiti paviršiaus atitikimo taškai.
Dialogo lange Patient Registration siūlomas geriausias būdas, kaip pereiti prie paviršių atitikimo
registravimo pagal esamą situaciją.

②

①

③

42 pav. 

Nr. Komponentas

① Tekstas nurodo, kurioje paciento kūno srityje dabar geriausia gauti naują tašką.

②

Animacija ir žalia 3D modelio sritis nurodo taškams gauti geriausiai tinkamą paciento kū-
no vietą.
PASTABA: pagal paciento matomumą, t. y. paciento padėtį kameros atžvilgiu, programinė
įranga rekomenduoja, kurioje veido pusėje ir kuriose kūno srityse gauti taškus.
 

③ Jei paviršių atitikimo procedūra pradėta prieš paspaudžiant Guide, visi prieš tai gauti taš-
kai 3D rekonstrukciniame vaizde rodomi kaip apskritimai.

Perėjimas prie valdomojo registravimo

Veiksmai

1. Naudodami animaciją kaip vadovą, lėtai judinkite Z-touch lazerį virš dominančios srities
(3D modelyje ši sritis pažymėta žaliai).

2.
Taško gavimas nurodomas pyptelėjimu ir eigos juostoje.
Gauti taškai 3D rekonstrukciniame vaizde nurodomi apskritimais.

3. Atvertame dialogo lange patikrinkite registravimo tikslumą (žr. 95 psl.).

Valdomasis registravimas
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Jei nerandama atitikmens

Jei atitikmens nerandama ir po valdomojo registravimo, gali būti rodomas šis pranešimas:

Parinktys

Jei orientyro gavimo procedūra nėra pakankamai tiksli, programinė įranga perskaičiuoja registra-
vimą, remdamasi ne tokiais griežtais orientyro padėties nustatymo nurodymais:

Jei ir toliau nerandama jokio atitikmens, rodomas šis dialogo langas:

• Jei norite dar kartą paleisti registravimą iš pradžių, paspauskite Start Again. Visi iki tol gauti
taškai bus ištrinti.

• Norėdami grįžti prie dabartinio paviršių atitikimo sprendimo, paspauskite More Points. Atve-
riamas dialogo langas Patient Registration, kuriame galite gauti tiek taškų, kiek, jūsų many-
mu, reikia, kad pagerėtų registravimas.

PAVIRŠIŲ ATITIKIMO REGISTRAVIMAS
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Jei negalimas registravimas su „Z-touch“

Parinktis

Jei kamera nepakankamai „mato“ paciento veidą, kad būtų galima atlikti tinkamą registravimą su
Z-touch, programinė įranga pasiūlys tęsti registravimą, perjungus Softouch (ar ši funkcija gali-
ma, priklauso nuo programinės įrangos licencijos).

Valdomojo registravimo pasyvinimas

Per visą valdomojo registravimo procedūrą mygtukas Guide išlieka mėlynas – tai rodo, kad jis
aktyvus. Bet kuriuo metu paspaudus mygtuką Guide valdymo funkcijos pasyvinamos.
Kai mygtukas Guide išjungiamas, kameros padėtis nebėra valdoma ir 3D rekonstrukciniame
vaizde apskritimai neberodomi. Galite tęsti įprastinę registravimo procedūrą (per kurią trys gauti
anatominiai orientyrai nenaudojami atitikmeniui apskaičiuoti).
Valdomąjį registravimą galima aktyvinti iš naujo, vėl paspaudžiant Guide.
PASTABA: ilgiau paspausdami Guide, galite iš naujo gauti orientyrus.
 

Valdomasis registravimas
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6.6 Paviršių atitikimo registravimo preciziškumas
Apžvalga

Bendroji informacija

Po registravimo programinė įranga apskaičiuotą atitikmens preciziškumą parodo tikrinimo dialogo
lange. Tai rodo, kaip sėkmingai programinė įranga sutapdino paciento duomenis su visa
registruotų taškų sritimi.
Šią informaciją naudokite kartu su vaizdiniu anatominių orientyrų patikrinimu bendrajam
preciziškumui nustatyti.

Galimi rezultatai

Rezultatas Nuokrypis

Geras tikslumas < 1,5 mm

Vidutiniškas tikslumas 1,5–2,5 mm

Nepavykęs registravimas > 2,5 mm

PASTABA: atsiminkite, kad programinės įrangos apskaičiuojamas preciziškumas tik nurodo, kaip
sėkmingai programinė įranga galėjo sutapdinti gautus taškus su paciento duomenimis. Ši vertė
nebūtinai atspindi bendrąją paklaidą.
 

Sumažėjęs žvalgymo tikslumas

Norint užtikrinti pakankamą tikslumą, skenavimas (pvz., KT, MR) turi būti tinkamas
stereotaktinio žvalgymo procedūroms (kaip aprašyta „Brainlab“ skenavimo protokole).

Dėl galimų MR vaizdų rinkinių iškraipymų žvalgymo tikslumas ties dominančiu tašku gali
būti sumažėjęs, net jei registravimas patikrintas patenkinamai.

Patikrinkite kūno sričių tikslumą, išskyrus orientyrus ir plotą šalia dominančios srities, nes
klaidos paplitimas gali pakenkti žvalgymo tikslumui. Jei yra vienos orientyro padėties
paklaida, tikrinant žvalgymo tikslumą, ši paklaida paskesniuose orientyruose gali būti dar
didesnė.
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6.6.1 Preciziškumo patikrinimas: įprastinė procedūra

Registravimo tikslumo patikrinimas

Pasibaigus registravimui, programinė įranga parodo dialogo langą Registration Verification.

43 pav. 

Veiksmas

Pridėkite žymeklį prie bent trijų žinomų anatominių orientyrų ir patikrinkite, ar vaizdų rodiniuose
parodyta žymeklio padėtis atitinka tašką ant paciento anatomijos.
Kai žymeklis yra mažiau nei 15 mm atstumu nuo apskaičiuoto paviršiaus, programinė įranga ro-
do nuokrypį (atstumą iki paviršiaus) nuo virtualaus žymeklio galiuko iki paviršiaus.

PASTABA: dominančios srities tikslumas gali skirtis nuo patikrintojo odos paviršiuje. Dominančios
srities tikslumui įvertinti naudokite anatominio orientyro patikrinimo procedūrą ir patikimumo
žemėlapio funkciją (žr. 99 psl.).
 

Patikrinkite kelių anatominių orientyrų (pvz. nosies taško, lateralinio akiduobės taško)
paviršių atitikimo tikslumą. Patikrinkite tikslumą galvos užpakalinėje dalyje, jei atliekate,
pavyzdžiui, užpakalinės duobės procedūrą.

Tolesni veiksmai

Remdamiesi programinės įrangos apskaičiuotu preciziškumu ir vizualiu vertinimu, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.

Parinktys

Jei patikrinto registravimo pakanka, paspauskite Accept.
Atveriamas pagrindinis ekranas ir galite pradėti žvalgymą.

Jei patikrinto registravimo nepakanka, paspauskite Improve.
Programinė įranga pradės valdomąjį registravimą (žr. 91 psl.). Tai leis derinti apskaičiuotus pavir-
šiaus atitikmenis su anatominiais orientyrais (jei jie negauti anksčiau). Galima gauti tiek papil-
domų paviršiaus taškų, kiek norite. Visi prieš tai gauti paviršiaus taškai išsaugomi ir naudojami
skaičiuojant.

Jei registravimo nepakanka ir (arba) norite detaliau peržiūrėti informaciją naudodami išplėstines
parinktis, žr. 98 psl.

PASTABA: jei vizualaus patikrinimo metu matomas didesnis nei 3 mm nuokrypis,
rekomenduojame pasirinkti Improve ir (arba) patikrinti žymeklio tikslumą.
 

Paviršių atitikimo registravimo preciziškumas
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Jei nerandama atitikmens

Jei paspaudus mygtuką Improve ir gavus papildomų paviršių atitikimo taškų, vis dar nerandama
atitikmens, rodomas šis dialogo langas:

44 pav. 

Parinktys

Norėdami grįžti į ankstesnį registravimo sprendimą, paspauskite Last Solution.
Pašalinamo papildomi taškai ir atveriamas ankstesnis registravimas.

Norėdami pašalinti papildomus paviršių atitikimo taškus, paspauskite Cancel.
Uždaromas dialogo langas.

Jei norite dar kartą paleisti registravimą iš pradžių, paspauskite Start Again.
Visi iki tol gauti taškai bus ištrinti.

Papildomos parinktys

Dialogo lange Registration Verification galimos šios parinktys:

Parinktys

Norėdami kaitalioti dabartinį ir ankstesnį registravimą (jei keitėte registravimo duomenis), pa-
spauskite Last Solution.

Jei norite patikrinti registravimą naudodami išplėstines funkcijas, spauskite šį mygtuką
(žr. 98 psl.).
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6.6.2 Tikslumo patikrinimas: Išplėstinės funkcijos

Dialogo langas „Registration Verification“

②

①

45 pav. 
Patikimumo žemėlapis yra pagrįstas paviršiaus atitikimo taškų pasiskirstymu ir apskaičiuotu jų
atstumu nuo odos paviršiaus.
Norėdami įvertinti dominančios srities registravimo patikimumą, naudokitės žemėlapiu. Matuojant
žalios spalvos sričių tikslumą, labiau tikėtina, kad toks pat tikslumas bus kitose žaliosiose srityse
nei geltonos spalvos ar nespalvotose srityse.

Dominančios srities tikslumas gali skirtis nuo patikrintojo odos paviršiuje. Dominančios
srities tikslumą galite įvertinti derindami anatominio orientyro patikrinimo ant odos
paviršiaus procedūrą ir dominančios srities patikimumo žemėlapį. Nustatykite, ar
dominanti sritis yra priimtinoje patikimumo žemėlapio srityje.

Tikslumą patikrinkite keliose vietose, ypač dominančioje srityje. Jei dominanti sritis
neprieinama, patikrinkite sritis, esančias kaip įmanoma arčiau jos.

Žemėlapis rodo ne visišką tikslumą, o apskaičiuotą klaidų tikimybę, susijusią su
apskaičiuojamu atitikmeniu.

Atminkite, kad net jei žemėlapis rodo, jog patikimumas geras, tai nebūtinai reiškia, kad
atitikimas yra pakankamai tikslus. Registravimo tikslumas turi būti tikrinamas ties
anatominiais orientyrais.

Išplėstinių funkcijų prieiga

Parinktys

Norėdami kaitalioti dabartinį ir ankstesnį registravimą (jei keitėte registravimo duo-
menis), paspauskite Last Solution ①.

Norėdami aktyvinti patikimumo žemėlapį, spauskite piktogramą ②.

Paviršių atitikimo registravimo preciziškumas
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6.6.3 Tikslumo tikrinimas naudojant išplėstines funkcijas

1 dalis. Lygiavimo patikrinimas

Veiksmai

1. Laikydami žymeklį prie žinomų anatominių orientyrų patikrinkite bendrąjį tikslumą. Patik-
rinkite, ar ekrane rodoma vieta sutampa su vieta paciento kaukolėje.

2.

• Jei lygiavimas priimtinas, pereikite prie 2 dalies.
• Jei lygiavimas nepriimtinas, naudokite šias parinktis:

- Paspauskite Improve ir gaukite papildomų paviršiaus taškų arba derinkite apskai-
čiuotus paviršiaus atitikmenis su anatominiais orientyrais (jei jie negauti anksčiau).

- Pakoreguokite odos slenkstinės vertės nuostatas (žr. 84 psl.). Tuomet registravimas
perskaičiuojamas pagal naują slenkstinę vertę.

2 dalis. Taškų atstumo patikrinimas

Veiksmai

1. Laikykite žymeklį prie įvairių paciento kaukolės taškų ir patikrinkite rodomą nuokrypį (at-
stumą iki paviršiaus) rodinyje pagal dabartinę žymeklio padėtį.

2.
• Jei rodomi atstumai priimtini, pereikite prie 3 dalies.
• Jei rodomi atstumai nurodo netinkamą tikslumą, pagerinkite registravimą arba pakore-

guokite slenkstinę vertę, kaip nurodyta 1 dalyje.

3 dalis. Patikimumo žemėlapio peržiūra

Dominančios srities tikslumas gali skirtis nuo patikrintojo odos paviršiuje. Dominančios srities
tikslumą galite įvertinti derindami anatominio orientyro patikrinimo ant odos paviršiaus procedūrą ir
dominančios srities patikimumo žemėlapį. Nustatykite, ar dominanti sritis yra priimtinoje
patikimumo žemėlapio srityje.

Veiksmai

1. Laikykite žymeklį prie paciento kaukolės kuo arčiau dominančios srities ir peržiūrėkite pa-
tikimumo žemėlapį ašinėje, vainikinėje ir sagitalinėje plokštumose.

2. Patikrinkite atstumą iki rodiniuose rodomo paviršiaus. Venkite odos poslinkių.

3.

• Jei dominanti sritis yra tinkamoje patikimumo žemėlapio srityje, paspauskite Accept,
kad patvirtintumėte tikslumą.

• Jei rodomi atstumai nurodo netinkamą tikslumą, pagerinkite registravimą arba pakore-
guokite slenkstinę vertę, kaip nurodyta 1 dalyje.

4 dalis (pasirinktinė). Perjungimo sprendimai

Jei keitėte registravimą, galite perjungti iš keisto registravimo į ankstesnį, kad galėtumėte
palyginti.

Veiksmai

1. Norėdami perjungti registravimo sprendimus, paspauskite Last Solution.

2. Peržiūrėkite kiekvieno registravimo duomenis, atlikdami pirmiau aprašytus 1–3 dalių
veiksmus.
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Veiksmai

3.

• Jei vienas iš sprendimų yra tinkamas, paspauskite Accept, kad patvirtintumėte pasi-
rinktų registravimo duomenų tikslumą, o tuomet jų tikslumą patikrinkite naudodamiesi
patikimumo žemėlapiu.

• Jei rodomi atstumai nurodo netinkamą tikslumą, pagerinkite registravimą arba pakore-
guokite slenkstinę vertę, kaip nurodyta 1 dalyje.

Paviršių atitikimo registravimo preciziškumas
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7 OPERACINIŲ ŽYMIŲ
SUTAPDINIMAS

7.1 Įvadas
Apžvalga

Bendroji informacija

Jeigu registravimas (standartinis arba paviršiaus sutapdinimas) jau atliktas, rekomenduojama
gauti operacinių žymių, kurias galima registruoti bet kada atliekant operaciją.
PASTABA: jei kuriuo nors instrumentu nežvalgote dešimt minučių, automatiškai parodomas
dialogo langas Register Intraoperative Landmarks, kad galėtumėte gauti taškų.
 

Jeigu reikalingas sutapdinimas vykdant operaciją, gaukite operacinių žymių po pradinio
sutapdinimo. Tai vienintelis būdas iš naujo registruoti apkloto paciento duomenis, jeigu,
pvz., atskaitos rinkinys buvo netyčia pajudintas.

Darbo eigos apžvalga

Darbo eiga

1. Atlikite pradinį sutapdinimą (standartinį arba paviršiaus sutapdinimą).

2. Jeigu reikalingas registravimas vykdant operaciją, atidarykite dialogo langą Registration
Selection ir pasirinkite Acquire Intraoperative Landmarks.

3. Pasirinkite vaizdų rinkinį (jei prieinamas daugiau nei vienas).

4. Nurodykite operacines žymes.

5. Atidarykite dialogo langą Registration Selection ir pasirinkite Register Intraoperative
Landmarks.

6. Sutapdinkite operacines žymes.

7. Patikrinkite sutapdinimo tikslumą.

OPERACINIŲ ŽYMIŲ SUTAPDINIMAS
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7.1.1 Sutapdinimo instrumentų ir programinės įrangos valdymas

Registravimo instrumentai

Operacinius orientyrus galite registruoti naudodami žymeklį arba Softouch. Žymės yra
gaunamos / registruojamos laikant žymeklio arba Softouch galiuką ties orientyru ir lėtai sukant
žymeklį, kol jo galiukas laikomas toje pačioje vietoje.

Odos pasislinkimo išvengimas

Norėdami registruoti operacines žymes, laikykite žymeklį arba Softouch ties orientyru statmenai.
Tai leidžia išvengti netyčinio odos pasislinkimo, sukelto instrumento jėgos.

Saugumo aptarimas

Atsargiai rinkitės registravimo žymes. Registruoti naudodami žymeklį būkite atsargūs, kad
žymeklio galiuku nesužeistumėte paciento. Kraujagyslės, akys ir t. t. yra netinkamos
orientyrų registravimui.

Kad rinkdamiesi taškus užtikrintumėte tikslų taškų gavimą, „Softouch“ arba žymeklį
judinkite lėtai.

Vaizdiniai programinės įrangos signalai

Operacinių žymių, kurias galima sutapdinti, skaičius yra vaizduojamas rutuliais sutapdinimo
dialogo lange.

46 pav. 

Rutulio spalva Reikšmė

Mėlyna Žymė sutapdinta.

Juoda Žymė dar nesutapdinta.

Garsiniai programinės įrangos signalai

Kas kartą sutapdinus žymę pasigirsta programinės įrangos pyptelėjimas.
Jei bandote užregistruoti jau užregistruotą tašką, programinė įranga pypteli žemesniu tonu ir
pakartotinai taško neregistruoja.

Operacinių žymių rodinys

Visos žymės, suplanuotos programinėje žvalgymo įrangoje vykdant operaciją, ekrane yra
rodomos mėlynai.

Įvadas
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7.2 Operacinių žymių gavimas ir registravimas
Operacinių žymių gavimas

Kaip suaktyvinti gavimą

47 pav. 

Veiksmai

1. Meniu juostoje paspauskite Register.

2.
Dialogo lange Registration Selection paspauskite Acquire Intraoperative Landmarks.
Atidaromas gavimo dialogo langas.

Kaip gauti žymes

48 pav. 
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Veiksmai

1.

Nurodykite žymes vieną po kitos, būtinai nurodydami taškus, kuriuos registruojant galima
lengvai atpažinti. Gautos žymės yra rodomos mėlynai.
Naudokite padidintus rodinius (esančius žemiau), kad vaizdus galėtumėte priartinti.
Turite nurodyti mažiausiai keturias žymes. Galima nurodyti daugiausiai septynias.

2. Nurodę bent keturias žymes paspauskite Proceed, kad grįžtumėte į pagrindinį langą.

PASTABA: paspaudus Delete pašalinamas paskutinis gautas orientyras.
 

Operacinių žymių gavimas ir registravimas
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7.2.1 Operacinių žymių sutapdinimas

Kaip suaktyvinti sutapdinimą

49 pav. 

Veiksmai

1. Meniu juostoje paspauskite Register.

2.
Dialogo lange Registration Selection paspauskite Register Intraoperative Landmarks
(galima pasirinkti tik gavus operacines žymes).
Atveriamas registravimo dialogo langas.

Operacinių žymių registravimas

50 pav. 
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Veiksmai

1.

Sutapdinkite žymes programinės įrangos nurodyta tvarka. Žymė, kurią tuo metu reikia su-
tapdinti, rodiniuose rodoma kaip apibrėžtas sekimo kryžiukas.
Sukite žymeklio arba Softouch galiuką iš eilės ties kiekvienu orientyru, kaip nurodo pro-
graminė įranga.
PASTABA: galima pakartotinai registruoti tik tas žymes, kurios buvo gautos pasirinkus
funkciją Acquire Intraoperative Landmarks.
 

2. Jeigu orientyro pasirinkti negalima, paspauskite Skip ir eikite prie kito orientyro.

3.
• Registruokite mažiausiai keturias žymes ir paspauskite Proceed arba
• Sutapdinkite visas žymes, ir programinė įranga automatiškai pereis prie kito veiksmo.

4. Atvertame dialogo lange patikrinkite registravimo tikslumą (žr. 74 psl.).

Tikslumas

Pakartotinis registravimas vykdant operaciją gali būti ne toks tikslus kaip pirmasis (prieš
operaciją), nes sujungiamos abu kartus registruotų duomenų klaidos. Atidžiai patikrinkite
pakartotinį sutapdinimą, atliktą vykdant operaciją, laikydami žymeklį ties žinoma anatomine
žyme ir tikrindami ekrane rodomą padėtį.

Jeigu pašalinate operacines žymes, praradę pradinio sutapdinimo duomenis (t.y., jeigu
pajudinamas atskaitos rinkinys), nebegalite iš naujo vykdyti paciento sutapdinimo. Tokiu
atveju nebegalima toliau žvalgyti, o registravimas turi būti pradedamas iš naujo.

Operacinių žymių gavimas ir registravimas
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8 RODINIŲ
KONFIGŪRAVIMAS

8.1 Žvalgymo rodiniai
Apžvalga

Bendroji informacija

Paleidus programinę įrangą, 3D žvalgymo ekrane, ašiniame, vainikiniame ir sagitaliniame
rodiniuose rodoma paciento anatomijos informacija. Pagrindinį ekraną galite konfigūruoti, kaip
aprašyta 112 psl.

51 pav. 

Programinės įrangos našumas

Programinės įrangos greitis priklauso nuo rodomo 3D turinio (3D rodinių, 3D instrumentų
rodinio, taškų ir trajektorijų) bei objektų skaičiaus ir sudėtingumo. Norėdami įvertinti
programinės įrangos duomenų atnaujinimo spartą, galite palyginti tikrojo instrumento
judėjimą su vaizduojamu instrumento judėjimu. Jeigu žvalgymo rodinys lėtas, nustatykite
minimalius matomus duomenis.

Vaizdo kokybė

Vaizdai yra interpoliuojami ir gali skirtis nuo originalių skenogramų arba gali būti didesnė
jų skyra. Gretimų plokštumų informacija gali būti pateikta rodomoje atkūrimo plokštumoje.
Be to, atkurtų ašinių, vainikinių ir sagitalinių vaizdų kryptis gali skirtis nuo tikrųjų ašinių,
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vainikinių ir sagitalinių vaizdų krypties dėl paciento padėties skeneryje arba vaizdų
lygiavimo kitoje programoje.
Jeigu įkeliami ne visi vaizdų duomenys, pvz., dėl nepakankamos atminties, programinė įranga
parodo pranešimą, kad sumažinta vaizdų rinkinio skyra. Tokiu atveju galite sumažinti rodomų
vaizdų rinkinių skaičių, kad padidėtų našumas.
Jeigu rodinyje rodomas vaizdų rinkinys, kuriame yra sugadintas vaizdo pjūvis, pateikiamas
atitinkamas pranešimas.

Vaizdų rinkinio kryptis

Numatytosios vaizdų krypties nuostatos nustatomos pagal jūsų Content Manager naudotojo
prisijungimo vardą.

Vaizdų žymėjimas

Priklausomai nuo rodomo vaizdo, rodiniuose pažymima vaizdų kryptis:

Žymė Kryptis

A Priekis

P Galas

L Kairė

R Dešinė

H Galva

F Kojos

Rodinio skenavimo laikas

Pagal numatytąją nuostatą kiekviename rodinyje rodoma data ir laikas, kada nuskenuota. Ši
informacija naudinga, pvz., operacinio vizualizavimo nuostatoms, kai reikia nustatyti, ar rodomas
naujausias vaizdų rinkinys.
Šią nuostatą galite pasyvinti tokiu būdu:

Veiksmai

1. Atidarykite dialogo langą Tools paspausdami Tools > Settings.

2.
Paspauskite mygtuką Display Scan Time, jei norite, kad ši nuostata būtų pasyvinta ir da-
ta bei laikas nebebūtų rodomi.
Dar kartą paspaudus mygtuką rodinys vėl aktyvinamas.

Žvalgymo rodiniai
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Instrumentų rodinys

Kai instrumentas, kuriuo žvalgoma, yra kameros matymo lauke, vaizdų rodiniuose jis
vaizduojamas atitinkama spalva (žr. 38 psl.).

①

②

52 pav. 

Nr. Komponentas

①
Sekimo kryžiukas nurodo instrumento galiuką.
PASTABA: rodomo sekimo kryžiuko dydį galima koreguoti dialogo lange Tools (žr. 176
psl.).
 

②
Kai žymeklis ir žvalgymo instrumentas yra toje pačioje vietoje kaip ir rodinys (t. y. instru-
mento ašis yra vaizdo plokštumoje), rodoma tolimesnė instrumento judėjimo trajektorija.
Tolimesnė trajektorija vaizduojama 2D rodiniuose.

Mygtukai vaizdų rodiniuose

Mygtukas Paaiškinimas

Slinkimo rodyklėmis galima slinkti per rodinius pjūviais. Mygtukai ašiniame, vaini-
kiniame ir sagitaliniame rodiniuose rodomi, kai įjungta funkcija Freeze.
PASTABA: slinkti taip pat galima naudojant nematomą slankjuostę, esančią tarp
mygtukų.
 

Rodinys rodomas per visą ekraną. Naudojama norint vaizduose matyti daugiau
elementų. Dar kartą paspaudus šią piktogramą grįžtama į kelių rodinių ekraną.

Kiekvienam rodiniui priskiriami atskiri vaizdai (žr. 119 psl.).
Paspaudus šią piktogramą taip pat galima atlikti tam tikrus rodinio koregavimus,
aprašytus šiame skyriuje.

Leidžia apversti rodinį, kad jis atitiktų tikrąją paciento kryptį rodiniuose „Inline“ ir
„Probe’s Eye“.

Leidžia pasukti vaizdą pagal laikrodžio rodyklę 45° kampu rodiniuose Brain Pro-
jection ir Inline.
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Mygtukai išplėstiniuose 3D rodiniuose

Mygtukas Paaiškinimas

3D rodiniuose, pvz., Overview ir Sinus Overview, 3D modelį galima sukti ro-
dyklės kryptimi.
PASTABA: arba 3D modelį galima paliesti ir sukti braukiant pirštu per ekraną.
 

Naudojami 3D modeliui pasukti rodyklės kryptimi. Piktogramą reikia paspausti
norimame sukti rodinyje.
PASTABA: arba 3D modelį galima paliesti ir sukti braukiant pirštu per ekraną.
 

Naudojami konkretiems 3D rodiniams judinti rodyklės kryptimi. Mygtukai yra
matomi kelias sekundes palietus rodinį.

Naudojami 3D rodiniui priartinti arba atitolinti. Šias piktogramas galima rinktis
ir jos matomos visuose išplėstiniuose 3D rodiniuose.

Leidžia pradėti / nustoti braižyti planuojamą kraniotomiją naudojantis Sof-
touch / žymekliu.
PASTABA: planuojama kraniotomija apibraukiama mėlynai.
 

Leidžia panaikinti planuojamą kraniotomiją.

Žvalgymo rodiniai
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8.1.1 Vaizdų didinimas

Vaizdų mastelio keitimas

Meniu juostoje esantis antrinis meniu Zoom suteikia galimybę keisti rodomų vaizdų dydį, todėl
vaizduose galite matyti daugiau elementų. Visų susijusių 2D rodinių mastelis keičiamas remiantis
tuo pačiu faktoriumi.

② ③

①

53 pav. 

Nr. Komponentas

① Paspaudus Reset vėl nustatomas 100 % mastelis (rodomas visas vaizdas).

② Paspaudus mygtuką su minuso ženklu visi rodiniai atitolinami.

③ Paspaudus mygtuką su pliuso ženklu visi rodiniai priartinami.

Išmanusis automatinis mastelio keitimas

Be to, programinėje įrangoje yra automatinio mastelio keitimo funkcija, kurią pasirinkus mastelis
padidinamas iki 300 %, kai instrumentas, kuriuo žvalgoma, laikomas nejudinamas toje pačioje
padėtyje. Mastelis išlieka 300 % tol, kol instrumentu žvalgoma lėtai.
Jei instrumentas valdomas greitai arba patraukiamas iš kameros matymo lauko, vėl nustatomas
100 % mastelis. Mastelį taip pat galite keisti meniu juostoje esančiais funkcijos Zoom mygtukais.

①

54 pav. 
PASTABA: Smart Autozoom pagal numatytąją nuostatą aktyvinamas paleidžiant programinę
įrangą. Paspauskite Zoom: 100% šiek tiek ilgiau, kad įjungtumėte arba išjungtumėte funkciją
Smart Autozoom.
 

Norėdami pasyvinti šią nuostatą:

Veiksmai

1. Dialogo lange Tools paspauskite Settings.

2.
Paspauskite mygtuką Smart Autozoom, kad aktyvintumėte šią nuostatą.
Dar kartą paspaudus mygtuką nuostata pasyvinama.

RODINIŲ KONFIGŪRAVIMAS
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8.2 Pagrindinių ekranų konfigūravimas
Apžvalga

Bendroji informacija

Meniu juostoje esantis mygtukas Display ② naudojamas norint pritaikyti pagrindiniam ekranui
globalias nuostatas ir konfigūruoti du skirtingus darbo ekranus (juos nurodo iškylantysis langas
①). 
Baigus konfigūruoti, ekrano nuostatos įrašomos ir naudojamos per procedūrą.

①

②

55 pav. 
Numatytosios ekrano nuostatos nurodomos taip:
• Workspace 1: ašinis, vainikinis, sagitalinis ir papildomas rodinys, nustatytas jūsų programinės
įrangos licencijos

• Workspace 2: „Probe’s eye“, „Inline 1“, „Inline 2“ ir papildomas rodinys, nustatytas jūsų
programinės įrangos licencijos

Rodinio konfigūravimas

Veiksmai

1. Paspauskite Display kelioms akimirkoms ir pasirinkite norimą konfigūruoti darbo ekraną.

2.

• Paspauskite akies piktogramą, kad sukonfigūruotumėte kiekvieną atskirą rodinį arba
• paspauskite Display, jei norite:

- pasirinkti iš anksto sukonfigūruoto rodinio nuostatą (skirtukas Layouts, žr. 114 psl.);
- sukurti individualizuotą pasirinkto ekrano nuostatą (skirtukas Add, žr. 116 psl.).

Pagrindinių ekranų konfigūravimas
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Rodinio dialogo langas

56 pav. 

Parinktys

Skirtuke Layouts galite:
• Pasirinkti iš anksto sukonfigūruotus maketus ir konfigūruoti pagrindinį rodinį (žr. 114 psl.).
• Sukurti ir (arba) pasirinkti individualizuotą pagrindinio ekrano rodinio maketą (žr. 116 psl.).

Skirtuke View Orientation galite nurodyti paciento vaizdo duomenų kryptį, kad ji sutaptų su pa-
ciento kryptimi žiūrint iš chirurgo pusės (žr. 118 psl.).
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8.2.1 Iš anksto sukonfigūruoti maketai

Iš anksto sukonfigūruoto maketo pasirinkimas

Veiksmai

1. Paspauskite Display.

2. Pasirinkite skirtuką Layouts.

3. Pasirinkite iš anksto sukonfigūruotą maketą.

4.

Jeigu galima rinktis iš daugiau nei vieno vaizdų rinkinio, pasirinkite tą, kurį norite matyti
dialogo lange Select Set.
Pasirinkus maketą 2x3 Windows, programinė įranga paprašo pasirinkti du vaizdų rinki-
nius (jeigu įkelti daugiau nei du vaizdų rinkiniai).
Dialogo langas uždaromas ir nurodyta konfigūracija pritaikoma pasirinktam ekranui.

PASTABA: jeigu norite greitai perjunginėti ašinius, vainikinius ir sagitalinius rodinius, pasirinkite 4
Windows.
 

Maketo parinktys

57 pav. 

Maketo parinktis Paaiškinimas

4 Windows Keturi vienodo dydžio rodiniai (3D, ašinis, sagitalinis, vainikinis)

2+1 Windows Du vienodo dydžio rodiniai (sagitaliniai, vainikiniai) ir vienas didelis
rodinys (ašinis)

3+1 Windows Trys vienodo dydžio rodiniai (ašinis, sagitalinis, vainikinis) ir vienas
didesnis rodinys (3D)

4 Inline Windows Keturi vienodo dydžio rodiniai (3D, „Probe’s eye“, „Inline 1“, „Inline
2“)

2x3 Windows Du skirtingi vaizdų rinkiniai, rodomi greta (ašiniai, vainikiniai, sagi-
taliniai)

2x3+1 Windows Du skirtingi vaizdų rinkiniai, rodomi greta (ašinis, sagitalinis, vainiki-
nis), ir vienas didesnis rodinys (3D)

3x3 Windows Trys skirtingi vaizdų rinkiniai, rodomi greta (ašiniai, vainikiniai, sagi-
taliniai)

Pagrindinių ekranų konfigūravimas
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PASTABA: pasirinkus maketą gali reikėti palaukti, kol visi rodiniai bus atnaujinti. Rodiniai
atnaujinami vienas po kito, o ne visi iš karto.
 

Konfigūravimo pavyzdys

Pavyzdyje pateiktas maketas 2x3 Windows:

58 pav. 

Pagrindinio rodinio konfigūravimas naudojant du ekranus

Jeigu naudojate sistemą su dviem ekranais (pvz., sistemą Curve), abu pagrindinius rodinius galite
konfigūruoti dialogo lange Display.

Parinktys

Pasirinkite iš anksto sukonfigūruotą ekrano nuostatą ir konfigūruokite tuo metu aktyvų pagrindi-
nio rodinio ekraną.

Pasirinkite iš anksto sukonfigūruotą nuostatą ir konfigūruokite tuo metu neaktyvų pagrindinio ro-
dinio ekraną.
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8.2.2 Individualizuoti maketai

Bendroji informacija

Pasirinkus šią parinktį galima įrašyti maketus ir rodinius, sukonfigūruotus paspaudus mygtuką
Display arba akies piktogramą.
Programinę įrangą uždarant, individualizuoti rodiniai ① įrašomi.

Individualizuoto maketo nustatymas

①

59 pav. 

Veiksmai

1.
Konfigūruokite Workspace 1 arba Workspace 2 ekrano rodinį:
• naudodami skirtuką Layouts ir
• naudodami akies piktogramą

2. Meniu juostoje paspauskite Display.

3. Atidarykite skirtuką Layouts (pavaizduota pirmiau).

4. Paspauskite Add.

5.
Dialogo lange Display Label nurodykite individualizuoto rodinio pavadinimą ir paspauski-
te Accept.
Individualizuotą rodinį ① dabar galima pasirinkti skirtuke Layouts.

Individualizuoto maketo pritaikymas

Veiksmai

1. Paspauskite Display.

2. Pasirinkite skirtuką Layouts.

3. Pasirinkite nurodytą individualizuotą maketą.

4.

Jeigu yra iš anksto pasirinktų vaizdų rinkinių, jie pritaikomi individualizuotam rodiniui.
Kitu atveju programinė įranga paprašo pasirinkti reikiamą (–us) vaizdų rinkinį (–ius).
PASTABA: dialogo langas uždaromas ir pasirinktam maketui pritaikomas individualizuotas
maketas.
 

Pagrindinių ekranų konfigūravimas
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8.2.3 Vaizdų kryptis

Bendroji informacija

Dialogo lange Image Orientation, esančiame Tools > Settings > Image Orientation, galima
nustatyti paciento vaizdo duomenų kryptį ašiniame, vainikiniame ir sagitaliniame rodiniuose, kad ji
sutaptų su paciento kryptimi operacinėje.

Krypties nustatymas

60 pav. 

Veiksmas

Dialogo lange Image Orientation pasirinkite reikiamą kryptį.
Atitinkamai atnaujinamas žymėjimas vaizdų rodiniuose (priekis / galas, kairė / dešinė, galva / ko-
jos).

Norėdami įsitikinti, kad paciento kryptis tinkama, patikrinkite, ar vaizduose rodomi ženklai
(žr. 108 psl.) sutampa su tikrąja paciento kryptimi (priekis / galas, kairė / dešinė, galvos /
kojų kryptis).
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8.2.4 Rodinio kryptis

Bendroji informacija

Dialogo lange View Orientation galite koreguoti 3D paciento vaizdo duomenų kryptį, kad ji
sutaptų su paciento kryptimi žiūrint iš chirurgo pusės. Chirurgas gali matyti ekrane rodomo vaizdo
duomenis ir patį pacientą tuo pačiu kampu.
Funkcija View Orientation naudojama Inline 1, Inline 2, visiems Probe’s Eye rodiniams,
Craniotomy Planning ir MIP rodiniams.

Prieš pradedant darbą

Reikia įsitikinti, kad atliktas paciento registravimas.

Rodinio krypties nustatymas

②

③①

61 pav. 

Veiksmas

1.
• Eikite į Display > View Orientation arba
• jei įmanoma, paspauskite akies piktogramą akis > View Orientation

2. Jeigu reikia, pasukite 3D vaizdą bet kuria kryptimi – paspauskite tiesiai dialogo lange ir
pirštu judinkite vaizdą, pasukdami norimu kampu.

3. Paspauskite Close ③, kad patvirtintumėte pakeitimus ir patektumėte į pagrindinį ekraną.

Parinktys

Paspauskite Reset ①, kad būtų atkurta paciento kryptis, kuri buvo nustatyta atvėrus dialogo lan-
gą.

Paspauskite piktogramą ②, jei norite pakeisti vaizdų rinkinį.

Pagrindinių ekranų konfigūravimas
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8.3 Atskirų rodinių konfigūravimas naudojant akies
piktogramą

Atskirų rodinių konfigūravimas

Akies piktograma

Akies piktogramą galima rasti kiekvieno pagrindinio ekrano vaizdo rodinyje. Naudodami akies
piktogramą galite nustatyti kiekvieno atskiro rodinio nuostatas.

62 pav. 

Rodinio parinkčių prieiga

Norimame keisti rodinyje paspauskite akies piktogramą. Atveriamas šis dialogo langas:

63 pav. 
Yra keletas skirtukų, kuriuos atidarius galima nustatyti nuostatas:
• 2-D Views (121 psl.)
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• 3-D Views (124 psl.)
• Other Views (128 psl.)
• View Configuration (141 psl.)
• Windowing (133 psl.)
• View Orientation (118 psl.)

PASTABA: galimybė pasirinkti priklauso nuo pasirinkto rodinio, jūsų sistemos konfigūracijos ir
licencijų.
 

Atskirų rodinių konfigūravimas naudojant akies piktogramą
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8.4 2D ir 3D vaizdų priskyrimas atskiriems rodiniams
2D rodiniai

2D rodinių priskyrimas

64 pav. 

Veiksmai

1. Paspauskite skirtuką 2-D Views.

2. Paspauskite pageidaujamą rodinį.

3.
Jeigu yra daugiau nei vienas vaizdų rinkinys, atveriamas dialogo langas Select Set. Pasi-
rinkite vaizdų rinkinį, kurį norite matyti rodinyje.
PASTABA: dialogo langas uždaromas ir rodinyje rodomas pasirinktas vaizdų rinkinys.
 

2D ašinis, vainikinis ir sagitalinis rodiniai

Rodinys Paaiškinimas

Axial: rodomas ašinis vaizdo pjūvis pagal esamą instru-
mento padėtį.
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Rodinys Paaiškinimas

Coronal: rodomas vainikinis vaizdo pjūvis pagal esamą
instrumento padėtį.

Sagittal: rodomas sagitalinis vaizdo pjūvis pagal esamą
instrumento padėtį.

PASTABA: programinė įranga parodo pjūvį, kuriame tuo metu žvalgoma instrumento galiuku.
 

2D „Inline“ rodiniai

Rodinys Paaiškinimas

Inline 1: rodo rekonstrukcijos plokštumą, nusitęsusią
pagal instrumento ašį vertikaliai, atsižvelgiant į nustatytą
rodinio kryptį (žr. 118 psl.). Atkuriamas vaizdas nuo vai-
nikinės ir sagitalinės rodinio plokštumos.

Inline 2: pateikiamas rodinys, statmenas Inline 1 rodi-
niui. Čia instrumento plokštuma yra nusitęsusi pagal in-
strumento ašį horizontaliai, atsižvelgiant į nustatytą rodi-
nio kryptį (žr. 118 psl.).
PASTABA: šis rodinys gali būti naudojamas zondo ašiai
nustatyti ir nukreipti.
 

2D ir 3D vaizdų priskyrimas atskiriems rodiniams
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2D „Probe’s Eye“ rodiniai

Rodinys Paaiškinimas

Probe’s Eye: pateikiamas rodinys, statmenas instru-
mento ašiai pagal Inline 1 ir Inline 2 rodinius. Plokštu-
moje „Probe's Eye“ yra instrumento galiukas. 

Split Probe’s Eye: rodomi keturi atkurti statmeni pjūvio
vaizdai skirtingame gylyje nuo instrumento galiuko. In-
strumento galiukas žymimas sekimo kryžiuku 0 mm, 5
mm, 10 mm ir 15 mm gylyje. 
PASTABA: šis rodinys labai padeda orientuotis žvalgant.
 

2D rodinių konfigūravimas

Paspauskite akies piktogramą, kad skirtuke View Configuration galėtumėte tvarkyti atskiruose
rodiniuose esančių objektų ir persiklojimų matomumą bei vizualizavimą.
Jeigu keičiate langų aplinką skirtuke Windowing, pakeitimai bus taikomi visiems atkurtiems to
vaizdų rinkinio rodiniams.
PASTABA: spustelėkite Apply to all views, jei pakeitimus norite pritaikyti visiems rodiniams,
įskaitant, pvz., 3D rodinius.
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8.4.1 3D rodiniai

3D rodinių priskyrimas

Priklausomai nuo įsigytos licencijos, galite naudoti tik kai kurias arba visas toliau išvardytas 3D
peržiūros parinktis:

65 pav. 

Veiksmai

1. Paspauskite skirtuką 3-D Views.

2. Paspauskite pageidaujamą rodinį.

3.
Jeigu yra daugiau nei vienas vaizdų rinkinys, atveriamas dialogo langas Select Set. Pasi-
rinkite vaizdų rinkinį, kurį norite matyti rodinyje.
PASTABA: dialogo langas užveriamas ir rodinyje rodomas pasirinktas vaizdas.
 

Žvalgymo rodinio atnaujinimas gali šiek tiek užtrukti dėl 3D rodinio apskaičiavimo.
Veikimas taip pat gali būti lėtesnis, jeigu vienu metu rodomi keli 3D rodiniai. Kad rodinys
būtų parodytas greičiau, sumažinkite 3D rodinių skaičių.

3D rodiniai

Rodinys Paaiškinimas

Overview: parodomas atkurtas 3D vaizdų rinkinio ir ob-
jektų vaizdas taikant tūrio atvaizdavimo techniką. Oda
gali būti rodoma kaip stiklinis siluetas.
Priklausomai nuo įsigytos licencijos, gali būti rodomi
kaulų ir kraujagyslių objektai pagal dinamišką slenkstinę
vertę. Visus pakeitimus galima daryti skirtuke View Con-
figuration, naudojantis akies piktograma.
3D vaizdą galite pasukti bet kuria kryptimi tiesiogiai pa-
spaudę vaizdo rodinį.
PASTABA: Overview galima rinktis MR ir KT vaizdų rin-
kiniams.
 

2D ir 3D vaizdų priskyrimas atskiriems rodiniams
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Rodinys Paaiškinimas

Probe’s Eye: parodomas 3D vaizdų rinkinys, atkurtas
taikant tūrio atvaizdavimo techniką, pvz., Overview.
3D vaizdas yra ortogonalinėje instrumento ašiai padėtyje.
Šį rodinį galima naudoti tik tada, kai sekamas instrumen-
tas.
PASTABA: Probe’s Eye rodinį galima naudoti MR ir KT
vaizdų rinkiniams.
 

Craniotomy Planning: parodomi atkurti 3D objektai ir
kaulas su paciento odos siluetu.
3D vaizdą galite pasukti bet kuria kryptimi tiesiogiai pa-
spaudę vaizdo rodinį. Kai funkcijos piktograma aktyvi,
Softouch / žymeklis naudojamas planuojamai kranioto-
mijai apibraukti. Kai funkcijos piktograma pasyvi, Sof-
touch / žymeklis naudojamas pjauti per kaulą / odos si-
luetą, kad atsidengtų planuojami objektai ar trajektorijos.
Rekomenduojama sukurti didžiųjų smegenų objektą (pro-
graminėje įrangoje iPlan) ir suplanuoti kaulo atvarto kon-
tūrą, per kurio vingius ar griovelius reikės pereiti judant
tikslinio taško link.
PASTABA: Craniotomy Planning rekomenduojama KT
vaizdų rinkiniams, bet ją galima naudoti ir su MR vaizdų
rinkiniais.
 

MIP: vizualizuojamas 3D duomenų tūris visiškai išryški-
nant vokselius žiūrėjimo vizualizacijos plokštumoje krypti-
mi.
PASTABA: MIP galima rinktis KT, MR ir PET vaizdų rinki-
niams.
 

Sinus Overview: vaizduojamas kaulas, kuriame matyti
sinuso ertmės. Pajudinus žymeklį galima išpjauti kaulo
sluoksnį, kad sinuso ertmės būtų geriau matomos.
Galima rinktis Sinus Axial, Sinus Coronal ir Sinus Sa-
gittal rodinius.
PASTABA: Sinus rodinius galima rinktis tik KT vaizdų rin-
kiniams.
 

PASTABA: funkcijos ir vaizdų pateikimas gali skirtis atsižvelgiant į naudojamos programinės
įrangos licenciją.
 

Apskaičiavę patikrinkite „Overview“ bei „Probe’s Eye“ ir, jeigu paviršius atvaizduotas
netinkamai, rodinio konfigūravimo skirtuke pakeiskite odos / kaulų slenkstinę vertę.

RODINIŲ KONFIGŪRAVIMAS
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3D rodinių konfigūravimas

Paspaudę akies piktogramą, skirtuke View Configuration galite tvarkyti objektus atskiruose
rodiniuose.
• Norėdami keisti spalvą, pavadinimą ar nepermatomumą, paspauskite miniatiūras, kad

gautumėte informacijos
• Keiskite konkrečias slenkstines vertes ir odos vizualizavimo tipą nuo permatomo silueto iki

natūralios nepermatomos išvaizdos
• Įjunkite kiekvieno objekto pjovimo plokštumą, kad atitinkamus objektus galėtumėte pjaustyti

žymekliu
• Jeigu apkirpimo laukelis iš anksto nustatytas iPlan arba DICOM Viewer, norėdami vizualizuoti

galite jį įjungti arba išjungti (pvz., jei norite matyti visą vaizdų rinkinį)
PASTABA: paspaudus Apply to all views, pakeitimai pritaikomi visiems rodiniams.
 

Skirtukas „View Configuration“

⑥ ⑤

①

② ③ ④

66 pav. 
Skirtuke View Configuration galima:

Nr. Komponentas

① Pasirinkti norimą matyti elementą (spauskite miniatiūrą).

②

Pasirinkti, kad elementas pagrindiniame rodinyje būtų matomas arba nematomas.
Įjungus / išjungus parinktį Visible, objektas vaizdų rodiniuose rodomas / paslepiamas:
• Atmerktos akies piktograma reiškia, kad objektas yra matomas.
• Užmerktos akies piktograma reiškia, kad objektas yra paslėptas.

③ Pasirinkti elementą, kuris bus pjaunamas žymekliu.

④ Pakeisti elemento vizualizaciją, pvz., Skin į Skin Overlay.

⑤ Apkirpti duomenų rinkinį naudojant laukelį (ROI), kuris yra iš anksto nustatytas iPlan arba
DICOM Viewer.

⑥ Pritaikyti pakeitimus visiems kitiems rodiniams.

2D ir 3D vaizdų priskyrimas atskiriems rodiniams

126 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.2 Leid. Cranial/ENT 3.0 Vers.



Rodinio krypties skirtukas

Skirtuke View Orientation galite koreguoti 3D paciento vaizdo duomenų kryptį, kad ji sutaptų su
paciento kryptimi žiūrint iš chirurgo pusės; išsamiau žr. 118 psl.

3D rodinių tikslumo ribos

3D rodinių, gautų taikant tūrio atvaizdavimo techniką, skyra gali būti mažesnė nei susijusiame (po
juo esančiame) duomenų rinkinyje, nes sistemos atmintis yra ribota.
Įsidėmėkite, kad 3D rodiniai tėra po jais esančių 2D pjūvių atkūrimai. Dėl to 3D vaizdai gali būti
mažiau detalūs (mažesnės skyros) arba juose gali būti artefaktų, palyginti su originaliu duomenų
rinkiniu. Dėl anatominių duomenų praradimo / atsiradimo paveiktos struktūros gali būti iki kelių
milimetrų dydžio.
PASTABA: paprasčiausiai uždarius 3D rodinį, kitų atidarytų 3D rodinių skyra nepadidinama. Norint
išvengti pakartotinio rodinio apskaičiavimo, sukurti 3D rodiniai laikomi sistemos atmintyje.
 

Vaizdo kokybė

3D paviršiaus rodinių (pvz., „Skin Overview“) kokybė priklauso nuo MR sekos.

Vien tik 3D rodinių intervencijoms vykdyti nepakanka – jie yra skirti padėti orientuotis.
Detalės, matomos 2D rodiniuose, gali nebūti matomos 3D atkūrimuose. Nežvalgykite
naudodami tik 3D rodinius. Esminius sprendimus patikrinkite 2D rodiniuose.

Atkurto 3D vaizdo skyra nėra tokia pat didelė kaip originalaus vaizdo duomenų.

Vaizdo rodinys

Susikertantys arba uždari objektai kai kuriuose 3D rodiniuose nėra visiškai matomi.

3D rodiniuose instrumentų gylio, trajektorijų, objektų ir taškų atvaizdavimas gali skirtis nuo
tikrovės. Sukite 3D rodinį tol, kol bus aiškūs visos rodomos informacijos 3D ryšiai.
Įsidėmėkite, kad išsikišusių objektų dalių gali iš tiesų nebūti esamame pjūvyje.

Objektai, instrumentai, taškai, trajektorijos ir kt. rodomi nepermatomi. Dėl to objektai,
instrumentai, taškai, trajektorijos ir kt. gali susikirsti arba uždengti vieni kitus.

RODINIŲ KONFIGŪRAVIMAS
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8.5 Kitų atskirų rodinių nustatymas
Rodinių pasirinkimas

Kitų rodinių prieiga

Paspauskite skirtuką Other Views, kad matytumėte papildomus rodinius.

67 pav. 

Parinktis Žr.

Ultrasound 199 psl.

Ultrasound Inline 220 psl.

Microscope 275 psl.

Microscope Depthview 296 psl.

Video 130 psl.

Auto-Pilot 131 psl.

Smegenų projekcija 129 psl.

PASTABA: kiti pasirenkami rodiniai priklauso nuo jūsų sistemos konfigūracijos.
 

Vaizdo įrašų rodymas

Rekomenduojama vaizdo įrašų vaizdus rodyti atskirai papildomame monitoriuje.

Kitų atskirų rodinių nustatymas
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8.5.1 Smegenų projekcija

Bendroji informacija

Brain Projection parodo 2D ašinio vaizdo pjūvį tokiame gylyje, kuriame jį liečia žymeklio galiukas.
Projekcija yra išlenktas atkūrimas, apskaičiuotas kaip atstumas nuo žymeklio galiuko gylio iki
kaukolės krašto, kuris atvaizduojamas kaip plokščia, žemėlapio pavidalo projekcija. Brain
Projection galima naudoti su KT ir MR vaizdų rinkiniais.
Naudodami Brain Projection, galite atlikti toliau nurodytus veiksmus.
• Lokalizuoti smegenų pažeidimus
• Palyginti abu smegenų pusrutulius
• Rodyti objektus, persiklojimus, orientyrus ir susikertančius trajektorijų taškus
• Vienu metu žvalgyti smegenų projekcijoje ir daugiaplaniuose atkurtuose rodiniuose
• Orientuotis smegenų audinių paviršiuje

„Brain Projection“ neturėtų būti naudojama atstumui matuoti, nes planuojami objektai yra
iškraipyti.

Smegenų projekcijos rodymas

68 pav. 

Veiksmai

1. Norimame keisti rodinyje paspauskite akies piktogramą.

2. Paspauskite skirtuką Other Views.

3. Paspauskite Brain Projection.

4. Pasirinkite duomenų rinkinį, kurį norėtumėte matyti rodinyje Brain Projection. Programi-
nė įranga automatiškai atveria rodinį.
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8.5.2 Vaizdo įrašų rodinių rodymas

Prieš pradedant darbą

Reikia konfigūruoti vaizdo jungtį (žr. 48 psl.).

Vaizdo įrašų rodymas

Veiksmas

Paspauskite Video, esantį skirtuke Other Views, kad būtų rodomi bet kokio šaltinio, pvz., prie
sistemos prijungtų endoskopų, vaizdo įrašų vaizdai.
Dialogo langas uždaromas ir rodinyje rodomas vaizdo įrašo vaizdas.

Vaizdo įrašai netinkami diagnostikai, nes gali būti iškraipyti. Įvedus spalvotus vaizdus iš
išorinių prietaisų, objektai gali būti rodomi kitomis spalvomis nei žvalgymo ekrane.
Rekomenduojame naudotis dydžio ar padėties informacija objektams atpažinti.

Padidintas vaizdo įrašo rodinys

Jeigu vaizdo įrašo rodinys sukonfigūruotas pašalinus instrumentą, kuriuo žvalgoma, iš kameros
matymo lauko 60 sek., jis bus padidintas ir rodomas per visą ekraną. Instrumentui vėl pasirodžius
kameros matymo lauke atkuriamos ankstesnės rodinio nuostatos.
Šią nuostatą galite pasyvinti tokiu būdu:

Veiksmai

1. Dialogo lange Tools paspauskite Settings.

2.

Paspauskite mygtuką Smart Video Maximize, kad ši nuostata būtų pasyvinta.
Dar kartą paspaudus mygtuką nuostata aktyvinama.
PASTABA: funkcija Smart Video Maximize pagal numatytąją nuostatą pradeda veikti pa-
leidus programinę įrangą.
 

PASTABA: Smart Video Maximize išjungiamas rodiniuose, kurie buvo padidinti arba sumažinti
neautomatiškai (žr. 109 psl.).
 

Kitų atskirų rodinių nustatymas
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8.5.3 „Auto-Pilot“ rodinys

Bendroji informacija

Auto-Pilot yra trimatis tunelio formos rodinys, naudojamas žvalgyti instrumentu pagal trajektoriją.
Ši funkcija naudinga, pvz., atliekant kateterizaciją traumą patyrusiems pacientams arba ranka
valdomą biopsiją.

Prieš pradedant darbą

Norint atidaryti rodinį Auto-Pilot, vaizdo rodinyje turi būti rodoma trajektorija (žr. 164 psl.).
Jei matoma daugiau nei viena trajektorija, dialogo lange Trajectories pasirinkite aktyvią
trajektoriją (žr. 160 psl.).

„Auto-Pilot“ rodinio atidarymas

Veiksmai

1. Skirtuke Other Views paspauskite Auto-Pilot.

2.
Dialogo langas uždaromas ir apskaičiuoja-
mas atkuriamas 3D vaizdas su pavaizduotu
trajektorijos įėjimo tašku.

3.

Rekomenduojama spausti tiesiogiai viršutiniuose rodinio kampuose ir sukti atkurtą 3D
vaizdą, kol jis sutaps su tikrąja paciento kryptimi.
PASTABA: viršutinė Auto-Pilot rodinio kryptis yra nustatyta pagal View Orientation (žr.
118 psl.). Koreguojant Auto-Pilot rodinio kryptį kartu koreguojamas ir View Orientation.
 

4.
Laikykite instrumentą, kuriuo žvalgote, ties įėjimo tašku. Auto-Pilot rodomas, kai:
• Instrumentas yra ne didesniu kaip 50 mm atstumu nuo įėjimo taško.
• Instrumento kampo nuokrypis nuo trajektorijos yra mažesnis nei 30°.
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„Auto-Pilot“ rodinys

③

②

④

①

69 pav. 

Nr. Paaiškinimas

①

Žalios spalvos sekimo kryžiukas nurodo, kur yra įėjimo taškas.
Raudonos spalvos sekimo kryžiukas nurodo, kur yra tikslinis taškas.
PASTABA: Auto-Pilot rodinyje vaizduojant gylį atsižvelgiama į įrankio galiuko poslinkį (žr.
170 psl.).
 

② Ši rodyklė nurodo atstumą ir kryptį, kuria reikia judinti instrumento galiuką, kad jis būtų iš-
lygiuotas pagal trajektoriją.

③ Ši rodyklė nurodo kryptį ir kampą, kuriuo reikia pakreipti instrumentą, kad jis būtų išlygiuo-
tas pagal trajektoriją.

④
Skalėje rodomas atstumas nuo įrankio galiuko iki tikslinės plokštumos.
PASTABA: skalėje pateikiamas tik tikras atstumas iki tikslo, kai instrumentas yra išlygiuo-
tas pagal trajektoriją.
 

PASTABA: instrumentui pasiekus tikslinę plokštumą, rodinys Auto-Pilot tampa raudonas. Jeigu
instrumentas prasiskverbia toliau už tikslinį tašką, pasigirsta įspėjamasis tonas.
 

Kitų atskirų rodinių nustatymas
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8.6 Vaizdo nuostatų nustatymas
Vaizdų rinkinių pasirinkimas

Bendroji informacija

Dialogo lange Select Set galite pasirinkti vaizdų rinkinį, kurį norite naudoti žvalgydami, ir nustatyti
įvairias nuostatas.

Vaizdų rinkinio pasirinkimas

70 pav. 

Veiksmai

1.
Dialogo lange Data paspauskite Image Set.
Vaizdų rinkiniai, kuriuos galima pasirinkti, išvardyti pagal metodus, skenavimo datą ir lai-
ką, pradedant nuo pačių naujausių MR ir KT vaizdų rinkinių.

2. Pasirinkite vaizdų rinkinį.

3.
Atveriamuose skirtuko lapuose pasirinkite reikiamas vaizdų nuostatas:
• Windowing (žr. 134 psl.)
• Properties (žr. 136 psl.)
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8.6.1 Langų aplinkos koregavimas

Bendroji informacija

Vaizdų rinkinio langų aplinką galima koreguoti žvalgymo programinėje įrangoje.

Langų aplinkos prieiga

Langų aplinkos nuostatas galite pasiekti dviem būdais:
• atidarę dialogo langą Data arba
• paspaudę akies piktogramą, kad pakoreguotumėte atskirą rodinį

Langų aplinkos koregavimas vaizdų rinkinyje

Veiksmas

Paspauskite skirtuką Windowing.

71 pav. 

Parinktys

Vilkite slankiklius Left ir Right aukštyn arba žemyn, kad padidintumėte arba sumažintumėte ver-
tes.

Paspauskite viengubą rodyklę, kad pakeistumėte vertę iki kitos pilkumo tono vertės vaizdų rinki-
nyje.

Spauskite dvigubas rodykles, kad pakoreguotumėte vertę 2 %.

Vaizdo rodinyje esančiomis rodyklėmis slinkite per pjūvius ir tikrinkite nuostatas.

Paspauskite Radiology defined, kad pritaikytumėte nuostatas, pasirinktas gavus vaizdus pirmą
kartą.

Paspauskite Full range, kad pritaikytumėte visą pilkumo tono verčių intervalą / Hounsfield viene-
tus, gautus skeneriu. 

Paspauskite Toggle Color, kad galėtumėte perjungti įvairias spalvų parinktis pilkumo tono verčių
rodinyje („rainbow“, „hot metal“, „gray“, „Sokoloff“).
PASTABA: spalvų parinktys galimos tik MR vaizdų rinkiniuose.
 

Paspauskite Reset, kad būtų atkurtos langų aplinkos vertės, buvusios prieš atidarant dialogo
langą Windowing.

Vaizdo nuostatų nustatymas

134 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.2 Leid. Cranial/ENT 3.0 Vers.



Langų aplinkos nuostatos

Vaizdo tipas Nuostatos

CT 

Tankio informacija yra įvertinama Hounsfield vienetais pagal skalę
nuo –1 024 iki 3 071. Geros pradinės vertės norint geriausio smegenų
audinio ir didesnio kontrastiškumo auglių matomumo yra 0 ties kai-
riuoju parametru ir 100–150 ties dešiniuoju parametru.

MR

Kaip nustatyta skeneryje.XA 

PET / SPECT

PASTABA: gali būti neleidžiama pasirinkti kai kurių verčių.
 

Langų aplinkos nuostatų keitimas

Keičiant langų aplinkos nuostatas gali sumažėti vaizdų rinkinyje rodomos informacijos
kiekis. Prieš pradėdami paciento gydymą įsitikinkite, kad visi struktūrų elementai rodomi
tinkamai.

Langų aplinkos nuostatų perkėlimas

Langų aplinkos negalima apgręžti, bet ją galima perkelti iš kitų programinės įrangos
programų.
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8.6.2 Vaizdų rinkinio savybių peržiūra

Bendroji informacija

Pasirinkę vaizdų rinkinį, galite peržiūrėti įvairias jo savybes, pvz., atstumą tarp pjūvių, pjūvių
skaičių vaizdų rinkinyje ir pan.

Savybių peržiūra

72 pav. 

Veiksmas

Paspauskite skirtuką Properties.

Vaizdo nuostatų nustatymas
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9 BENDROSIOS ŽVALGYMO
FUNKCIJOS

9.1 Tikslumo patikros
Apžvalga

Bendroji informacija

Užregistravus pacientą, programinė įranga paragina patikrinti registravimo tikslumą, jei kelioms
minutėms pristabdėte žvalgymą, nes laikui bėgant registravimas gali tapti nebetikslus.

Garsinis signalas primena patikrinti tikslumą, o viršutiniame paciento informacijos juos-
tos kampe rodoma Accuracy Check piktograma.

Pakartotinės tikslumo patikros

Norint per visą procedūrą geriau stebėti tikslumą, rekomenduojama nustatyti fizinius orientyrus,
kurie per procedūrą galėtų būti naudojami patikrinimui. Orientyrus reikia apibrėžti iškart po
pradinio registravimo.
Per visą procedūrą atlikite išsamius patikrinimus, pvz., toliau nurodytais atvejais:
• Prieš apklojant ir apklojus
• Baigus gręžti ar atlikus kraniotomiją
• Atlikus biopsiją ar rezekciją
• Pasirodžius tikslumo patikros pranešimui

BENDROSIOS ŽVALGYMO FUNKCIJOS
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Tikslumo patikrinimas

73 pav. 

Veiksmai

1. Paspauskite Accuracy Check piktogramą, kad būtų atidarytas dialogo langas Accuracy
Check. Animuotoje instrukcijoje rodoma, kaip atlikti tikslumo patikrinimą.

2. Paspauskite mygtuką Confirm.

3.

Pridėkite žymeklį prie žinomo anatominio orientyro ir įsitikinkite, kad vaizdų rodiniuose ro-
doma žymeklio padėtis atitinka tašką ant paciento anatominių struktūrų.
PASTABA: jei nutaikysite į žymeklį arba iš anksto suplanuotą orientyrą, sistema atpažins
tašką ir parodys nuokrypį nuo žymeklio galiuko iki žymeklio / orientyro.
 

Norėdami užtikrinti, kad nebūtų jokių sistemos trikčių, per procedūrą turite pakartotinai
tikrinti tikslumą.

Sumažėjęs tikslumas

Dėl smegenų poslinkio gali atsirasti nesutapimas tarp paciento duomenų, kurie buvo prieš
operaciją, ir faktinės padėties.

Tikslumo patikros
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9.1.1 Žymeklio ir „Softouch“ patikrinimas

Bendroji informacija

Galite patikrinti žymeklio ir Softouch tikslumą naudodamiesi atskaitos rinkinio kūgiu ①.

①

74 pav. 

Tikslumo patikrinimas

Veiksmai

1. Laikykite instrumento galiuką atskaitos rinkinio kūgyje.

2. 2D žvalgymo ekrane rodomas atstumas tarp žymeklio / Softouch galiuko ir kūgio.

Nenaudokite netikslaus žymeklio arba „Softouch“.
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9.2 Ekrano nuotraukos
Ekrano nuotraukų darymas ir peržiūra

Ekrano nuotraukų darymas

Veiksmai

1. Paspausdami mygtuką Screenshot padarykite dabartinio ekrano nuo-
trauką.

2.

Ekrano nuotrauką galima eksportuoti į išorinę saugojimo laikmeną (pvz., USB atmintuką,
CD-R), kaip aprašyta „Patient Data Manager“ naudotojo vadove.
PASTABA: ekrano nuotraukas taip pat galima peržiūrėti kitose „Brainlab“ programinės
įrangos versijose (pvz., Image Viewer), kai įkelti susiję paciento duomenys.
 

Ekrano nuotraukos anonimizavimas

Sistemą galima konfigūruoti taip, kad paciento informacija nebūtų rodoma ekrano nuotraukoje.
Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į „Brainlab“ pagalbos tarnybą.

Kiekvienoje ekrano nuotraukoje rodomas paciento vardas. Norėdami užtikrinti paciento
konfidencialumą, apribokite prieigą prie ekrano nuotraukų – jas padarykite prieinamas tik
susijusiam medicininiam personalui.

Ekrano nuotraukos
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9.3 Objektai ir persiklojimai
Apžvalga

Bendroji informacija

Naudodami funkciją Objects, Overlays galite tvarkyti objektus, iš anksto suplanuotus programoje
iPlan ar Smartbrush arba sukurtus naudojant funkciją Paint, ir (arba) kurti naują persiklojimo
objektą (žr. 149 psl.).

Objektų dialogo langas

Atidarykite Data > Objects, Overlays.

①

②

③

⑤④ ⑥

75 pav. 

Nr. Funkcija Paaiškinimas

① Apply to all views
Objekto nuostatos pritaikomos visuose susijusiuose rodiniuose, jei
objektus atskiruose rodiniuose tvarkėte naudodami akies piktogra-
mą (žr. 151 psl.).

② Create overlay Įtraukiamas persiklojimo objektas (žr. 149 psl.).

③ Item Pateikiamas visų galimų objektų sąrašas.

④ Visible

Įjungus / išjungus parinktį Visible, objektas vaizdų rodiniuose rodo-
mas / paslepiamas:
• Atmerktos akies piktograma reiškia, kad objektas yra matomas.
• Užmerktos akies piktograma reiškia, kad objektas yra paslėptas.

⑤ Visualization

Perjungiamos rodinio parinktys (pvz., objektas rodomas su rėme-
liais, užpildytas spalva arba 3D).
Rodinio parinktys, kurias galite perjungti, priklauso nuo pasirinkto
objekto.

⑥ Remove Objektas panaikinamas.
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Objektų ir persiklojimų prieiga

Veiksmas

Norėdami gauti prieigą prie objekto, kad galėtumėte jį pakeisti, paspauskite reikiamo objekto mi-
niatiūros vaizdą.
Atveriama skirtukų lapų serija, kurioje galite atlikti keitimus (žr. 143 psl.).

Objekto rodinys

Peržiūrint objektus 2D rodiniuose, mažesni objektai gali būti nerodomi slenkant per vaizdų pjūvius,
jei jie yra tarp dviejų vaizdų pjūvių.
Jei reikia nustatyti, kad objektas nebūtų matomas (žr. 141 psl.), jis nebus rodomas vaizdų
rodiniuose.

Peržiūrėkite visų objektų, kurių reikia operacijai atlikti, visą rodinį. Būtinai nustatykite, kad
visi operacijai svarbūs objektai būtų matomi.

Objekto kontūrų rodinio skyra gali būti mažesnė nei po juo esantys vaizdo duomenys.
Atidžiai peržiūrėkite visus objektus, kad įsitikintumėte, jog jie tinkamai atvaizduoja
dominančią sritį.
PASTABA: jei 2D rodinyje perjungiate objekto 3D rodinį, rodomas visas 3D objektas, net jei tam
tikra objekto informacija yra kituose pjūviuose.
 

Objektai ir persiklojimai

142 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.2 Leid. Cranial/ENT 3.0 Vers.



9.3.1 Objektai

Objekto rodinio keitimas

Rodinį Objektas galite keisti skirtuke Visualization. 

76 pav. 

Parinktys

Norėdami pakeisti rodinį, pasirinkite:
• Outline: objektas rodomas paryškintas spalvotu kontūru.
• Fill: objektas rodomas užpildytas spalva.
• 3-D: rodomas trimatis objekto atvaizdas.

PASTABA: nenaudokite 3-D lokalizavimo tikslams.
 

Naudodami slankiklio juostą, vaizdų rodiniuose pakoreguokite objekto nepermatomumą.

Objekto savybių keitimas

Objekto savybes galite keisti skirtuke Properties.

77 pav. 
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Parinktys

Norėdami pervadinti objektą, paspauskite Edit ir nurodykite naują pavadinimą dialogo lange En-
ter Name.

Norėdami pakeisti objekto spalvą, pasirinkite spalvą paletėje.

Kad išvengtumėte sumaišties, pasirinkite skirtingas kiekvieno objekto spalvas.

Objektai ir persiklojimai

144 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.2 Leid. Cranial/ENT 3.0 Vers.



9.3.2 Pluoštiniai objektai

Bendroji informacija

Pluoštiniai objektai planuojami naudojant programos iPlan funkciją Fiber Tracking. Daugiau
informacijos žr. „iPlan“ programinės įrangos naudotojo vadove.

Pluoštinio objekto rodinio keitimas

Skirtuke Visualization galite keisti pluoštinio objekto rodinį.

78 pav. 

Parinktys

Pluoštiniai objektai gali būti rodomi kaip:
• Fiber (rodomi pavieniai pluoštai).
• Object (rodomas vienalytis objektas).

Jei pluoštinis objektas rodomas kaip Fiber, galite pasirinkti:
• 2-D: rodomas dvimatis pluoštinio objekto atvaizdas (dabartinio vaizdo pjūvio plokštumoje).
• 3-D: rodomas trimatis pluoštinio objekto atvaizdas.

PASTABA: nenaudokite 3-D lokalizavimo tikslams.
 

Jei pluoštinis objektas rodomas kaip Object, galite pasirinkti:
• Outline: objektas rodomas paryškintas spalvotu kontūru.
• Fill: rodomas visas objektas su spalva.
• 3-D: rodomas trimatis objekto atvaizdas.

Naudodami slankiklio juostą, vaizdų rodiniuose pakoreguokite objekto nepermatomumą.

Dirbant režimu 2-D pluoštai rodomi įtraukiant dalis, nutolusias iki 1 mm atstumu nuo dabar
rodomo vaizdo pjūvio.

BENDROSIOS ŽVALGYMO FUNKCIJOS

Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.2 Leid. Cranial/ENT 3.0 Vers. 145



Pluoštinio objekto savybių keitimas

Paspauskite skirtuką Properties.

79 pav. 

Parinktys

Norėdami pervadinti pluoštinį objektą, paspauskite Edit ir nurodykite naują pavadinimą dialogo
lange Enter Name.

Jei pluoštinis objektas rodomas kaip Fiber, galite:
• Išjungti funkciją Single color: pluoštinis objektas rodomas keliomis spalvomis. Spalvos pri-

klauso nuo kiekvieno atskiro pluošto difuzijos krypties (raudona = kairė–dešinė, žalia = prieki-
nė–užpakalinė dalis, mėlyna = galva–kojos).

• Įjungti funkciją Single color ir pasirinkti spalvą atidarytoje paletėje.

Jei pluoštinis objektas rodomas kaip Object, jis visada pateikiamas viena spalva. Norėdami pa-
keisti objekto spalvą, pasirinkite spalvą paletėje.

Objektai ir persiklojimai
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9.3.3 Objektų pakeitimas

Bendroji informacija

Naudodami funkciją Object Shift galite pakeisti objektą ir kompensuoti objekto padėties pokyčius.
KT / MR vaizdo duomenys, objekto forma ir dydis nepakinta. Funkciją Object Shift galima naudoti
šiais atvejais:
• Atliekant ultragarsinį integravimą (199 psl.).
• Atliekant operacinį vizualizavimą (299 psl.).

Programinė įranga suteikia galimybę pakeisti tik objekto originalią formą ir dydį. Faktinė
objekto forma ir dydis gali pasikeisti dėl smegenų pakitimo, skysčių netekimo arba auglio
pašalinimo.

Objektų pakeitimas

Norėdami pakeisti objektą, pasirinkite skirtuką Position.

①

③

⑤

②

④

80 pav. 

Veiksmai

1. Norėdami pasukti objektą, paspauskite rodiniuose esančias lenktas rodykles ①.

2. Norėdami pakeisti objektą, paspauskite tiesias rodykles (prijungtas prie oranžinių linijų)
rodiniuose ②.

PASTABA: kai pakeičiate objektą, rekomenduojame jį pervadinti, pvz., „Auglys“ į „Paslinktas
auglys“, nes programinė įranga nerodys jokios informacijos, kad pakeista objekto padėtis.
 

Be to, naudojant funkciją Object Shift galimos šios parinktys:

Parinktys

1. Paspausdami Ultrasound piktogramą ③ perjunkite iš ACS rodinių į Ultrasound rodinius (žr.
148 psl.).

PASTABA: ši piktograma rodoma tik jei aktyvinta Ultrasound integravimo funkcija.
 

2. Aktyvinkite funkciją Fine ④, jei norite keisti objekto padėtį tiksliuoju koregavimu.

3. Paspauskite Reset ⑤, jei norite atkurti objekto pradinę padėtį, kuri buvo jums patekus į dialo-
go langą.
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PASTABA: pakeistas plano turinys iškart įrašomas programinėje įrangoje. Vėliau nebus galima
anuliuoti paciento plano pakeitimų.
 

Objektų pakeitimas naudojant ultragarsą

Skirtuke Position paspauskite Ultrasound piktogramą ②, kad būtų aktyvinti ultragarso rodiniai.
PASTABA: į šį dialogo langą taip pat galite patekti per Tools > Ultrasound > Object Shift.
 

③

②
①

81 pav. 

Veiksmai

1. Laikykite prie objekto zondą, kad ultragarso vaizduose objektas būtų aiškiai matomas.

2. Viename iš rodinių paspauskite Freeze piktogramą ③.

3. Pasukite zondą kaip galima arčiau 90° kampo ir vis dar būkite kameros matymo lauke.
Paspauskite Freeze piktogramą ③ kitame rodinyje.

4. Pakoreguokite objekto padėtį, naudodami rodiniuose esančias rodykles ①, kad paslinktu-
mėte ir pasuktumėte objektą.

Objektai ir persiklojimai
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9.3.4 Persiklojimai

Bendroji informacija

Naudodami funkciją Create Overlay galite sukurti viso vaizdų rinkinio persiklojimo objektą, kuris
tada perklojamas vaizdų rodiniuose ant dabar rodomo vaizdų rinkinio.
PASTABA: šią funkciją galite naudoti tik jei yra daugiau nei vienas vaizdų rinkinys.
 

Persiklojimo kūrimas

① ②

③

82 pav. 

Veiksmai

1.

Dalyje Data > Objects, Overlays paspauskite Create overlay ①.
PASTABA: mygtukas Create overlay pateikiamas sąrašo Item gale. Priklausomai nuo są-
rašo elementų skaičiaus, gali reikėti slinkti iki sąrašo pabaigos.
 

2. Dialogo lange Select Set ② pasirinkite vaizdų rinkinį, kurį norėsite perkloti ant rodiniuose
rodomo vaizdų rinkinio.

3. Dialogo lange Enter Name ③ nurodykite persiklojimo pavadinimą.

4. Paspausdami Proceed grįžkite į dalį Data > Objects, Overlays ①, kurios sąraše rodo-
mas persiklojimo objektas.
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Persiklojimo objektų keitimas

Kaip ir naudodami kitus objektų tipus, galite koreguoti persiklojimo objekto rodinį ir savybes.

① ②

83 pav. 

Veiksmai

1. Dalyje Data > Objects, Overlays paspauskite persiklojimo objekto miniatiūros vaizdą.

2. Naudodami skirtuke Visualization ① esančią slankiklio juostą pakoreguokite vaizdų rodi-
niuose esančio objekto nepermatomumą.

3.

Pakoreguokite objekto pavadinimą ir spalvą skirtuke Properties ② (žr. 143 psl.).
PASTABA: jei pasirinksite juodą, persiklojimo spalva (–os) atitiks vaizdų rinkinio, iš kurio
persiklojimas sukurtas, spalvas (pvz., PET skenogramos persiklojimas yra spalvotas).
 

Rodomas persiklojimas

Šiame pavyzdyje rodomas PET vaizdų rinkinys, perklojantis MR vaizdų rinkinį.

84 pav. 
PASTABA: persiklojimai nematomi 3D rodiniuose.
 

PASTABA: kiekviename vaizdų rinkinyje yra savos langų aplinkos nuostatos.
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9.3.5 Objektų ir persiklojimo tvarkymas atskiruose rodiniuose

Objektų ir persiklojimo tvarkymas atskiruose rodiniuose

Kai tvarkote objektus dialogo lange Data, pakeitimai rodomi globaliai visuose vaizdų rodiniuose.
Atskiruose rodiniuose galite pakeisti objektų matomumą ir vizualizavimą naudodami akies
piktogramą (žr. 119 psl.).
PASTABA: tvarkant objektus vietoje, neįmanoma pridėti arba panaikinti objekto.
 

①

②③④

85 pav. 

Veiksmai

1. Susijusiame rodinyje paspauskite akies piktogramą ir pasirinkite skirtuką View configu-
rations ①.

2.

Pasirinktame rodinyje pakeiskite objekto matomumą ③ ir (arba) vizualizavimą ②.
PASTABA: visas vietines nuostatas galite taikyti globaliai paspausdami Apply to all
views ④.
 

3.
Paspauskite miniatiūros vaizdą, kad gautumėte prieigą prie objekto ir galėtumėte jį keisti.
PASTABA: pavadinimo, spalvos, nepermatomumo ir objekto padėties pakeitimai visuose
rodiniuose taikomi globaliai.
 

PASTABA: galimos parinktys priklauso nuo pasirinkto rodinio tipo, tarkime, Craniotomy Planning
rodinyje yra įvairios parinktys, pavyzdžiui, pjovimo ir vizualizavimo nuostatos.
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9.4 Taškai ir trajektorijos
Taško ir trajektorijos gavimas

Bendroji informacija

Mygtuku Acquire galite nurodyti skaitmeninius taškus. Tai naudinga, kai reikia
nurodyti ir išsaugoti orientyrus ant smegenų paviršiaus, pvz., stimuliacijai. Myg-
tukas Acquire taip pat naudojamas trajektorijai kurti vaizdų rinkinyje.

Taškų gavimas naudojant instrumentą, kuriuo žvalgoma

Veiksmai

1.
Jei būtina, sukurkite naują grupę dalyje Data > Points, į kurią reikia įtraukti taškų (žr. 155
psl.).
PASTABA: arba pirma galite gauti taškus, o vėliau juos grupuoti.
 

2.
Padėkite instrumento galiuką ant norimo paciento anatomijos taško.
PASTABA: atkreipkite dėmesį, kad atliekant taškų gavimą turi būti nustatyta instrumento
galiuko poslinkio vertė 0.
 

3.

Paspauskite Acquire, kad nustatytumėte skaitmeninį tašką.
Gauti taškai žymimi taip:
• Grupės pavadinimas ir numeris (pradedant nuo kiekvienos grupės #01).
• IntraOp Point ir numeris, jei taškas priklauso standartinei grupei, vadinamai Other

Points.

Taškų gavimas sustabdymo režimu

Taip pat galite gauti taškus tiesiogiai vaizdų rodiniuose nenaudodami instrumento.

Veiksmai

1. Meniu juostoje paspauskite Freeze (žr. 165 psl.).

2. Nutempkite oranžinių linijų sankirtą (dabar rodomą vaizdų rodiniuose) tiksliai į tą vietą, ku-
rioje norite padėti tašką.

3. Paspauskite Acquire.

Gautų taškų tvarkymas

Veiksmas

Atidarykite Data > Points ir keiskite taškus, kaip aprašyta 156 psl.
PASTABA: taip pat galite atidaryti keitimo dialogo langą paspausdami ir laikydami paspaustą
mygtuką Acquire, kai gaunate tašką.
 

Trajektorijos gavimas

Veiksmai

1. Nustatykite įrankio galiuko poslinkį (žr. 170 psl.).

Taškai ir trajektorijos
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Veiksmai

2.
Padėkite instrumento galiuką ant norimo paciento anatomijos taško.
• Įėjimo taškas nustatomas pagal faktinį įrankio galiuką, rodomą žaliai.
• Tikslinis taškas nustatomas pagal virtualų įrankio galiuką, rodomą raudonai.

3.
Paspauskite Acquire.
Atveriamas dialogo langas Data > Trajectories.

4. Peržiūrėkite trajektoriją arba, jei reikia, pakeiskite ją įjungę skirtuką Position.

PASTABA: norint tokiu būdu kurti trajektoriją, reikia įjungti instrumento ašį (žr. 182 psl.).
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9.4.1 Taškų tvarkymas

Bendroji informacija

Funkcija Points suteikia galimybę tvarkyti:
• Iš anksto programoje iPlan suplanuotus taškus.
• Per operaciją sukurtus taškus, naudojant funkciją Acquire (žr. 152 psl.).

Visi taškai tvarkomi grupėmis. Tai naudinga, pvz., atliekant žievės žymėjimą, kai per sesiją
gaunamus taškus galima grupuoti kartu. Kitoje smegenų srityje gautus taškus galima išsaugoti
skirtingoje grupėje.

Dialogo langas „Points“

Atidarykite Data > Points.

86 pav. 

Dialogo langas „Points“ funkcijos

Funkcija Paaiškinimas

Item
Visų suplanuotų taškų grupių sąrašas.
Dar nesugrupuoti gauti taškai įrašomi į grupę Other Points.

Visibility

Įjungiant / išjungiant parinktį Visible, sugrupuoti taškai vaizdų rodiniuose
rodomi / paslepiami:
• Atmerktos akies piktograma reiškia, kad taškai yra matomi.
• Užmerktos akies piktograma reiškia, kad taškai yra paslėpti.
• Pusiau užmerktos akies piktograma reiškia, kad grupėje yra matomų ir

paslėptų taškų derinys.

Active Kai gaunate naujus taškus, jie įtraukiami į dabar aktyvią grupę.

Remove

Panaikinama grupė.
Kai pasirenkate šalintiną grupę, programinė įranga pateikia klausimą, ar
tikrai norite panaikinti grupę ir joje esančius taškus, ar tik grupę. Jei norite
panaikinti tik grupę, esami taškai perkeliami į grupę Other Points (žr. 157
psl.).
PASTABA: grupės Other Points panaikinti negalima.
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Funkcija Paaiškinimas

Show Labels Įjungus / išjungus šį mygtuką, vaizdų rodiniuose rodomas / paslepiamas
taško pavadinimas.

Show only near pla-
ne

Įjungus / išjungus šį mygtuką, vaizdų rodiniuose paslepiami / rodomi taš-
kai, esantys 20 mm atstumu nuo dabartinės plokštumos.

Naujos grupės įtraukimas

Galite į sąrašą Item įtraukti naują grupę.

87 pav. 

Veiksmai

1.
Dalyje Data > Points paspauskite Create new group.
Atveriamas dialogo langas Point Group.

2.
Norėdami nustatyti visų grupėje esančių taškų spalvą, paletėje pasirinkite spalvą.
Dabartinė spalva nurodyta dešinėje.

3. Norėdami grupei suteikti pavadinimą, klaviatūra nurodykite naują pavadinimą.

4.
Paspaudę Proceed grįšite į Data > Points.
Nauja grupė rodoma sąraše Item. Ji rodoma kaip aktyvi grupė. Kol grupė aktyvi, į ją įtrau-
kiami visi nauji taškai, kuriuos planuojate naudoti su funkcija Acquire.

Taškų grupių prieiga

Kai bus taškų grupių (arba suplanuotų programoje iPlan, arba gautų žvalgant, žr. 152 psl.),
galėsite gauti prieigą prie jų ir keisti taškus.

Veiksmas

Paspauskite atitinkamą grupę sąraše Item.
Bus pateikta skirtukų lapų serija, joje galėsite atlikti reikiamus pakeitimus.

BENDROSIOS ŽVALGYMO FUNKCIJOS

Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.2 Leid. Cranial/ENT 3.0 Vers. 155



Taškų keitimas

Paspauskite skirtuką Points, kad grupėje galėtumėte keisti atskirus taškus.

①

②
③

④

⑤
⑥

⑦⑧ ⑦⑨⑩⑪

88 pav. 

Nr. Komponentas Paaiškinimas

① Spalva Norėdami pakeisti pasirinkto taško spalvą, pasirinkite spalvą paletėje.

②
Šiuo metu pa-
sirinktas taš-
kas

Dialogo lange nurodytas dabar pasirinktas taškas, jis rodomas vaizdų ro-
dinių centre.

③ Ultrasound Paspausdami Ultrasound piktogramą įjunkite ultragarso rodinius (žr.
159 psl.).

④ Rodyklių myg-
tukai

Perjunkite galimus taškus, kad galėtumėte pasirinkti kitą keistiną tašką.
Visas taškų skaičius nurodytas dialogo lango antraštėje.

⑤ Edit Norėdami pervadinti pasirinktą tašką, paspauskite Edit ir nurodykite nau-
ją pavadinimą dialogo lange Point Label.

⑥ Delete Norėdami panaikinti pasirinktą tašką, paspauskite Delete.

⑦ Add

Norėdami sukurti naują tašką, palieskite norimą vietą vaizde ir paspaus-
kite Add.
PASTABA: galite padėti naują tašką nutempdami į norimą vietą mėlynų
linijų sankirtą.
 

⑧ Reposition

Norėdami pakeisti pasirinkto taško padėtį, ties norima vieta paspauskite
tiesiogiai ant vaizdo ir paspauskite Reposition. 
PASTABA: galite pakeisti taško padėtį nutempdami į norimą vietą mėlynų
linijų sankirtą.
 

⑨ Groups

Taškai gali priklausyti daugiau nei vienai grupei. Norėdami įtraukti pasi-
rinktą tašką į kitą grupę ir (arba) pašalinti jį iš dabartinės grupės, pa-
spauskite Groups.
Dialogo lange Membership pasirinkite grupę (–es), į kurią (–ias) norėsite
įtraukti tašką.

⑩ Visible
Pagal numatytąsias nuostatas vaizdo rodinyje matomi visi taškai ir myg-
tukas Visible yra aktyvintas.
Norėdami paslėpti pasirinktą tašką, paspauskite Visible.

Taškai ir trajektorijos
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Nr. Komponentas Paaiškinimas

⑪ Reset Paspauskite Reset, kad atkurtumėte taško nuostatas į tokias, kokios bu-
vo iš pradžių patekus į dialogo langą Points.

PASTABA: pakeistas plano turinys įrašomas programinėje įrangoje. Vėliau nebus galima anuliuoti
paciento plano pakeitimų.
 

Taškų grupių keitimas

Paspauskite skirtuką Properties, kad galėtumėte keisti pasirinktos taškų grupės savybes.

89 pav. 

Parinktys

Norėdami pakeisti visų grupėje esančių taškų spalvą, pasirinkite spalvą paletėje.
Dabartinė spalva nurodyta dešinėje. Jei grupėje yra daugiau nei vienos spalvos taškų, rodoma
kelių spalvų piktograma.

Norėdami pervadinti grupę, klaviatūra nurodykite naują pavadinimą.
PASTABA: grupės pavadinimą Other Points nustato programinė įranga, jo keisti negalima.
 

Nesugrupuotų taškų tvarkymas

Jei dar nesukūrėte naujų taškų grupės arba nepasirinkote esamos grupės, pagal numatytąsias
nuostatas nauji taškai įtraukiami į grupę Other Points.
Šiuos taškus galite bet kada pasiekti, kai reikia keisti arba perkelti į kitas grupes.
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90 pav. 

Veiksmai

1. Dalyje Data > Points paspauskite Other Points.

2. Atveriamas skirtukas, kuriame dabar galėsite keisti taškus ir juos grupuoti, kaip aprašyta
156 psl.

Taškai ir trajektorijos
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9.4.2 Ultragarso orientyrai

Taško / orientyro įtraukimas naudojant ultragarsą

Naudodami funkciją Ultrasound Landmarks galite pažymėti kraujagysles, kurios identifikuojamos
duomenų rinkiniuose arba naudojant režimą Ultrasound. Šie orientyrai tada bus matomi per
operaciją.
Skirtuke Points paspauskite Ultrasound piktogramą ①, kad aktyvintumėte ultragarso rodinius.
PASTABA: į šį dialogo langą taip pat galite patekti per Tools > Ultrasound > Ultrasound
Landmarks.
 

②

①

91 pav. 

Veiksmai

1.
Laikykite zondą nukreiptą į įtraukiamą kraujagyslę / orientyrą.
PASTABA: dešinėje esantis padidintas ultragarsinis rodinys padeda tiksliau padėti orienty-
rą.
 

2. Aiškiai vizualizavę kraujagyslę, paspauskite mygtuką Freeze ②.

3. Perstumkite vaizdą arba perkelkite kryžiuką į norimą tašką.

4. Įtraukite orientyrą paspausdami Add.

PASTABA: daugiau informacijos apie orientyro / taško keitimą žr. 156 psl.
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9.4.3 Trajektorijų tvarkymas

Bendroji informacija

Funkcija Trajectories suteikia galimybę:
• Tvarkyti iš anksto programoje iPlan ar DICOM Viewer suplanuotas trajektorijas.
• Kurti ir tvarkyti trajektorijas per operaciją.

Dialogo langas „Trajectories“

Atidarykite Data > Trajectories.

92 pav. 

Funkcija Paaiškinimas

Item Visų iš anksto ir per operaciją suplanuotų trajektorijų sąrašas.

Visible

Įjungiant / išjungiant parinktį Visible, trajektorija vaizdų rodiniuose rodoma /
paslepiama:
• Atmerktos akies piktograma reiškia, kad trajektorija yra matoma.
• Užmerktos akies piktograma reiškia, kad trajektorija yra paslėpta.

Active Nurodykite trajektoriją, naudotiną dirbant, pvz., režimu Auto-Pilot. Vienu me-
tu gali būti aktyvi tik viena trajektorija.

Remove Panaikinama trajektorija.

Trajektorijų prieiga

Veiksmas

Norėdami gauti prieigą prie trajektorijos, kad galėtumėte ją keisti, paspauskite atitinkamą trajek-
toriją sąraše Item.
Bus pateikti keli skirtukų lapai, kuriuose galima atlikti keitimus.

Taškai ir trajektorijos
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Trajektorijos padėties keitimas

Trajektorijos dialogo lange paspauskite skirtuką Position. Dialogo lango viršuje rodomas
trajektorijos pavadinimas, pvz., „Intraop Trajectory #2“.

93 pav. 

Parinktys

• Norėdami pakeisti tikslinio taško padėtį, ties norima vieta paspauskite tiesiogiai ant vaizdo ir
paspauskite Set Target. Tikslinis taškas nurodomas raudonu rutuliu.

PASTABA: raudonu rutuliu nurodomas tik šiuo metu aktyvios trajektorijos tikslinis taškas. Visų
kitų suplanuotų trajektorijų tiksliniai taškai rodomi kita spalva.
 

• Norėdami pakeisti įėjimo taško padėtį, ties norima vieta paspauskite tiesiogiai ant vaizdo ir pa-
spauskite Set Entry. Įėjimo taškas nurodomas žaliai apvestu kryžiuku.

PASTABA: galite pakeisti įėjimo / tikslinio taško padėtį mėlynų linijų sankirtą nutempdami tiksliai į
tą vietą, kurioje norėsite padėti tašką, ir paspausdami Set Entry / Set Target.
 

Jei norite nustatyti įėjimo tašką naudodami instrumentą, kuriuo žvalgoma (pvz., jei grąžto skylė
skiriasi nuo pradinio suplanuoto įėjimo taško):
• Paspauskite Navigate Entry.
• Žvalgykite instrumento galiuku iki norimos vietos paciento kūne.
• Kad galėtumėte nustatyti įėjimo tašką, pasukite instrumentą arba paspauskite Set Entry.

Norėdami atkurti trajektorijos nuostatas į tas, kurios buvo patekus į skirtukų lapus, paspauskite
Reset.

Kad trajektorija būtų rodoma rodiniuose Inline 1, Inline 2 ir Probe’s Eye, įrankių juostoje pa-
spauskite šią piktogramą.

PASTABA: pakeistas plano turinys įrašomas programinėje įrangoje. Vėliau nebus galima anuliuoti
paciento plano pakeitimų.
 

PASTABA: trajektorijų galima įtraukti naudojant meniu juostos mygtuką Acquire (žr. 152 psl.).
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Trajektorijos savybių keitimas

Paspauskite skirtuką Properties.

94 pav. 

Parinktys

Norėdami pervadinti trajektoriją, paspauskite Edit ir dialogo lange Trajectory nurodykite naują
pavadinimą.

Norėdami koreguoti rodiniuose rodomos trajektorijos skersmenį, naudokite mygtukus Diameter:
• Paspausdami mygtukus +/– koreguokite skersmenį 0,5 mm padalomis.
• Paspausdami Reset nustatykite vertę 0.

Norėdami pakeisti trajektorijos spalvą, pasirinkite spalvą paletėje.

Trajektorijų peržiūra

Paspauskite skirtuką Review.

95 pav. 

Taškai ir trajektorijos
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Parinktys

Norėdami perjungti ACS rodinius (mėlyna piktograma) ir rodinius Inline / Probe’s
Eye (geltona piktograma), įrankių juostoje paspauskite mygtuką.
PASTABA: rodinyje Probe’s Eye galima tikrinti trajektorijas. Šiame rodinyje pateikiami
vaizdų pjūviai iš atitinkamo trajektorijos kampo (įstrižo kampo), kad galėtumėte matyti
visą trajektorijos eigą ir užtikrinti, kad nebūtų pradurtos jokios kritinės struktūros.
 

Norėdami centruoti rodinį pagal įėjimo tašką arba tikslinį tašką, paspauskite Show Entry arba
Show Target.

Norėdami slinkti palei trajektorijos ilgį, kad galėtumėte patikrinti jos kelią, paspauskite Scroll.
Slenkant palei trajektoriją, rodomas atstumas nuo dabartinės padėties iki tikslinio taško. Pasie-
kus tikslinį tašką rodoma pabaigta eigos juosta.

Trajektorijos įtraukimas

① ②

③ ④

96 pav. 

Veiksmai

1. Dalyje Data > Trajectories paspauskite Create new trajectory ①.

2. Dalyje Data > Trajectories > Trajectory įveskite trajektorijos pavadinimą ②.

3. Jei yra daugiau nei vienas vaizdų rinkinys, atveriamas dialogo langas Select Set ③. Pasi-
rinkite vaizdų rinkinį, kuriame norite planuoti trajektoriją.

4. Dabar galite nustatyti naują trajektoriją ir peržiūrėti nuostatas skirtukuose Position, Pro-
perties ir Review ④, kaip aprašyta nuo 160 psl.

PASTABA: trajektorijų galima įtraukti naudojant meniu juostos mygtuką Acquire (žr. 152 psl.).
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9.4.4 Taškų ir trajektorijų rodymo parinktys

Bendroji informacija

Galite perjungti visų planuotų taškų ir trajektorijų 2D ir 3D rodymą vaizdų rodiniuose.

Aktyvinimas / pasyvinimas

97 pav. 

Veiksmas

Dalyje Tools > Settings aktyvinkite / pasyvinkite 3-D Points & Trajectories, kad taškai ir trajek-
torijos būtų rodomi 3D / 2D režimu.

Taškų ir trajektorijų rodinys

Toliau pavyzdžiuose pateikti taškų ir trajektorijų 2D (kairysis) bei 3D (dešinysis) rodiniai.

98 pav. 

Taškai ir trajektorijos
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9.5 Sustabdymas
Sustabdymo režimo naudojimas

Sustabdymo apžvalga

Mygtuku Freeze galite sustabdyti rodomus pjūvius ir atkūrimus, kad sumažin-
tumėte vaizdo drebėjimą vaizdų rodiniuose. Tai naudinga fokusuojant specifi-
nes skenogramos struktūras, ypač kai naudojamas didelis mastelio keitimo
koeficientas.
Matote Freeze tašką, ties kuriuo paskutinėje susektoje instrumento padėtyje
fiksuotas kryžiuko centras. Vaizdų rinkinyje naudojama padėtis dabar priklau-
so nuo šio taško.

Sustabdymo funkcijos naudojimas

Veiksmai

1. Paspauskite mygtuką Freeze.

2.
Galite toliau žvalgyti instrumentu, kol pjūviai ir atkūrimai išlieka sustabdyti.
PASTABA: kol aktyvinta funkcija Freeze, galite slinkti vaizdų pjūviais naudodami rodykles
arba rodiniuose esančią nematomą slinkties juostą (žr. 109 psl.).
 

PASTABA: Freeze taškas gali būti truputį pastumtas, kai perjungiami rodiniai Workspace 1 ir
Workspace 2.
 

BENDROSIOS ŽVALGYMO FUNKCIJOS

Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.2 Leid. Cranial/ENT 3.0 Vers. 165



9.6 Matavimo funkcijos
Prieiga prie matavimo funkcijų

Matavimo funkcijų prieiga

Atidarykite Tools > Measurement.

99 pav. 

Matavimo funkcijos
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9.6.1 Liniuotės rodymas

Liniuotės rodymas

100 pav. 

Veiksmas

Dalyje Tools > Measurement paspauskite Show Ruler, kad visuose vaizdų rodiniuose būtų ak-
tyvinta liniuotė (išskyrus 3D ir vaizdo įrašo rodinius). Padidinus ir sumažinus rodinius atitinkamai
atnaujinama liniuotė.

Nenaudokite funkcijos „Show Ruler“ faktiniam matavimui atlikti, nes rodoma struktūra gali
neatvaizduoti tikrosios struktūros, pvz., dėl langų aplinkos.
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9.6.2 Atstumų rodymas

Atstumo iki suplanuotos tikslinės vietos išmatavimas

101 pav. 

Veiksmai

1. Dalyje Tools > Measurement paspauskite Display Distances. 

2.

Laikykite žymeklį prie taško, nuo kurio norite matuoti. Programinė įranga parodys atstumą
nuo taško iki suplanuotos tikslinės vietos standartiniuose 2D rodiniuose.
PASTABA: jei skaitmeninis taškas (žr. 154 psl.) patenka į 8 mm atstumą nuo dabartinės
žymeklio padėties, vietoje to bus rodomas atstumas iki šio taško.
 

Atstumų tarp dviejų nesuplanuotų taškų matavimas

102 pav. 

Veiksmai

1. Dalyje Tools > Measurement paspauskite Display Distances.

2. Laikykite žymeklį prie pirmojo matavimo taško.

Matavimo funkcijos
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Veiksmai

3. Paspauskite mygtuką Freeze.

4. Perkelkite žymeklį prie antrojo matavimo taško. Programinė įranga parodys atstumą tarp
taškų standartiniuose 2D rodiniuose.
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9.7 Įrankio galiuko poslinkis
Įrankio galiuko poslinkio nustatymas

Bendroji informacija

Naudodami Tooltip galite virtualiai pailginti arba sutrumpinti instrumento, kuriuo žvalgoma,
galiuką. Tai naudinga:
• Peržiūrint anatomiją didesniuose gyliuose.
• Planuojant trajektorijas.

Poslinkio nustatymas

103 pav. 

Veiksmai

1. Meniu juostoje paspauskite Tooltip. Atveriamas antrinis meniu Tool Tip Offset.

2. Norėdami pailginti arba sutrumpinti instrumentą, mygtukais –/+ tiksliai nustatykite vertę 1
mm padalomis.

3. Paspauskite už antrinio meniu Tool Tip Offset ribų, kad pritaikytumėte vertes ir grįžtumė-
te į žvalgymo ekraną. Poslinkis rodomas šalia mygtuko Tooltip.

Be to:

Grąžina Tool Tip Offset vertę 0 mm.

Įrankio galiuko poslinkis
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Papildoma parinktis

Instrumento galiuko poslinkį galite keisti 10 mm padalomis:

Veiksmai

1. Meniu juostoje paspauskite Tooltip. Atveriamas antrinis meniu Tool Tip Offset.

2. Paspauskite šią piktogramą, kad būtų atvertas dialogo langas Tool Tip Offset.

3. Pasirinkite norimą instrumento galiuko poslinkio ilgį.

4. Paspauskite Close, kad grįžtumėte į žvalgymo ekraną.

Žvalgymas esant galiuko poslinkiui

104 pav. 

Ekrano elementas Atvaizduojamas

Instrumento poslinkis Raudona linija

Instrumento poslinkio galiukas Raudonu kryžiuku

Faktinis instrumentas Žalia linija

Faktinis instrumento galiukas Žaliu kryžiuku

Darbas su įrankio galiuko poslinkiu

Programinė įranga ignoruoja nustatytą Tool Tip Offset, jei nusprendžiate pacientą registruoti
naudodami Softouch / žymeklį.

Kadangi instrumento galiuko poslinkis taikomas visiems instrumentams, po darbo esant
įrankio galiuko poslinkiui visuomet atkurkite nulinę jo reikšmę, kad žvalgant būtų išvengta
painiavos. Visada elkitės atsargiai, kai nustatyta kitokia nei nulinė įrankio galiuko poslinkio
vertė.

Jei netinkamai sukalibruota instrumento trajektorija, poslinkis taip pat netikslus.

Atkūrimai ir visi kiti rodiniai atnaujinami pagal virtualų galiuką.
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Nenaudokite galiuko poslinkio funkcijos su instrumentais, kurie kalibruoti su atskaitos
rinkinio kalibravimo kūgiu arba ICM4 sukimo taškais.

Įrankio galiuko poslinkis
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9.8 Instrumento nuostatos
Instrumento nuostatų prieiga

Instrumento nuostatų prieiga

Atidarykite Tools > Settings.

105 pav. 
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9.8.1 Sukimosi aptikimas

Bendroji informacija

Funkcija Pivoting Detection padeda programinei įrangai aptikti instrumentų sukimąsi instrumentų
pakartotinio kalibravimo atskaitos rinkinio kūgyje. 
Galite pasyvinti sukimosi aptikimą, kad netyčia neaktyvintumėte pakartotinio instrumento
kalibravimo. Tai gali įvykti, pvz., per LOR žvalgymą naudojant atskaitos galvajuostės rinkinį.

Aktyvinimas / pasyvinimas

Veiksmas

Aktyvinkite / pasyvinkite nuostatą dalyje Tools > Settings paspausdami Pivoting Detection.
PASTABA: funkcija Pivoting Detection, kai paleidžiate programinę įrangą, pagal numatytąsias
nuostatas yra aktyvinta.
 

Instrumento nuostatos
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9.8.2 3D instrumentai

Bendroji informacija

Funkcija 3-D Instruments suteikia galimybę perjungti instrumentų, kuriais žvalgoma, rodymą 3D
arba 2D režimu.

Aktyvinimas / pasyvinimas

Veiksmas

Dalyje Tools > Settings aktyvinkite / pasyvinkite 3-D Instruments, kad instrumentai būtų rodo-
mi 3D / 2D režimu.

PASTABA: aktyvinus funkciją 3-D Instruments, paciento duomenys gali būti paslėpti už
instrumento.
 

Instrumentų rodinys

Toliau pavyzdžiuose pateikiamas žymeklio 2D (kairysis) ir 3D (dešinysis) rodiniai.

106 pav. 
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9.8.3 Didelis instrumento kryžiukas

Bendroji informacija

Žvalgant instrumento, kuriuo žvalgoma, galiukas vaizdų rodiniuose nurodomas kryžiuku. Funkcija
Big Instrument Crosshair suteikia galimybę perjungti didelio ir mažo kryžiuko rodymą.

Aktyvinimas / pasyvinimas

Veiksmas

Aktyvinkite / pasyvinkite nuostatą dalyje Tools > Settings paspausdami Big Instrument Cross-
hair.
PASTABA: funkcija Big Instrument Crosshair, kai paleidžiate programinę įrangą, pagal numa-
tytąsias nuostatas yra aktyvinta.
 

Kryžiuko rodinys

Toliau pavyzdžiuose pateiktas didelio (kairysis) ir mažo (dešinysis) kryžiuko rodiniai.

107 pav. 
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10 INSTRUMENTŲ
KALIBRAVIMAS

10.1 Kalibravimo įvadas
Apžvalga

Bendroji informacija

Instrumentus reikia sukalibruoti (nebent jie sukalibruoti iš anksto) ir patikrinti, norint jais žvalgyti.
Priklausomai nuo instrumento ir pasirinkto kalibravimo metodo, galite kalibruoti instrumento
galiuką, ašį ir skersmenį.
Su programine įranga galima naudoti šių tipų instrumentus:
• Iš anksto sukalibruotus instrumentus, kuriuos reikia tik patikrinti:

- Išankstinio kalibravimo duomenys įkeliami į programinę įrangą.
- Išankstinio kalibravimo duomenys jau yra programinėje įrangoje (pvz., VarioGuide arba

lygiavimo įrankyje).
• Instrumentus, prie kurių tvirtinate instrumento adapterio komplektą, tada kalibruojate ir

patikrinate:
- Ne „Brainlab“ instrumentus, pvz., biopsijos adatas.
- „Brainlab“ instrumentus, pvz., žymeklius su keliais galiukais ir siurbimo vamzdelius.

PASTABA: informaciją apie instrumentų adapterių komplektus žr. Instrumento naudotojo
vadove.
 

Kalibravimo / patikrinimo metodai

Metodas Paaiškinimas Naudojama su

Kalibravimas naudo-
jant atskaitos rinkinį

Kalibruojama / patikrinama instrumen-
to galiuką laikant atskaitos rinkinio ka-
libravimo kūgyje.

Instrumentai su smailiu galiuku.

Instrumento kalibravi-
mo matrica, 4.0 leid.
(ICM4)

Kalibruojama / patikrinama naudojant
ICM4 lankstinių jungčių sukimo taš-
kus, lizdus arba plyšį.

Bet kokie įrankiai (išskyrus
lanksčius įrankius), įskaitant di-
delius ar netaisyklingos formos
instrumentus.

Naudojant atskaitos rinkinį dideliems arba netaisyklingos formos instrumentams kalibruoti,
galima netiksliai sukalibruoti galiuką arba ašį.

Kelių instrumentų naudojimas

Programinė įranga gali vienu metu sekti instrumentus su pritvirtintais skirtingo dydžio rinkiniais. Jei
pradėsite naudoti naujos geometrijos (anksčiau nenaudotos per šią procedūrą) instrumentą,
programinė įranga atidarys kalibravimo dialogo langą.
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Instrumento standumas ir kalibravimo tikslumas

Lentelėje toliau aprašomas instrumento standumo poveikis kalibravimo tikslumui.

Instrumento ti-
pas

Komentaras

Standusis
Standieji instrumentai yra tokie, kuriuos naudojant instrumento galiuko padėtis
lieka fiksuota sekimo rinkinio atžvilgiu.
Standžiuosius instrumentus galima kalibruoti didžiausiu tikslumu.

Lenkiamieji

Lenkiamasis instrumentas gali susilenkti dėl savo svorio arba veikiant minima-
liai jėgai. Jei instrumentas naudojamas netinkamai, dėl to gali atsirasti reikš-
mingų sekimo paklaidų.
Lenkiamuosius instrumentus galima kalibruoti, kol instrumentas tinkamai nau-
dojamas ir (arba) naudojama mechaninė atrama, norint sumažinti sulenkimo
tikimybę (pvz., su biopsijos adata naudojant kreipiamąjį vamzdelį).

Lankstusis
Lankstieji instrumentai yra tokie, kurių galiukas turi judėti, kad instrumentas
būtų naudojamas pagal paskirtį.
Lanksčiųjų instrumentų negalima kalibruoti.

Nekalibruokite lanksčiųjų instrumentų.

Kalibravimo patikrinimas

Norėdami išvengti klaidų dėl netinkamo instrumento naudojimo, pasirūpinkite, kad būtų
patikrintas instrumento galiuko, ašies ir skersmens kalibravimo tikslumas. Patikrinkite
sukalibravę instrumentą, įkėlę išankstinio kalibravimo duomenis arba atkūrę kalibravimą.
Norėdami per operaciją patikrinti instrumento kalibravimo tikslumą, galite nukreipti sukalibruotą
instrumentą į žinomus anatominius orientyrus ir patikrinti ekrane rodomą padėtį.

Kalibravimo įvadas
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10.1.1 Instrumentų adapterių naudojimas

Instrumentų adapterių tvirtinimas

Norėdami užtikrinti sėkmingą kalibravimą, įsitikinkite, kad:
• Pritvirtinote adapterį, kuris yra pakankamai didelis, kad būtų galima naudoti instrumentą. Kuo

didesnis instrumentas, tuo didesnį adapterį turite naudoti. Naudojant per mažą adapterį galima
sukalibruoti netiksliai.

• Ilgoji adapterio sekimo rinkinio rankenėlė nukreipta lygiagrečiai ilgajai instrumento, prie kurio
pritvirtintas rinkinys, ašiai, kaip parodyta paveikslėlyje toliau.

②①
108 pav. 

Nr. Paaiškinimas

① Ilgoji sekimo rinkinio rankenėlė.

② Ilgoji instrumento ašis.

Nesėkmingas kalibravimas

Jei programinė įranga atpažįsta instrumento adapterį, kuris yra per mažas naudoti su instrumentu,
parodomas atitinkamas dialogo langas.
Tokiu atveju pritvirtinkite didesnį adapterį arba nustatykite adapterio padėtį arčiau instrumento
galiuko ir paspausdami Try Again pakartokite kalibravimą.

Tinkamas instrumentų adapterių naudojimas

Sukalibravę nekeiskite instrumento adapterio rinkinio arba jo padėties. Antraip bus
pateikiamas klaidingas instrumento rodinys.

Keičiant instrumento galiuką (pvz., žymeklio su keliais galiukais galiukus) arba instrumento
adapterį, reikės iš naujo kalibruoti instrumentą.

Įsitikinkite, kad adapteris instrumentui yra pakankamo dydžio. Kuo didesnis instrumentas,
tuo didesnį adapterį turite naudoti. Naudojant per mažą adapterį galima sukalibruoti
netiksliai.
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10.1.2 Kalibravimo aktyvinimas

Bendroji informacija

Kalibravimas aktyvinamas:
• Laikant instrumentą ir ICM4 (jei kalibruojate naudodami ICM4) kameros matymo lauke.
• Laikant instrumentą kameros matymo lauke užtikrinama, kad matomas ir atskaitos rinkinys (jei

kalibruojate naudodami atskaitos rinkinį).
Sukalibruotas ir patikrintas instrumentas rodomas dialogo lange Tools > Instruments (žr. 196
psl.).

Prieš pradedant darbą

Pasirūpinkite, kad kameros matymo lauke būtų tik kalibruojamas instrumentas.

Atidžiai perskaitykite Instrumento naudotojo vadovo dalis apie instrumento adapterio
komplektus ir ICM4.

Kalibravimo įvadas
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10.2 Kalibravimas naudojant atskaitos rinkinį
Įvadas

Bendroji informacija

Instrumentą galite kalibruoti ir patikrinti naudodami atskaitos rinkinio kūgį ①.

①

109 pav. 

Tinkami instrumentai

Tinkami? Instrumentai

Taip Instrumentai su smailiu galiuku.

Ne

Instrumentai su:
• Apvaliu galiuku.
• Dideliu skersmeniu, kuris tinkamai netelpa į atskaitos rinkinio kūgį.

PASTABA: išlenkti instrumentai gali būti sukalibruoti tiksliai, bet jų ašis liks ne-
kalibruota. Norėdami sukalibruoti išlenktus instrumentus arba gauti informacijos
apie instrumento skersmenį, naudokite ICM4.
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10.2.1 Instrumento ašis

Bendroji informacija

Kalibruojant instrumentą su atskaitos rinkinio kūgiu, programinė įranga gali nerodyti instrumento
ašies, kaip tikėtasi. Tai ypač akivaizdu, kai nurodytas įrankio galiuko poslinkis. Dėl šios
priežasties, kai atliekate kalibravimą su atskaitos rinkiniu, instrumento ašies rodymas rodiniuose
automatiškai išjungiamas.
Galite įjungti instrumento ašies rodymą kalibravimo patikrinimo dialogo lange esančiu mygtuku
Show Axis (žr. 183 psl.).

Instrumento ašies paaiškinimas

Jei nuspręsite aktyvinti Show Axis, toliau pateiktame paaiškinime aprašoma, kaip apskaičiuojama
ir parodoma instrumento ašis.

110 pav. 
Kūgyje kalibruojant instrumento galiuką, instrumento ašis apskaičiuojama lygiagrečiai instrumento
sekimo rinkiniui. Instrumento ašis tada slenkama, kol susikirs su instrumento galiuku.
Nustačius įrankio galiuko poslinkį (raudonas kryžiukas), instrumento ašis pratęsiama už
sukalibruoto galiuko (žalias apskritimas) ta pačia kryptimi.

Įsidėmėkite, kad kalibruojant instrumentą ir naudojant atskaitos rinkinio kūgį galima gauti
virtualią instrumento ašį, kuri neatitiks faktinės instrumento ašies. Naudodami ICM4 (lizdą
arba v formos išpjovą) tinkamai sukalibruokite ašį.

Kalibravimas naudojant atskaitos rinkinį
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10.2.2 Kalibravimas

Kalibravimas ir patikrinimas

111 pav. 

Veiksmai

1.

Laikykite instrumentą su pritvirtintu instrumento adapterio rinkiniu kameros matymo
lauke.
Jei instrumentą kalibruojate pirmą kartą, atveriamas dialogo langas Instrument Calibra-
tion.

2. Laikykite instrumento galiuką prie atskaitos rinkinio kūgio ir truputį pasukite instrumentą.

3. Pabaigus kalibruoti atveriamas dialogo langas Verification of Calibration.

4. Pasukite instrumentą atskaitos rinkinio kūgyje, kad būtų rodomas galiuko nuokrypis.

5. Paspausdami Accept patvirtinkite kalibravimą arba paspausdami Try Again pakartokite
kalibravimą.

Įsitikinkite, kad kalibruojant ir tikrinant nepasikeičia atskaitos rinkinio padėtis.

Instrumento ašies rodymas

Naudojant su atskaitos rinkiniu sukalibruotus instrumentus, instrumento ašies rodymas
automatiškai išjungiamas (žr. 182 psl.). Šiuo atveju vaizdų rodiniuose rodomas tik instrumento
galiuką atitinkantis kryžiukas.

Veiksmas

Norėdami įjungti ašies rodymą, paspauskite Show Axis dialogo lange Verification of Calibra-
tion.
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Instrumento skersmens nustatymas

Prieš patikrinimą galite nustatyti instrumento skersmenį. Nustačius instrumento skersmenį,
programinė įranga parodys instrumento atvaizdą su nustatytu skersmeniu.

112 pav. 

Veiksmai

1.
Paspauskite Set Diameter dialogo lange Verification of Calibration.
Atveriamas dialogo langas Set Instrument Diameter.

2.
Skalėje pasirinkite skersmenį. Naudodami mygtukus +/– tiksliai nustatykite skersmenį 0,1
mm padalomis.
Paspausdami Reset sugrąžinkite 0 vertę.

3.
Paspausdami Accept patvirtinkite vertę.
Programinė įranga ragina patikrinti kalibravimą.

PASTABA: jei mygtukas Show Axis neaktyvus, instrumento skersmens rodyti arba nustatyti
negalima.
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10.3 Kalibravimas naudojant ICM4
Apžvalga

Bendroji informacija

Galite naudoti ICM4 dideliems arba netaisyklingos formos instrumentams kalibruoti ir patikrinti.
ICM4 kalibravimas taip pat suteikia galimybę tiksliai sukalibruoti instrumentų ašis.

ICM4 funkcijos

③

②①

113 pav. 

Nr. Komponentas Funkcija

① V formos išpjova (plyšys)
Kalibruojama instrumento ašis.
Tinka instrumentams, kurie netelpa į lizdus (dėl didelio instru-
mento skersmens arba galiuko formos), kalibruoti.

② Kalibravimo lizdai (angos)

Kalibruojamas instrumento galiukas ir ašis. Tinka instrumen-
tams su tiesiu galiuku kalibruoti.
Galima naudoti instrumentams, neturintiems tiesaus stiebo,
kalibruoti.
PASTABA: įdėklų naudojimas lizduose nesuderinamas su
Cranial / ENT žvalgymo programine įranga.
 

③ Sukimo taškai Kalibruojami smailių instrumentų galiukai.

Kalibravimo patikrinimas

Kalibruojant kiekvieną instrumentą ir naudojant ICM4, reikia patikrinti ašies, skersmens ir
instrumento galiuko nuokrypį. Tai rodys, ar šie parametrai tiksliai atitinka faktinį
instrumentą.
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10.3.1 Instrumento ašis

Bendroji informacija

Pasirinktu kalibravimo metodu (sukimo taškas, plyšys arba lizdas) nustatoma, kaip programinė
įranga apskaičiuoja instrumento ašį ir ją rodo ekrane. Tai ypač akivaizdu, kai nurodytas įrankio
galiuko poslinkis.
Kai instrumentas kalibruojamas naudojant sukimo tašką, programinė įranga gali neparodyti
instrumento ašies, kaip tikėtasi. Dėl šios priežasties, kai atliekate kalibravimą naudodami sukimo
tašką, rodiniuose automatiškai išjungiamas instrumento ašies rodymas.
Galite įjungti kalibruojant sukimo tašką gautos instrumento ašies rodymą kalibravimo patikrinimo
dialogo lange esančiu mygtuku Show Axis (žr. 188 psl.).

Instrumento ašies kalibravimas

Įsidėmėkite, kad kalibruojant instrumentą ir naudojant ICM4 sukimo taškus galima gauti
virtualią instrumento ašį, kuri neatitiks faktinės instrumento ašies. Tinkamai sukalibruokite
ašį naudodami lizdą arba v formos išpjovą.

Instrumento ašies paaiškinimas

Toliau pateiktame paaiškinime aprašoma, kaip instrumento ašis apskaičiuojama ir rodoma
aktyvinus mygtuką Show Axis.

① ②

114 pav. 

Nr. Kalibravimo metodas Paaiškinimas

① Lizdas ir v formos išpjo-
va

Kalibruojant instrumento galiuką ir ašiai esant kalibravimo lizde
(angoje) instrumento ašis (taškinė linija) apskaičiuojama lygia-
grečiai lizdui.
Kalibruojant instrumento ašį v formos išpjovoje (plyšyje) ašis ap-
skaičiuojama ties pačia v formos išpjova.
Kiekvienu atveju apskaičiuotoji instrumento ašis yra, kur ir tikė-
tasi, t. y. ties faktine instrumento ašimi.
Jei nurodomas įrankio galiuko poslinkis, ašis pratęsiama už su-
kalibruoto galiuko ta pačia kryptimi.

② Sukimo taškas

Kalibruojant instrumento galiuką sukimo taške, instrumento ašis
apskaičiuojama lygiagrečiai instrumento sekimo rinkiniui. Instru-
mento ašis tada slenkama, kol susikirs su instrumento galiuku.
Nustačius įrankio galiuko poslinkį, instrumento ašis pratęsiama
už sukalibruoto galiuko ta pačia kryptimi.

Kalibravimas naudojant ICM4
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PASTABA: įrankių galiukų poslinkius reikia naudoti tik su tiesiu instrumentu arba išlenktu
instrumentu, kuris buvo sukalibruotas lizde.
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10.3.2 Kalibravimas ir patikrinimas naudojant sukimo taškus

Kalibravimas ir patikrinimas naudojant sukimo taškus

115 pav. 

Veiksmai

1.
Laikykite ICM4 ir instrumentą su pritvirtintu instrumento adapterio rinkiniu kameros ma-
tymo lauke.
Atveriamas dialogo langas Instrument Calibration.

2. Įkiškite instrumento galiuką į sukimo tašką ir truputį pasukite instrumentą.

3. Pabaigus kalibruoti galiuką, atveriamas dialogo langas Verification of Calibration.

4. Įkiškite instrumento galiuką į tą patį sukimo tašką, kuris naudotas kalibruojant, ir truputį
pasukite instrumentą, kad būtų rodomas galiuko nuokrypis.

5. Paspausdami Accept patvirtinkite kalibravimą arba paspausdami Try Again pakartokite
kalibravimą.

6. Pašalinkite ICM4 iš kameros matymo lauko.

Instrumento ašies rodymas

Naudojant su sukimo tašku sukalibruotus instrumentus, instrumentų ašies rodymas automatiškai
išjungiamas (žr. 186 psl.). Šiuo atveju vaizdų rodiniuose rodomas tik instrumento galiuką
atitinkantis kryžiukas.

Veiksmas

Norėdami vaizdų rodiniuose įjungti ašies rodinį, dialogo lange Verification of Calibration pa-
spauskite Show Axis. 

Instrumento skersmens nustatymas

Galite nustatyti instrumento skersmenį dialogo lange Verification of Calibration paspausdami
Set Diameter (žr. 184 psl.). 

Kalibravimas naudojant ICM4
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10.3.3 Kalibravimas ir patikrinimas naudojant lizdus (angas)

Kalibravimo ir patikrinimo dialogo langai

① ②

③

116 pav. 

Kalibravimas ir patikrinimas naudojant lizdus

Veiksmai

1.
Laikykite ICM4 ir instrumentą su pritvirtintu instrumento adapterio rinkiniu kameros ma-
tymo lauke.
Atveriamas dialogo langas Instrument Calibration ①.

2. Paspausdami Holes atidarykite lizdo kalibravimo ekraną ②.

3. Dialogo lange paspausdami atitinkamą lizdą pasirinkite instrumento skersmenį. Pasirinki-
te mažiausio skersmens skylutę, į kurią telpa instrumentas.

4. Įkiškite instrumento galiuką į tinkamo skersmens ICM4 lizdą. Įsitikinkite, kad instrumento
galiukas pasiekia lizdo dugną.

5.
Laikykite instrumentą visiškai nejudindami, kol pasibaigs kalibravimas.
Atveriamas dialogo langas Verification of Calibration ③.

6.
Laikykite instrumento galiuką tame pačiame lizde ir truputį pasukite instrumentą, kad būtų
rodomi galiuko ir ašies nuokrypiai. Įsitikinkite, kad rodomas skersmuo atitinka instrumento
skersmenį ir naudojamą lizdą.

7. Paspausdami Accept patvirtinkite kalibravimą arba paspausdami Try Again pakartokite
kalibravimą.

8. Pašalinkite ICM4 iš kameros matymo lauko.
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PASTABA: sukalibravus instrumentą naudojant lizdą ir norint pakartoti kalibravimą, programinė
įranga automatiškai pasirinks lizdą, kai aktyvinsite kalibravimą. Jei norite, galite pasirinkti kitą
lizdą.
 

Instrumento ašies rodymas

Naudojant pagal lizdą sukalibruotus instrumentus, instrumento ašies rodymas automatiškai
išjungiamas (žr. 186 psl.).

Veiksmas

Jei norite išjungti ašies rodymą, dialogo lange Verification of Calibration paspauskite Show
Axis.
Vaizdų rodiniuose vaizduojamas tik instrumento galiuką atitinkantis kryžiukas.

Instrumento skersmens nustatymas

Galite nustatyti instrumento skersmenį dialogo lange Verification of Calibration paspausdami
Set Diameter (žr. 184 psl.). 

Kalibravimas naudojant ICM4
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10.3.4 Kalibravimas ir patikrinimas naudojant V formos išpjovą (plyšį)

Bendroji informacija

Atlikdami plyšio kalibravimą, galite patikrinti instrumentų, kurie netinkami kalibruoti naudojant
lizdus (pvz., dėl didelio skersmens), galiuką ir ašį.
Norint kalibruoti galiuką ir ašį, kalibravimas atliekamas dviem etapais:
• Sukimo taškuose kalibruojamas galiukas.
• V formos išpjovoje kalibruojama ašis.

Kalibravimo ir patikrinimo dialogo langai

① ②

④③

117 pav. 

Kalibravimas ir patikrinimas

Veiksmai

1.
Laikykite ICM4 ir instrumentą su pritvirtintu instrumento adapterio rinkiniu kameros ma-
tymo lauke.
Atveriamas dialogo langas Instrument Calibration.

2. Paspausdami Notch atverkite pirmą kalibravimo dialogo langą ①.

3. Įkiškite instrumento galiuką į sukimo tašką ir truputį pasukite instrumentą.

4. Pabaigus galiuko kalibravimą, atveriamas antras kalibravimo dialogo langas ②.

5. Įkiškite instrumento stiebą į V formos išpjovą ir laikykite nejudindami. Įsitikinkite, kad in-
strumentas sandariai prisispaudžia prie V formos išpjovos.

6. Pabaigus ašies kalibravimą, atveriamas dialogo langas Verification of Calibration.
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Veiksmai

7. Laikykite instrumentą V formos išpjovoje ir truputį pasukite, kad būtų rodomas ašies nuo-
krypis (žr. dialogo langą ③).

8. Įkiškite instrumento galiuką į tą patį sukimo tašką, kuris buvo naudojamas kalibruojant, ir
truputį pasukite instrumentą, kad būtų rodomas galiuko nuokrypis (žr. dialogo langą ④).

9. Paspausdami Close patvirtinkite kalibravimą arba paspausdami Recalibrate pakartokite
kalibravimą.

10. Baigę kalibruoti pašalinkite ICM4 iš kameros matymo lauko.

Instrumento ašies rodymas

Naudojant su V formos išpjova sukalibruotus instrumentus, instrumento ašies rodymas
automatiškai išjungiamas (žr. 186 psl.).

Veiksmas

Jei norite išjungti ašies rodymą, dialogo lange Verification of Calibration paspauskite Show
Axis. 
Po kalibravimo vaizdų rodiniuose vaizduojamas tik instrumento galiuką atitinkantis kryžiukas.

Instrumento skersmens nustatymas

Galite nustatyti instrumento skersmenį dialogo lange Verification of Calibration paspausdami
Set Diameter (žr. 184 psl.).

Kalibravimas naudojant ICM4
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10.3.5 Siurbimo vamzdelių kalibravimas

Kalibravimo parinktys

Galite kalibruoti siurbimo vamzdelius naudodami:
• Standartinių siurbimo vamzdelių su tiesiu galiuku lizdus (kalibruokite, kaip aprašyta 189 psl.).
• Siurbimo vamzdelių su lenktais galiukais sukimo taškus.

Kalibravimas naudojant sukimo taškus

Norėdami sukalibruoti ir patikrinti siurbimo vamzdelius su lenktais galiukais, laikykitės instrukcijų,
pateikiamų 188 psl.. Be to, turėkite omenyje:

Kalibravimo patarimai

Pasirūpinkite, kad siurbimo vamzdelio galiukas būtų stat-
menas sukimo taškui.

Sukite siurbimo vamzdelį sukimo taške nepakreipdami ga-
liuko.

Galiuko nuokrypiai

Kalibruojant sukimo tašką, siurbimo vamzdelio galiukas negali būti visiškai įstatytas į sukimo
tašką. Dėl to gali atsirasti nuokrypis tarp atvaizduojamo ir tikrojo antgalio. Atsižvelgiant į siurbimo
vamzdelio galiuko formą ir dydį, šis nuokrypis gali būti iki 1,5 mm.
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10.4 Iš anksto sukalibruoti instrumentai
Iš anksto sukalibruotų instrumentų duomenų įkėlimas

Iš anksto sukalibruotų instrumentų tipai

Su programine įranga galima naudoti dviejų tipų iš anksto sukalibruotus instrumentus:
• Instrumentai, kurių iš anksto sukalibruotus duomenis reikia įkelti:

- Vienkartinis stiletas: 269 psl. 
- Paint instrumentai (laikykitės įkėlimo ir patikrinimo veiksmų, nurodytų 194 psl.)

• Instrumentai, kurių išankstinio kalibravimo duomenys yra programinėje įrangoje:
- Biopsijos adata: 264 psl. 
- VarioGuide: 247 psl. 
- Lygiavimo įrankis (biopsijos vamzdelis): 260 psl.

Išankstinio kalibravimo duomenų įkėlimas

118 pav. 

Veiksmai

1. Laikykite iš anksto sukalibruotą instrumentą kameros matymo lauke.

2. Norėdami įkelti išankstinio kalibravimo duomenis, dialogo lange Instrument Calibration
paspauskite Load.

3. Jei yra daugiau nei vieno instrumento išankstinio kalibravimo duomenų, dialogo lange Se-
lect Instrument pasirinkite instrumentą.

4.
Patikrinkite kalibravimą dialogo lange Verification of Calibration.
PASTABA: laikykitės instrukcijų, pateiktų 183 psl. (kai kalibruojama atskaitos rinkinio kū-
gyje) arba 188 psl. (kalibruojama naudojant ICM4).
 

Iš anksto sukalibruoti instrumentai
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Paint instrumentų įkėlimas ir patikrinimas

Paint instrumentų tikslumą tikrinant su atskaitos rinkiniu, galiuko nuokrypis yra bent 2,8 mm dėl
sferinio Paint instrumento galiuko. Norėdami nustatyti faktinį galiuko tikslumą, laikykite Paint
instrumentą statmenai atskaitos rinkinio kūgyje ir iš rodomo galiuko nuokrypio atimkite 2,8 mm.

Visada įkelkite iš anksto sukalibruoto instrumento geometrijos duomenis, kai naudojate
Paint instrumentą, nes rankinis kalibravimas nebus tikslus.

INSTRUMENTŲ KALIBRAVIMAS
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10.5 Prieiga prie sukalibruotų instrumentų
Po kalibravimo

Bendroji informacija

Sukalibruotas ir patikrintas instrumentas rodomas dialogo lange Tools > Instruments. Čia galite
gauti prieigą prie kalibravimo, pvz., galite pakartoti patikrinimą.

Prieiga prie sukalibruotų instrumentų

Veiksmas

Atidarykite Tools > Instruments.

① ②

119 pav. 

Nr. Komponentas

①
Sukalibruotas ir patikrintas instrumentas bus rodomas sąraše.
PASTABA: sąraše visada galima rasti Biopsy Needle ir VarioGuide / Alignment Tool,
net jei kalibravimas dar nepatikrintas.
 

②
Nurodytas (jei nustatytas) kiekvieno instrumento skersmuo.
Šiame stulpelyje taip pat rodoma, ar išjungta instrumento ašis (pvz., jei jis kalibruotas su
atskaitos rinkinio kūgiu).

Kalibravimo pasirinkimas

Veiksmas

Norėdami gauti prieigą prie kalibravimo, paspauskite susijusį miniatiūros vaizdą.
Atveriamas dialogo langas Verification of Calibration.

Prieiga prie sukalibruotų instrumentų
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120 pav. 

Parinktys

Norėdami patikrinti kalibravimą, laikykitės instrukcijų, pateiktų 183 psl. (patikrinimas atskaitos rin-
kinio kūgyje) arba 188 psl. (patikrinimas naudojant ICM4).

Norėdami rodyti / paslėpti rodiniuose pateikiamą instrumento ašį, aktyvinkite / pasyvinkite funkci-
ją Show Axis.
PASTABA: pagal numatytąsias nuostatas instrumentų, kurie sukalibruoti naudojant atskaitos rin-
kinį, ir instrumentų, kurie sukalibruoti ICM4 sukimo taške, ašies rodymas išjungtas.
 

Norėdami nustatyti arba pakeisti instrumento skersmenį, paspauskite Set Diameter (žr. 184
psl.).

Norėdami pakartoti pasirinkto instrumento kalibravimą, paspauskite Recalibrate.
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11 ULTRAGARSINIS TYRIMAS
11.1 Išorinio ultragarsinio tyrimo įvadas
Apžvalga

Bendroji informacija

Retrakcijos, skysčių netekimo ar naviko pašalinimo sukeltas smegenų pasislinkimas gali apriboti
žvalgymo pagal priešoperacinius vaizdus tikslumą. Žvalgomasis ultragarsinis tyrimas naudojamas:
• operacijos metu nustatyti ir kompensuoti smegenų pasislinkimą;
• vizualizuoti ir pažymėti kraujagysles.

PASTABA: prie žvalgymo sistemos negalite prijungti jokio ultragarsinio aparato, neturinčio
tinkamos vaizdo signalo išvesties.
 

Prieš pradedant darbą

• Pacientas turi būti užregistruotas.
• Ultragarso aparatas turi būti tinkamai prijungtas prie žvalgymo sistemos.
• Prie ultragarsinio zondo turi būti prijungtas ultragarsinis adapteris.

Prieš naudodamiesi ultragarsinio aparato funkcijomis kruopščiai perskaitykite Instrumento
naudotojo vadovo skyrius Ultragarsiniai adapteriai ir Ultragarsinio zondo registravimo
fantomas.

Prieš atliekant žvalgymą pagal ultragarso vaizdus, ultragarsinis zondas turi būti
sukalibruotas naudojant ultragarsinio zondo registravimo fantomą.

Apribojimai

Šioje instrukcijoje aprašoma, kaip naudoti programinę įrangą ultragarso vaizdui
kontroliuoti ir išsaugoti. Šioje instrukcijoje nėra:
• pateikta instrukcijų, kaip atlikti ultragarsinį tyrimą ar bet kokią kitą medicininę

procedūrą;
• aprašomi medicininiai ultragarsinių tyrimų ar medicininių procedūrų protokolai;
• aptariamas gautų vaizdų interpretavimas.

Prieš naudodamiesi išorinio ultragarsinio aparato programinės įrangos funkcijomis,
turėtumėte būti išmokyti, kaip atlikti ultragarsinių tyrimų procedūras.

Rodomi ultragarso vaizdai

Žvalgymo ekrane rodomi ultragarso vaizdai netinkami diagnostikai. Kai vaizdo kokybė ypač
svarbi, naudokitės ultragarsinio aparato ekranu.

ULTRAGARSINIS TYRIMAS
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11.2 Išorinio ultragarsinio tyrimo pradžia
Išorinio ultragarsinio aparato aktyvavimas

Bendroji informacija

Išorinio ultragarsinio aparato integravimui reikia vaizdo duomenų jungties tarp ultragarsinio
aparato ir žvalgymo sistemos. Prijunkite išorinį ultragarsinį aparatą prie „Brainlab“ sistemos vaizdo
duomenų kabeliu.

Kaip aktyvinti ultragarsinį aparatą

121 pav. 

Veiksmas

Atidarykite Tools > Ultrasound.

Išorinio ultragarsinio tyrimo pradžia
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11.2.1 Ultragarsinio zondo pasirinkimas

Bendroji informacija

Norint atlikti žvalgymą naudojantis ultragarsiniu zondu, jis turi būti sukalibruotas pagal nustatytą
penetracijos gylį ir dažnį.
Geriausia būtų, jei ultragarso specialistas ultragarsiniame aparate įdiegtų „Brainlab“ nustatymus,
kurie atitiktų žvalgymo nustatymus. Susisiekite su „Brainlab“ aptarnavimo skyriumi, kuris suteiktų
daugiau informacijos apie ultragarso nustatymus ir pirminį kalibravimą.

Kaip pasirinkti ultragarsinį zondą

122 pav. 

Veiksmas

Meniu Tools > Ultrasound > Ultrasound Probes paspaudę piktogramą pasirinkite žvalgymui
zondą, kurį naudosite. Dabar jūsų prašoma patikrinti zondą (žr. 203 psl.).
PASTABA: pasirinktas sukalibruotas zondas yra paryškinamas.
 

Patikrinkite, ar ultragarsinio aparato nuostatos (išvesties kanalas, rodoma sritis, mastelio
lygis, vaizdo apvertimas, skenavimo gylis) sutampa su žvalgymo sistemoje pasirinkto
zondo kalibravimu.

Įsitikinkite, kad pasirinkote ultragarsinį zondą, naudojamą žvalgymui.

Papildomos parinktys

Parinktys

Norėdami pridėti naują zondą, spauskite Add New Probe. Bus naudojamos paskutinės kalibra-
cijos vaizdo nuostatos. Tada jūs nukreipiami į dialogo langą Enter Probe Name. Jei nėra anks-
tesnio ultragarsinio zondo kalibravimo, pirmiausia turi būti pasirenkamos vaizdo nuostatos (žr.
205 psl.).
PASTABA: pakeistos vaizdo nuostatos gali būti iš naujo nustatomos naujajam zondui (žr. 208
psl.).
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Parinktys

Norėdami ištrinti zondą iš sąrašo, spauskite atitinkamą X mygtuką. Jūsų paprašoma patikrinti šį
veiksmą.
PASTABA: pasirinkto naudoti ultragarsinio zondo ištrinti neįmanoma.
 

Išorinio ultragarsinio tyrimo pradžia
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11.2.2 Zondo kalibravimo patikrinimas

Bendroji informacija

Po kiekvieno ultragarsinio zondo kalibravimo ar jau sukalibruoto zondo pasirinkimo svarbu
patikrinti kalibravimo tikslumą, kad būtų užtikrintas tinkamas vaizdo pateikimas.

Dialogo langas „Ultrasound Verification“

②①

123 pav. 

Nr. Komponentas

①

Pridėjus ultragarsinį zondą prie ultragarsinio zondo registravimo fantomo, parodomas
ultragarsinis fantomo vaizdas.
• Mažos baltos vaizdo sritys vaizduoja kalibravimo taškus (fantomo vielų kryžiavimosi

vietos).
• Geltonos kryžmės rodo pagal zondo poziciją apskaičiuotą kalibravimo taškų poziciją.

②
Kai pridedate ultragarsinį zondą prie paciento kaukolės, pasirinktas vaizdų rinkinys yra at-
kuriamas pagal tikrąją ultragarsinės plokštumos orientaciją. Galima palyginti anatominius
orientyrus su MR/KT duomenimis.

Jei naudojamas doplerinis režimas, patikrinimo puslapyje patikrinkite tinkamą spalvų
atgaminimą naudodami išorinio ultragarsinio aparato ekraną. Tinkamam doplerinio vaizdo
pateikimui reikalinga S-video įvestis.

Informacija, kuri žvalgymo ekrane rodoma ultragarsiniu dopleriu, gali skirtis nuo
informacijos, kurią rodo išorinė ultragarso sistema. Norėdami gauti detalesnį vaizdą,
kryžmiškai patikrinkite ekrano ir išorinės ultragarso sistemos rodinius.

Patikrinimo dažnis

Kiekvieną kartą atlikdami žvalgymą pagal ultragarso vaizdus, patikrinkite kalibravimo
tikslumą viso seanso metu.
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Kaip patikrinti tikslumą naudojant fantomą (1 variantas)

Veiksmai

1. Laikykite zondą statmenai į ultragarsinio zondo registravimo fantomo vidurį.

2. Vaizdo rodinyje ① patikrinkite, ar geltonų kryžmių pozicijos sutampa su baltomis sritimis.
Jei kiekviena kryžmė yra tiesiai virš baltos srities (strypeliai), tai rodo tikslų kalibravimą.

3. Patikrinkite tikslumą lėtai judindami zondą, kad pamatytumėte, ar kryžmės atitinka strype-
lių judėjimą.

Kaip patikrinti tikslumą tiesiai ant kaukolės (2 parinktis)

Veiksmai

1. Laikykite zondą ties žinomu paciento kaukolės orientyru.

2. Rodinyje Ultrasound Inline ② (žr. 220 psl.) patikrinkite, ar ultragarso vaizdo orientacija
atitinka paciento duomenis.

Tolesni veiksmai

Parinktys

Jei tikslumas pakankamas, spauskite Accept, kad patikrintumėte kalibravimą.

Jei tikslumas nepakankamas, spauskite Recalibrate.
Atidaromas dialogo langas Rod Detection (žr. 209 psl.).

Patį pirmą kartą kalibruojant ultragarsinį zondą kalibravimą galima pagerinti rankiniu būdu.
Spauskite Improve. Atidaromas dialogo langas Manual Rod Placement (žr. 210 psl.).

Papildomos parinktys

Mygtukas Funkcija

Flip

Flip, kaip ir išorinis ultragarsinis aparatas, leidžia pritaikyti ultragarso vaiz-
dą prie naudotojo poreikių.
Apverčia ultragarso vaizdą ir paciento duomenų vaizdą vertikaliai. Nustato
vaizdo orientaciją pagal jūsų poziciją ar paciento orientaciją.
PASTABA: naudojant išorinio aparato apvertimo funkciją panaikinamas
esamas ultragarsinio zondo kalibravimas. Norėdami pritaikyti ultragarso
vaizdą prie naudotojo poreikių, patikrinimo puslapyje spauskite Flip.
 

Recalibrate Recalibrate atidaro dialogo langą Rod Detection, tada galite naudoti au-
tomatinį kalibravimą kalibravimui pagerinti (žr. 209 psl.).

Improve

Improve atidaro dialogo langą Manual Rod Placement. Tada kalibravimą
galite pagerinti rankiniu būdu (žr. 210 psl.).
PASTABA: funkciją Improve galima naudoti tik ultragarsinį zondą sukali-
bravus patį pirmą kartą.
 

Accept Priimamas patikrintas ultragarsinio zondo kalibravimas.

Cancel

Nutraukiamas ultragarsinio zondo kalibravimas ir vėl atidaromas pagrindi-
nis langas.
PASTABA: jei ultragarsinis zondas jau buvo pasirinktas ir patikrintas, šis
anksčiau pasirinktas zondas patikrinimo puslapyje pasirinkus Cancel iš-
lieka pasirinktuoju zondu.
 

Išorinio ultragarsinio tyrimo pradžia
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11.2.3 Naujo ultragarsinio zondo kalibravimas

Bendroji informacija

Kalibravimą reikia atlikti, jei:
• Nėra kalibruotų zondų arba kalibruoti zondai buvo ištrinti.
• Nepavyksta patikrinti zondo.

Kaip nustatyti vaizdo nuostatas kalibravimui

124 pav. 

Veiksmai

1. Meniu Tools > Ultrasound > Probes spauskite Add New Probe.

2.

• Jei ultragarsinis zondas kalibruojamas pirmąjį kartą, turi būti nurodyta vaizdo įvestis (žr.
205 psl.).

• Jei ultragarsinis zondas jau buvo sukalibruotas, bus naudojama anksčiau kalibruoto
zondo vaizdo įvestis, apkarpymas ir vaizdo nuostatos. Šias nuostatas galima pakeisti
dialogo lange Cone Definition paspaudus Image Settings (208 psl.).

3. Pasirinkus Add New Probe turi būti nurodomas zondo pavadinimas (žr. 207 psl.).

PASTABA: jei ultragarso vaizdas nerodomas, įsitikinkite, kad pasirinkta vaizdo įvestis sutampa su
ultragarsinio aparato naudojama vaizdo įvestimi.
 

Kiekvieno naudojimo metu vaizdo jungtį junkite į įvestį, pasirinktą kalibravimo metu.
Pasirinkus kitą įvestį kalibravimas gali tapti netaisyklingas.

Kaip nurodyti vaizdo įvestį

Skirtukas Video Input nurodo naudojamą vaizdo signalą ir vaizdo įvestį.
Jei naują zondą kalibruojate pirmąjį kartą, atsidaro dialogo langas Video Input ir jūsų prašoma
pasirinkti tinkamą vaizdo įvestį vaizdo nuostatoms nustatyti.
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125 pav. 

Veiksmai

1. Video Input nustato vaizdo jungties kanalą. Norėdami pasirinkti norimą įvestį, spauskite
Select Input (žr. 205 psl.).

2. Pasirinkite Signal Type (PAL arba NTSC).

3. Norėdami pradėti zondo kalibravimą, spauskite Accept.

PASTABA: visos vaizdo nuostatos prieinamos tik kalibravimo metu. Visos vaizdo nuostatos gali
būti pasiektos dialogo lange Cone Definition paspaudus Image Settings piktogramą (žr. 208
psl.).
 

Kaip apkarpyti ultragarsinį vaizdą

Skirtukas Cropping leidžia nurodyti ultragarso vaizdą, kuris bus rodomas pagrindiniuose
rodiniuose. Prijungto ultragarsinio aparato vaizdas yra apribojamas vaizdu, esančiu tarp geltonų
linijų.

126 pav. 
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Veiksmai

1.
Apkarpymo lango dydžio keitimas.
Norėdami pakeisti ultragarso vaizdo plotį, naudokite slankiklį Horizontal Size.
Norėdami pakeisti ultragarso vaizdo aukštį, naudokite slankiklį Vertical Size.

2. Norėdami reguliuoti apkarpymo lango centrą, paspauskite ant vaizdo.

Norėdami išvengti aktualios ultragarsinio tyrimo informacijos nukarpymo ultragarso vaizdo
ribas nustatykite ties viso matomo kūgio ribomis. Visa svarbi informacija turėtų būti
matoma nustatytame keturkampiame rodinyje. Patikrinkite tai naudodami išorinio
ultragarsinio aparato rodinį norėdami įsitikinti, kad visa informacija yra matoma.

Kaip pakeisti vaizdo nuostatas

Skirtukas Settings leidžia slankikliais pakoreguoti vaizdo rodinio nuostatas pagal poreikį. Daugiau
informacijos apie vaizdo nuostatas žr. 50 psl.

127 pav. 

Kaip pasiekti ultragarso vaizdo nuostatas

Yra skirtingi būdai ultragarsinio vaizdo nuostatoms keisti.

Parinktys

Norėdami atidaryti dialogo langus, kuriuose galėtumėte daryti pakeitimus, meniu Tools > Ultra-
sound spauskite Image Settings (žr. 215 psl.).

Vaizdo nuostatas keiskite dialogo lange Cone Definition (žr. 208 psl.).

Kaip pavadinti ultragarsinį zondą

Žvalgymo sistemoje ultragarsinį zondą kalibruojant patį pirmąjį kartą, zondui pavadinimas
suteikiamas nustačius vaizdo ir vaizdo įrašo nuostatas. Kalibruojamam ultragarsiniam zondui
pavadinimą galima suteikti tik vieną kartą.
Jei žvalgymo sistemoje ultragarsinis zondas jau sukalibruotas, papildomo zondo vardas
nustatomas puslapyje Probe Selection paspaudus Add New Probe.
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128 pav. 

Veiksmai

1. Virtualia klaviatūra įveskite pavadinimą. Kad būtų paprasta atpažinti zondą, pavadinime
turėtų būti zondo pavadinimas ir naudojamas ultragarso dažnis.

2. Norėdami išsaugoti zondo pavadinimą, spauskite Proceed.

Kaip reguliuoti kalibravimo kūgį

Dialogo lange Cone Definition rodomas siūlomas ultragarso kūgis (geltonas kontūras). Kūgis
apima sritį, naudojamą ultragarsiniam zondui kalibruoti. Pozicionuokite kūgį taip, kad visos vaizdo
dalys, nepriklausančios B režimo vaizdui, būtų už geltono kontūro ir kad nurodytas kūgis atitiktų
ultragarso vaizdą.
PASTABA: vaizdo įvesties nuostatas galite keisti rodinyje spausdami Image Settings ④.
 

②

④
③

①

129 pav. 

Veiksmai

1. Tašką aktyvuokite spustelėdami ant kryžmės ir ją slinkite apie ultragarso kūgį sukurdami
geltoną kontūrą ①.

Išorinio ultragarsinio tyrimo pradžia
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Veiksmai

2.
Norėdami tašką pozicionuoti, paspauskite ant norimos ekrano vietos. Norėdami patikslinti
poziciją, naudokite didinamąjį rodinį ②.
Tuo metu valdomas taškas (parodytas geltonai) perkeliamas į nurodytą vietą.

3.

Penetracijos gylį galite keisti slankikliu ③. Galimas penetracijos gylis yra 50–100 mm.
PASTABA: dialogo lange pasirinktas penetracijos gylis turi būti toks pat, kaip ir prijungto
ultragarsinio aparato.
 

Palaikomi tik nuo 50 mm iki 100 mm penetracijos gylio ultragarsiniai zondai.

Kaip atlikti automatinį kalibravimą

Dialogo lange Rod Detection realiu laiku suteikiama informacija apie tai, kurie vaizdo elementai
naudojami automatiniam kalibravimui.

①

②

130 pav. 

Veiksmai

1.
Pakoreguokite raudonąsias linijas ①, kad pašalintumėte vaizdo artefaktus, kurie gali būti
atpažinti kaip strypeliai. Į nieką aukščiau viršutinės ir žemiau apatinės linijų nebus kreipia-
ma dėmesio.

2. Zondo galiuką laikykite statmenai į ultragarsinio zondo registravimo fantomo guminės
dalies centrą ir įsitikinkite, kad ultragarso plokštuma yra lygiai su fantomu.

3.

Jei programinės įrangos kalibravimo algoritmas aptinka baltus ultragarso vaizdo kalibravi-
mo taškus, jie apjuosiami žaliai. Ultragarsinis aparatas kelias sekundes turi būti nejudina-
mas.
• Jei kalibravimas sėkmingas, atidaromas puslapis Ultrasound Verification.
• Jei kalibravimas nepavyksta, atidaromas puslapis Manual Rod Placement.

PASTABA: vaizdo nuostatas galite derinti rodinyje paspaudę Image Settings ②.
 

Norint užtikrinti ultragarsinio zondo sterilumą, ultragarsinio zondo registravimo fantomas
kalibravimo metu turėtų būti uždengtas.
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Kaip pasiekti gerą kalibravimą

Kalibravimo algoritmas ultragarsiniam zondui kalibruoti naudoja kalibravimo fantomo strypelius.
Toliau pateikiamos iliustracijos suteikia bendrą supratimą, kaip turėtų atrodyti nustatytų
ultragarsinio fantomo strypelių išsidėstymas norint gauti sėkmingą kalibravimą. Pateikiami
skirtingų penetracijos gylių pavyzdžiai.

Kalibravimas Paaiškinimas

• Kairėje matomas strypelių nustatymas ultra-
garsiniame vaizde naudojant kalibravimo al-
goritmą.

• Pritaikykite ultragarsinį zondą prie strypelių
išsidėstymo taip, kaip pavaizduota.

• Naudojant 60 mm penetracijos gylio ultra-
garsinį zondą nustatomi penki strypeliai.

Šis strypelių išsidėstymas lemia sėkmingą ul-
tragarsinio zondo kalibravimą.

• Pritaikykite ultragarsinį zondą prie strypelių
išsidėstymo taip, kaip pavaizduota.

• Naudojant 80 mm penetracijos gylį matomi
aštuoni strypeliai.

Šis strypelių išsidėstymas lemia sėkmingą ul-
tragarsinio zondo kalibravimą.

• Pritaikykite ultragarsinį zondą prie strypelių
išsidėstymo taip, kaip pavaizduota.

• Naudojant 100 mm penetracijos gylį, mato-
mi ne mažiau nei aštuoni strypeliai.

Šis strypelių išsidėstymas lemia sėkmingą ul-
tragarsinio zondo kalibravimą.

Kaip atlikti kalibravimą rankiniu būdu

Jei automatinis kalibravimas nepavyksta, atidaromas dialogo langas Manual Rod Placement.
Šiame dialogo lange automatinį kalibravimą galite pagerinti rankiniu būdu pritaikydami automatinio
kalibravimo metu pasirinktus strypelius. Kalibravimui naudojami ultragarso vaizde esantys balti
ultragarsinio zondo registravimo fantomo kalibravimo taškai.
Ultragarsiniame fantome ① pavaizduota, kaip turi atrodyti teisingas strypelių išdėstymas rankiniu
būdu.

Išorinio ultragarsinio tyrimo pradžia
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①

131 pav. 

②

132 pav. 

Veiksmai

1.

Kalibravimui naudojamas ultragarso vaizdas. Pasirinkti kalibravimo taškai automatiškai
pažymimi baltomis kryžmėmis. Kryžmės padėtis yra ultragarso vaizdo baltų kalibravimo
taškų centre.
PASTABA: jei rodinyje registravimo fantomo kalibravimo taškai nėra aiškiai matomi,
spauskite Try Again. Programinė įranga grįžta į dialogo langą Rod Detection, kuriame
galite iš naujo atlikti automatinį kalibravimą.
 

2.

• Norėdami pritaikyti kalibravimo taško poziciją, spauskite ant to kalibravimo taško kryž-
mės, kad pakeistumėte poziciją. Pasirinkta kryžmė pažymima geltonai.

• Norėdami nustatyti kalibravimo tašką, paspauskite norimą ekrano vietą. Tuo metu val-
domas taškas (parodytas geltonai) perkeliamas į nurodytą vietą. Rankiniu būdu derinki-
te kalibravimo taškus tol, kol jie sutampa su ultragarsiniame vaizde matomų baltų stry-
pelių centrais.

Norėdami patikslinti poziciją, naudokite didinamąjį rodinį ②.

3.

Paeiliui nustatykite kiekvieną kalibravimo tašką.
• Norėdami pridėti kalibravimo taškų ar pasirinkti papildomų strypelių, spauskite Add

Rod.
• Norėdami pašalinti kalibravimo taškus ar panaikinti papildomus strypelius, spauskite

Remove Rod.
PASTABA: norint atlikti kalibravimą reikia bent penkių kalibravimo taškų.
 

PASTABA: kaip buvo minėta puslapyje Manual Rod Placement, didžiausias strypelių
skaičius skiriasi atsižvelgiant į kalibravimo gylį.
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Veiksmai

4.

Norėdami atlikti pakartotinį kalibravimą pagal rankiniu būdu sukalibruotus taškus, spauski-
te Calibrate.
Jei kalibravimas rankiniu būdu nepavyksta, atidaromas puslapis Ultrasound Calibration
Error. Spauskite:
• Spauskite Try Again, kad patobulintumėte kalibravimo taškų nustatymą.
• Spauskite Cancel, kad nutrauktumėte ultragarsinio aparato kalibravimą.

Jei kalibravimas sėkmingas, programinė įranga paprašo jūsų patikrinti tikslumą (žr. 212
psl.).

Papildomos rankinio kalibravimo būdo parinktys

Mygtukas Funkcija

Add Rod

Prideda papildomą kalibravimo tašką (kryžmę) naujam strypeliui nurodyti. Sėk-
mingam kalibravimui reikia nurodyti bent penkis kalibravimo taškus.
Didžiausias nustatomų kalibravimo taškų skaičius priklauso nuo penetracijos
gylio (žr. 210 psl.).

Remove Rod Pašalina pasirinktą (geltoną) kryžmę.

Reset Atkuria pirmąjį kalibravimui rankiniu būdu pasirinktą kalibravimo tašką.

Try Again

Naudojant mygtuką Try Again atidaromas puslapis Rod Detection, kad auto-
matinis kalibravimas būtų naudojamas:
• sėkmingam automatiniam kalibravimui atlikti (žr. 209 psl.) arba
• naujam ultragarso vaizdui gauti kalibravimui rankiniu būdu.

Calibrate Atliekamas naujas kalibravimas naudojant rankiniu būdu nurodytus kalibravimo
taškus.

Cancel Nutraukia ultragarsinio zondo kalibravimą ir atidaro pagrindinį langą.

Kaip patikrinti ultragarsinio zondo kalibravimą

②①

133 pav. 

Veiksmai

1. Uždėkite ultragarsinį zondą ant ultragarsinio zondo registravimo fantomo. Rodinyje ①
kalibravimo strypeliai ir kryžmės turėtų sutapti su fantomo strypeliais ir kryžmėmis.

Išorinio ultragarsinio tyrimo pradžia

212 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.2 Leid. Cranial/ENT 3.0 Vers.



Veiksmai

2. Rodinyje ② matyti, kaip kalibravimas persikloja su ultragarsiniais duomenimis (paryškinta
žaliai). Palyginkite anatominius orientyrus su MR/KT duomenimis.

3.

Pasirinkite vieną iš šių parinkčių:
• Spauskite Recalibrate. Atidaromas dialogo langas Rod Detection automatiniam ultra-

garsinio aparato kalibravimui atlikti.
• Spauskite Improve. Atidaromas dialogo langas Manual Rod kalibravimui patobulinti

rankiniu būdu.
• Norėdami priimti pasirinktą patikrintą zondą, spauskite Accept.
• Norėdami atmesti pasirinktą zondo kalibravimą, spauskite Cancel. Tada grįžtama į pa-

grindinį langą.

PASTABA: pakeitus penetracijos gylį, dažnį ar kitas išorinio ultragarsinio aparato nuostatas
kalibravimas, bus anuliuotas. Reikės kalibravimą pakartoti iš naujo.
 

PASTABA: daugiau informacijos apie ultragarsinio zondo patikrinimą žr. skyriuje Zondo
kalibravimo patikrinimas, 203 psl.
 

Patikrinkite ultragarsinio aparato kalibravimo tikslumą

Visada po kalibravimo patikrinkite ultragarsinio aparato sekimo tikslumą išbandydami, ar
ultragarsinis zondas tinkamai rodomas KT/MR duomenyse. Nukreipkite zondą į žinomus
anatominius orientyrus ir patikrinkite ekrane rodomą poziciją.

Kalibravimas iš naujo

Jei zondo patikrinimas netikslus, ultragarsinį zondą reikia kalibruoti iš naujo, kad būtu gautas
tikslus kalibravimas.
Pakeitus penetracijos gylį, dažnį ar kitas išorinio ultragarsinio aparato nuostatas, kalibravimas bus
anuliuotas ir jį reikės atlikti iš naujo.
Puslapyje Ultrasound Verification paspauskite Recalibrate, kad atidarytumėte puslapį Rod
Detection ir ultragarsinį zoną automatiškai kalibruotumėte iš naujo.
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11.3 Išorinio ultragarsinio aparato įrankiai
Įrankių pasiekimas

Ultragarsinio aparato įrankių pasiekimas

Patikrinus kalibravimą, dialoge lange Tools > Ultrasound parodomos visos prieinamos External
Ultrasound funkcijos. 

134 pav. 

Prieinami įrankiai

Turint External Ultrasound programinės įrangos licenciją, tampa prieinami šie ultragarsinio
tyrimo įrankiai:

Įrankis Paaiškinimas Žr.

Ultrasound Probes
Pasirinkite ir patikrinkite iš anksto sukalibruotą ultragar-
sinį zondą arba sukalibruokite naują zondą ar penetra-
cijos gylį.

201 psl.

Switch to BK Medical Ul-
trasound Naudoti ultragarsinį aparatą „BK Medical“. 223 psl.

Image Settings Pakeiskite ultragarsinio vaizdo nuostatas, pvz., šviesu-
mą, kontrastiškumą, sodrumą. 215 psl.

Object Shift Pakeičiama apibrėžtų objektų padėtis. 147 psl.

Ultrasound Landmarks Nurodykite orientyrus ultragarso vaizde. 159 psl.

3-D Ultrasound Acquisi-
tion Gaunamas trimačių ultragarso vaizdų rinkinys. 216 psl.

Išorinio ultragarsinio aparato įrankiai
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11.3.1 Vaizdo nuostatos

Bendroji informacija

Dialogo lange Image Settings pagal poreikį galima pakoreguoti vaizdo rodinio nuostatas
naudojant slankiklius. Daugiau informacijos apie vaizdo nuostatas žr. 50 psl.

Kaip pakeisti vaizdo nuostatas

135 pav. 

Parinktys

Norėdami atidaryti dialogo langą Image Settings, kuriame galėtumėte daryti vaizdo pakeitimus,
pasirinkite Tools > Ultrasound (žr. 214 psl.).

Spauskite Image Settings piktogramą, esančią rodiniuose Ultrasound ir Ultrasound
Inline.
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11.4 Trimačio ultragarso vaizdo gavimas
Įvadas

Apžvalga

Funkcija 3-D Ultrasound Acquisition leidžia operacijos metu gauti naujų vaizdų rinkinius
skenuojant paciento galvos tūrį. Naujų vaizdų rinkinys gali būti panaudotas žvalgymui.

Gautų duomenų tikslumas

Jei ultragarsinis adapteris atsilaisvina, operacijos metu gautų trimačių ultragarso vaizdų
rinkinys gali nesutapti su priešoperacinių vaizdų rinkiniu.

Gauti trimačio ultragarsinio tyrimo duomenys praėjus tam tikram laikui gali skirtis nuo
realios paciento anatomijos, dėl, pvz., smegenų pasislinkimo ar rezekcijų.

Trimačių ultragarso vaizdų gavimas tiksliai gali būti atliekamas tik tiems audiniams, kurie
išlieka pastovūs pagal „Mayfield“ atskaitos rinkinį.

Patarimai, kaip gauti trimatį ultragarso vaizdą

136 pav. 
• Pajudinkite adapterį vienu ilgu, lėtu, tolygiu brūkštelėjimu (maždaug 10 sekundžių).
• Sekimo rinkinys turi būti kuo labiau nukreiptas į kamerą.
• Neveskite adapterio ta pačia kūno sritimi du kartus.
• Adapterį laikykite beveik statmenai. Galima tik šiek tiek pakreipti.
• Ultragarsinis aparatas turi likti orientuotas į dominančią sritį.

Siekdami išvengti delsos tarp ultragarso vaizdo ir jo koreliacijos su KT / MR vaizdais,
zondą judinkite lėtai ir tolygiai. Norėdami pasiekti maksimalų tikslumą, ultragarso
duomenis gaukite vienu lėtu brūkštelėjimu.

Trimačio ultragarso vaizdo gavimas
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Kaip pasiekti dialogo langą „Acquisition of 3-D Ultrasound“

137 pav. 

Veiksmas

Norėdami atidaryti dialogo langą Acquisition of 3-D Ultrasound, pasirinkite Ultrasound >
Tools ir spauskite 3-D Ultrasound Acquisition.

Kaip įrašyti ultragarso vaizdus

Veiksmai

1.

• Norėdami pradėti duomenų gavimą ultragarsu, laikykite zondą ties dominančia sritimi ir
spauskite Start.

• Lėtai judinkite zondą, kad tiksliai įrašytumėte ultragarso vaizdus, ir būkite atsargūs, kad
nepažeistumėte paciento audinių.

PASTABA: dabar parodomas mygtukas Stop.
 

2.
Pabaigę ultragarso vaizdų gavimą, spauskite Stop.
PASTABA: įmanoma gauti iki 500 ultragarso vaizdų pakartotinai spaudžiant Start.
 

3. Norėdami gautą vaizdų rinkinį įrašyti į atmintį, spauskite Accept.

4. Jei ultragarso vaizdai gauti anksčiau, norėdami juos ištrinti galite spausti Clear.

Išsaugoti vaizdai

Programinė įranga saugo iki 500 vaizdų, kurie yra sugrupuojami į vieną vaizdų rinkinį. Naujų
vaizdų rinkinys gali būti panaudotas žvalgymui (žr. 133 psl.).
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11.5 Ultragarso vaizdai
Apžvalga

Bendroji informacija

Galima peržiūrėti ultragarso vaizdus realiuoju laiku. Vaizduose rodomos suplanuotos trajektorijos,
objektai ir taškai.

Prieš pradedant darbą

Įsitikinkite, kad ultragarso vaizdo išeitis sukonfigūruota (žr. 207 psl.).

Kaip rodyti ultragarso vaizdus

Veiksmai

1. Spauskite akies piktogramą ant pagrindinio lango rodinio, kurį norėtumėte rody-
ti.

2. Pasirinkite skirtuką Other Views.

3.

Spauskite rodinį Ultrasound arba rodinį Ultrasound Inline. Dialogo langas uždaromas, o
rodinys atnaujinamas pasirinktu ultragarso vaizdu.
PASTABA: rodiniui Ultrasound Inline papildomai reikia pasirinkti duomenų rinkinį (žr.
220 psl.).
 

Kaip sustabdyti ultragarso vaizdus

Ultragarso vaizdą įmanoma sustabdyti ant ultragarso rodinio paspaudus Ultrasound Freeze
piktogramą.

Veiksmai

1.
Paspauskite neaktyvią Ultrasound Freeze piktogramą rodiniuose Ultrasound
arba Ultrasound Inline.
Paveikiamas tik ultragarso rodinys, kuriame yra suaktyvinta piktograma.

2. Norėdami nutraukti ultragarso vaizdo sustabdymą, spauskite aktyvią Ultra-
sound Freeze piktogramą.

Norėdami sustabdyti ultragarso vaizdus, naudokite programinės įrangos, o ne ultragarsinio
aparato sustabdymo funkciją „Ultrasound Freeze“.

Skirtingi ultragarsiniai rodiniai

Rodinys Paaiškinimas

Rodinys „Ultra-
sound“

Leidžia rodyti ultragarso vaizdą.
Vaizduose rodomos suplanuotos trajektorijos, objektai ir taškai.

Rodinys „Ultra-
sound Inline“

Leidžia rodyti pasirinktą vaizdų rinkinį su rekonstruotais KT/MR duomenimis,
kad jie atitiktų ultragarso duomenis (žr. 220 psl.).
Vaizduose rodomos suplanuotos trajektorijos, objektai ir taškai.

Ultragarso vaizdai
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Ultragarso rodinio orientacija ir paciento orientacija nepriklauso viena nuo kitos. ACS
rodinio orientacijos pasikeitimas nepaveiks ultragarsinio rodinio.

Ultragarso vaizdų ir vaizdo medžiagos rodymas gali būti uždelstas, jei sistema naudojama
visu pajėgumu.
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11.5.1 Rodinys „Ultrasound Inline“

Apžvalga

Rodinys Ultrasound Inline leidžia rodyti pasirinktą vaizdų rinkinį su rekonstruotais KT/MR
duomenimis, kad atitiktų ultragarso vaizdus.

Kaip rodyti ultragarso vaizdo atkūrimą

Veiksmai

1. Paspauskite akies piktogramą.

2. Pasirinkite skirtuką Other Views. 

3. Spauskite rodinį Ultrasound Inline. Dialogo langas uždaromas, o rodinys atnaujinamas
su rodiniu Ultrasound Inline.

4.
Jeigu yra daugiau nei vienas vaizdų rinkinys, atveriamas dialogo langas Select Set. Pasi-
rinkite vaizdų rinkinį, kurį norite matyti rodinyje. Dialogo langas uždaromas, o rodinys at-
naujinamas su rodiniu Ultrasound Inline.

Vaizdo rodinys

Viršutiniame dešiniajame rodinyje matomas ultragarsinis linijinis vaizdas ①.

①

138 pav. 

Kaip perkloti ultragarsinį linijinį vaizdą

Veiksmai

1.

Norėdami perkloti ultragarso vaizdo atkūrimą su ultragarsinės vaizdo medžia-
gos vaizdu, spauskite neaktyvią Overlay piktogramą.
PASTABA: jei aktyvuotas išorinio ultragarsinio aparato režimas Doppler, patik-
rinkite išorinio ekrano spalvos informaciją.
 

2. Norėdami išjungti funkciją Overlay, spauskite aktyvią Overlay piktogramą.

Ultragarso vaizdai
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Perklotas ultragarso vaizdo medžiagos vaizdas gali paslėpti svarbias struktūras, matomas
po juo esančiame vaizdų rinkinyje. Norėdami patikrinti, ar nėra paslėptų struktūrų,
naudokite papildomą rodinį vaizdų rinkiniui rodyti arba išjunkite ultragarso vaizdo
perklojimą.

Kaip reguliuoti perklojimą

Spauskite rodinio Ultrasound Inline meniu esančią Image Settings piktogramą ir dialogo lange
Image Settings pasirinkite skirtuką Overlay.

①

③

②

④

139 pav. 

Nr. Funkcija

① Keičia vaizdo Lower Threshold (žemesniąją slenkstinę vertę). Nebus rodomos tamses-
nės ultragarso vaizdo dalys.

② Keičia vaizdo Upper Threshold (aukštesniąją slenkstinę vertę). Nebus rodomos švieses-
nės ultragarso vaizdo dalys.

③ Koreguoja ultragarso vaizdo Intensity (grynį), kad keistųsi perkloto ultragarso vaizdo
skaidrumas.

④ Įjungia vaizdo Green Overlay (žalią persiklojimą), kad ultragarso vaizdo spalvos būtų pa-
keistos žalios spalvos atspalviais.
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11.5.2 Ultragarso vaizdo konfigūravimas

Bendroji informacija

Galima peržiūrėti ultragarso vaizdus realiuoju laiku. Vaizduose rodomos suplanuotos trajektorijos,
objektai ir taškai. Toliau pateikiama siūloma vaizdo konfigūracija.

Siūlomas rodinio išdėstymas

① ② ③

④⑥ ⑤

140 pav. 

Nr. Rodinys

① Ašinis

② Vainikinis

③ Sagitalinis

④ 3D apžvalga

⑤ Ultragarsinis linijinis vaizdas be persiklojimo

⑥ Ultragarsinis linijinis vaizdas su persiklojimu

Sekamo kalibruoto ultragarsinio zondo įrankio galiukas sutampa su rodomo ultragarso kūgio
viršutinio krašto centru. Rodoma trajektorija yra ultragarso plokštumoje.

Ultragarso vaizdai
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11.6 Ultragarsinis aparatas „BK Medical“
Įvadas į ultragarsinį aparatą „BK Medical“

Bendroji informacija

Retrakcijos, skysčių netekimo ar naviko pašalinimo sukeltas smegenų pasislinkimas gali apriboti
žvalgymo pagal priešoperacinius vaizdus tikslumą. Žvalgomasis ultragarsinis tyrimas naudojamas:
• operacijos metu nustatyti ir kompensuoti smegenų pasislinkimą;
• vizualizuoti ir pažymėti kraujagysles.

Prieš pradedant darbą

• Pacientas turi būti užregistruotas.
• Ultragarso aparatas turi būti tinkamai prijungtas prie žvalgymo sistemos.
• Prie ultragarsinio zondo turi būti prijungtas ultragarsinis adapteris.

Prieš naudodamiesi ultragarsinio aparato funkcijomis kruopščiai perskaitykite Instrumento
naudotojo vadovo skyrius „Ultragarsiniai adapteriai“ ir „Ultragarsinio zondo registravimo
fantomas“.

Prieš atliekant žvalgymą pagal ultragarso vaizdus, ultragarsinis zondas turi būti
sukalibruotas naudojant ultragarsinio zondo registravimo fantomą.

Apribojimai

Šioje instrukcijoje aprašoma, kaip naudoti programinę įrangą ultragarso vaizdui
kontroliuoti ir išsaugoti. Šioje instrukcijoje nėra:
• pateikta instrukcijų, kaip atlikti ultragarsinį tyrimą ar bet kokią kitą medicininę

procedūrą;
• aprašomi medicininiai ultragarsinių tyrimų ar medicininių procedūrų protokolai;
• aptariamas gautų vaizdų interpretavimas.

Prieš naudodamiesi ultragarsinio aparato „BK Medical“ programinės įrangos funkcijomis,
turėtumėte būti išmokyti, kaip atlikti ultragarsinių tyrimų procedūras.

Rodomi ultragarso vaizdai

Žvalgymo ekrane rodomi ultragarso vaizdai netinkami diagnostikai. Kai vaizdo kokybė ypač
svarbi, naudokitės ultragarsinio aparato ekranu.
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11.6.1 Pradedant darbą ultragarsiniu aparatu „BK Medical“

Bendroji informacija

Ultragarsinio aparato integravimui reikia vaizdo duomenų jungties tarp ultragarsinio aparato ir
žvalgymo sistemos. Ultragarsiniam aparatui „BK Medical“ reikia tiesioginio tinklo ryšio su
„Brainlab“ sistema.

Kaip aktyvinti ultragarsinį aparatą

141 pav. 

Veiksmas

Atidarykite Tools > Ultrasound.
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11.6.2 Ultragarsinio zondo pasirinkimas

Bendroji informacija

Norint žvalgyti ultragarsiniu zondu, jis turi būti bent kartą sukalibruotas.

Kaip pasirinkti ultragarsinį zondą

142 pav. 

Veiksmas

Meniu Tools > Ultrasound > Probes paspaudę piktogramą pasirinkite žvalgymui zondą „BK
Medical“, kurį naudosite.
Jūsų bus paprašyta patikrinti zondą (žr. 203 psl.).
PASTABA: pasirinktas sukalibruotas zondas yra paryškinamas.
 

Įsitikinkite, kad pasirinkote ultragarsinį zondą, naudojamą žvalgymui.

Papildomos parinktys

Parinktys

Norėdami pridėti naują zondą, spauskite Add New Probe. Naujam zondui sukalibruoti vienas po
kito atveriami dialogo langai (žr. 228 psl.).

Norėdami ištrinti zondą iš sąrašo, spauskite atitinkamą X mygtuką. Jūsų paprašoma patikrinti šį
veiksmą.
PASTABA: dabar aktyvaus ultragarsinio zondo ištrinti neįmanoma.
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11.6.3 Zondo kalibravimo patikrinimas

Bendroji informacija

Po kiekvieno ultragarsinio zondo kalibravimo ar jau sukalibruoto zondo pasirinkimo svarbu
patikrinti kalibravimo tikslumą, kad būtų užtikrintas tinkamas vaizdo pateikimas.

Dialogo langas „Ultrasound Verification“

8

②①

143 pav. 

Nr. Komponentas

①

Pridėjus ultragarsinį zondą prie ultragarsinio zondo registravimo fantomo, parodomas
ultragarsinis fantomo vaizdas.
• Mažos baltos vaizdo sritys vaizduoja kalibravimo taškus (fantomo vielų kryžiavimosi

vietos).
• Geltonos kryžmės rodo pagal zondo poziciją apskaičiuotą kalibravimo taškų poziciją.

②
Kai pridedate ultragarsinį zondą prie paciento kaukolės, pasirinktas vaizdų rinkinys yra at-
kuriamas pagal tikrąją ultragarsinės plokštumos orientaciją. Galima palyginti anatominius
orientyrus su MR/KT duomenimis.

Jei naudojamas doplerinis režimas, patikrinimo puslapyje patikrinkite tinkamą spalvų
atgaminimą naudodami išorinio ultragarsinio aparato ekraną. Tinkamam doplerinio vaizdo
pateikimui reikalinga S-video įvestis.

Informacija, kuri žvalgymo ekrane rodoma ultragarsiniu dopleriu, gali skirtis nuo
informacijos, kurią rodo ultragarsinė sistema. Norėdami gauti detalesnį vaizdą, kryžmiškai
patikrinkite ekrano ir išorinės ultragarso sistemos rodinius.

Patikrinimo dažnis

Kiekvieną kartą atlikdami žvalgymą pagal ultragarso vaizdus, patikrinkite kalibravimo
tikslumą viso seanso metu.
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Kaip patikrinti tikslumą naudojant fantomą (1 variantas)

Veiksmai

1. Laikykite zondą statmenai į ultragarsinio zondo registravimo fantomą.

2. Vaizdo rodinyje ① patikrinkite, ar geltonų kryžmių pozicijos sutampa su baltomis sritimis.
Jei kiekviena kryžmė yra tiesiai virš baltos srities (strypeliai), tai rodo tikslų kalibravimą.

3. Patikrinkite tikslumą lėtai judindami zondą, kad pamatytumėte, ar kryžmės atitinka strype-
lių judėjimą.

Kaip patikrinti tikslumą tiesiai ant kaukolės (2 parinktis)

Veiksmai

1. Laikykite zondą ties žinomu paciento kaukolės orientyru.

2. Rodinyje Ultrasound Inline ② (žr. 220 psl.) patikrinkite, ar ultragarso vaizdo orientacija
atitinka paciento duomenis.

Tolesni veiksmai

Parinktys

Jei tikslumas pakankamas, spauskite Accept, kad patikrintumėte kalibravimą.

Jei tikslumas nepakankamas, spauskite Recalibrate.
Atidaromas dialogo langas Rod Detection (žr. 209 psl.).

Patį pirmą kartą kalibruojant ultragarsinį zondą kalibravimą galima pagerinti rankiniu būdu.
Spauskite Improve. Atidaromas dialogo langas Manual Rod Placement (žr. 210 psl.).

Papildomos parinktys

Mygtukas Funkcija

Flip

Flip, kaip ir ultragarsinis aparatas, leidžia pritaikyti ultragarso vaizdą prie
naudotojo poreikių.
Apverčia ultragarso vaizdą ir paciento duomenų vaizdą vertikaliai. Nustato
vaizdo orientaciją pagal jūsų poziciją ar paciento orientaciją.
PASTABA: naudojant vaizdo apvertimo funkciją, panaikinamas jau esa-
mas ultragarsinio zondo kalibravimas. Norėdami pritaikyti ultragarso vaiz-
dą prie naudotojo poreikių, patikrinimo puslapyje spauskite Flip.
 

Recalibrate Recalibrate atidaro dialogo langą Rod Detection, tada galite naudoti au-
tomatinį kalibravimą kalibravimui pagerinti (žr. 209 psl.).

Improve

Improve atidaro dialogo langą Manual Rod Placement. Tada kalibravimą
galite pagerinti rankiniu būdu (žr. 210 psl.).
PASTABA: funkciją Improve galima naudoti tik ultragarsinį zondą sukali-
bravus patį pirmą kartą.
 

Accept Priima patikrintą ultragarsinį aparatą.

Cancel

Nutraukia ultragarsinį tyrimą ir atidaro pagrindinį vaizdą.
PASTABA: jei ultragarsinis zondas jau buvo pasirinktas ir patikrintas, šis
anksčiau pasirinktas zondas patikrinimo puslapyje pasirinkus Cancel iš-
lieka pasirinktuoju zondu.
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11.6.4 Naujo „BK Medical“ ultragarsinio zondo kalibravimas

Bendroji informacija

Kalibravimą reikia atlikti, jei:
• nėra sukalibruotų zondų;
• visi sukalibruoti zondai buvo ištrinti;
• nepavyksta patikrinti sukalibruoto zondo.

Atsargumo priemonės, susijusios su kalibravimu

Norint užtikrinti ultragarsinio zondo sterilumą, ultragarsinio zondo registravimo fantomas
kalibravimo metu turėtų būti uždengtas.

Iš anksto kalibruoti „BK Medical“ ultragarso zondai turi būti kalibruojami bent 8 matomais
kalibravimo strypeliais. Paprastai tai daroma esant 7 cm ar didesniam gyliui.

Kaip atlikti automatinį kalibravimą

Dialogo lange Rod Detection realiu laiku suteikiama informacija apie tai, kurie vaizdo elementai
naudojami automatiniam kalibravimui.

①

144 pav. 

Veiksmai

1. Nustatykite 8 cm gylį (jei įmanoma) ir tuomet bus matomi visi aštuoni strypeliai.

2.
Pakoreguokite raudonąsias linijas ①, kad pašalintumėte vaizdo artefaktus, kurie gali būti
atpažinti kaip strypeliai. Į nieką aukščiau viršutinės ir žemiau apatinės linijų nebus kreipia-
ma dėmesio.

3. Zondo galiuką laikykite statmenai į ultragarsinio zondo registravimo fantomo guminės
dalies centrą ir įsitikinkite, kad ultragarso plokštuma yra lygiai su fantomu.

4.

Jei programinės įrangos kalibravimo algoritmas aptinka baltus ultragarso vaizdo kalibravi-
mo taškus, jie apjuosiami žaliai. Ultragarsinis aparatas kelias sekundes turi būti nejudina-
mas.
• Jei kalibravimas sėkmingas, atidaromas puslapis Ultrasound Verification.
• Jei kalibravimas nepavyksta, atidaromas puslapis Manual Rod Placement.

Ultragarsinis aparatas „BK Medical“

228 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.2 Leid. Cranial/ENT 3.0 Vers.



Kaip atlikti kalibravimą rankiniu būdu

Jei automatinis kalibravimas nepavyksta, atidaromas dialogo langas Manual Rod Placement.
Šiame dialogo lange automatinį kalibravimą galite pagerinti rankiniu būdu pritaikydami automatinio
kalibravimo metu pasirinktus strypelius. Kalibravimui naudojami ultragarso vaizde esantys balti
ultragarsinio zondo registravimo fantomo kalibravimo taškai.
Ultragarsiniame fantome ① pavaizduota, kaip turi atrodyti teisingas strypelių išdėstymas rankiniu
būdu.

①

145 pav. 

②

146 pav. 

Veiksmai

1.

Kalibravimui naudojamas ultragarso vaizdas. Pasirinkti kalibravimo taškai automatiškai
pažymimi baltomis kryžmėmis. Kryžmės padėtis yra ultragarso vaizdo baltų kalibravimo
taškų centre.
PASTABA: jei rodinyje registravimo fantomo kalibravimo taškai nėra aiškiai matomi,
spauskite Try Again. Programinė įranga grįžta į dialogo langą Rod Detection, kuriame
galite iš naujo atlikti automatinį kalibravimą.
 

2.

• Norėdami pritaikyti kalibravimo taško poziciją, spauskite ant to kalibravimo taško kryž-
mės, kad pakeistumėte poziciją. Pasirinkta kryžmė pažymima geltonai.

• Norėdami nustatyti kalibravimo tašką, paspauskite norimą ekrano vietą. Tuo metu val-
domas taškas (parodytas geltonai) perkeliamas į nurodytą vietą. Rankiniu būdu derinki-
te kalibravimo taškus tol, kol jie sutampa su ultragarsiniame vaizde matomų baltų stry-
pelių centrais.

Norėdami patikslinti poziciją, naudokite didinamąjį rodinį ②.
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Veiksmai

3.

Paeiliui nustatykite kiekvieną kalibravimo tašką.
• Norėdami pridėti kalibravimo taškų ar pasirinkti papildomų strypelių, spauskite Add

Rod.
• Norėdami pašalinti kalibravimo taškus ar panaikinti papildomus strypelius, spauskite

Remove Rod.
PASTABA: norint atlikti kalibravimą, reikia bent aštuonių kalibravimo taškų.
 

4.

Norėdami atlikti pakartotinį kalibravimą pagal rankiniu būdu sukalibruotus taškus, spauski-
te Calibrate.
Jei kalibravimas rankiniu būdu nepavyksta, atidaromas puslapis Ultrasound Calibration
Error. Spauskite:
• Spauskite Try Again, kad patobulintumėte kalibravimo taškų nustatymą.
• Spauskite Cancel, kad nutrauktumėte ultragarsinio aparato kalibravimą.

Jei kalibravimas sėkmingas, programinė įranga paprašo jūsų patikrinti tikslumą (žr. 212
psl.).

Papildomos rankinio kalibravimo būdo parinktys

Mygtukas Funkcija

Add Rod Prideda papildomą kalibravimo tašką (kryžmę) naujam strypeliui nurodyti. Sėk-
mingam kalibravimui reikia nurodyti bent aštuonis kalibravimo taškus.

Remove Rod Pašalina pasirinktą (geltoną) kryžmę.

Reset Atkuria pirmąjį kalibravimui rankiniu būdu pasirinktą kalibravimo tašką.

Try Again

Naudojant mygtuką Try Again atidaromas puslapis Rod Detection, kad auto-
matinis kalibravimas būtų naudojamas:
• sėkmingam automatiniam kalibravimui atlikti (žr. 209 psl.) arba
• naujam ultragarso vaizdui gauti kalibravimui rankiniu būdu.

Calibrate Atliekamas naujas kalibravimas naudojant rankiniu būdu nurodytus kalibravimo
taškus.

Cancel Nutraukia ultragarsinio zondo kalibravimą ir atidaro pagrindinį langą.

Kaip patikrinti ultragarsinio zondo kalibravimą

8

②①

147 pav. 
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Veiksmai

1. Uždėkite ultragarsinį zondą ant ultragarsinio zondo registravimo fantomo. Rodinyje ①
kalibravimo strypeliai ir kryžmės turėtų sutapti su fantomo strypeliais ir kryžmėmis.

2. Rodinyje ② matyti, kaip kalibravimas persikloja su ultragarsiniais duomenimis (paryškinta
žaliai). Palyginkite anatominius orientyrus su MR/KT duomenimis.

3.

Pasirinkite vieną iš šių parinkčių:
• Spauskite Recalibrate. Atidaromas dialogo langas Rod Detection automatiniam ultra-

garsinio aparato kalibravimui atlikti.
• Spauskite Improve. Atidaromas dialogo langas Manual Rod kalibravimui patobulinti

rankiniu būdu.
• Norėdami priimti pasirinktą patikrintą zondą, spauskite Accept.
• Norėdami atmesti pasirinktą zondo kalibravimą, spauskite Cancel. Tada grįžtama į pa-

grindinį langą.

PASTABA: daugiau informacijos apie ultragarsinio zondo patikrinimą žr. skyriuje Zondo
kalibravimo patikrinimas, 226 psl.
 

Patikrinkite ultragarsinio aparato kalibravimo tikslumą

Visada po kalibravimo patikrinkite ultragarsinio aparato sekimo tikslumą išbandydami, ar
ultragarsinis zondas tinkamai rodomas KT/MR duomenyse. Nukreipkite zondą į žinomus
anatominius orientyrus ir patikrinkite ekrane rodomą poziciją.
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11.6.5 Ultragarsinio aparato „BK Medical“ įrankiai

Ultragarsinio aparato įrankių pasiekimas

Patikrinus kalibravimą, dialogo lange Tools > Ultrasound parodomos visos prieinamos „BK
Medical“ ultragarsinio aparato funkcijos.

148 pav. 
Turint ultragarsinio aparato „BK Medical“ programinės įrangos licenciją tampa prieinami šie
ultragarsinio tyrimo įrankiai:

Įrankis Paaiškinimas Žr.

Ultrasound Probes Pasirinkite ir patikrinkite iš anksto sukalibruotą ultragar-
sinį zondą arba sukalibruokite naują zondą. 225 psl.

Disconnect BK Medical Atjungiamas esamas ultragarsinis zondas. 223 psl.

Object Shift Pakeičiama apibrėžtų objektų padėtis. 147 psl.

Ultrasound Landmarks Nurodykite orientyrus ultragarsiniame vaizde. 159 psl.

3-D Ultrasound Acquisi-
tion Gaunamas trimačių ultragarso vaizdų rinkinys. 233 psl.
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11.6.6 Trimačių ultragarso vaizdų gavimas ultragarsiniu aparatu „BK Medical“

Apžvalga

Funkcija 3-D Ultrasound Acquisition leidžia operacijos metu gauti naujų vaizdų rinkinius
skenuojant paciento galvos tūrį. Naujų vaizdų rinkinys gali būti panaudotas žvalgymui.

Gautų duomenų tikslumas

Jei ultragarsinis adapteris atsilaisvina, operacijos metu gautų trimačių ultragarso vaizdų
rinkinys gali nesutapti su priešoperacinių vaizdų rinkiniu.

Gauti trimačio ultragarsinio tyrimo duomenys praėjus tam tikram laikui gali skirtis nuo
realios paciento anatomijos, dėl, pvz., smegenų pasislinkimo ar rezekcijų.

Trimačių ultragarso vaizdų gavimas tiksliai gali būti atliekamas tik tiems audiniams, kurie
išlieka pastovūs pagal „Mayfield“ atskaitos rinkinį.

Patarimai, kaip gauti trimatį ultragarso vaizdą

149 pav. 
• Pajudinkite adapterį vienu ilgu, lėtu, tolygiu brūkštelėjimu (maždaug 10 sekundžių).
• Sekimo rinkinys turi būti kuo labiau nukreiptas į kamerą.
• Neveskite adapterio ta pačia kūno sritimi du kartus.
• Adapterį laikykite beveik statmenai. Galima tik šiek tiek pakreipti.
• Ultragarsinis aparatas turi likti orientuotas į dominančią sritį.

Siekdami išvengti delsos tarp ultragarso vaizdo ir jo koreliacijos su KT / MR vaizdais,
zondą judinkite lėtai ir tolygiai. Norėdami pasiekti maksimalų tikslumą, ultragarso
duomenis gaukite vienu lėtu brūkštelėjimu.
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Kaip pasiekti dialogo langą „Acquisition of 3-D Ultrasound“

150 pav. 

Veiksmas

Norėdami atidaryti dialogo langą Acquisition of 3-D Ultrasound, pasirinkite Ultrasound >
Tools ir spauskite 3-D Ultrasound Acquisition.

Kaip įrašyti ultragarso vaizdus

Veiksmai

1.

• Norėdami pradėti duomenų gavimą ultragarsu, laikykite zondą ties dominančia sritimi ir
spauskite Start.

• Lėtai judinkite zondą, kad tiksliai įrašytumėte ultragarso vaizdus, ir būkite atsargūs, kad
nepažeistumėte paciento audinių.

PASTABA: dabar parodomas mygtukas Stop.
 

2.
Pabaigę ultragarso vaizdų gavimą, spauskite Stop.
PASTABA: įmanoma gauti iki 500 ultragarso vaizdų pakartotinai spaudžiant Start.
 

3. Norėdami gautą vaizdų rinkinį įrašyti į atmintį, spauskite Accept.

4. Jei ultragarso vaizdai gauti anksčiau, norėdami juos ištrinti galite spausti Clear.

Išsaugoti vaizdai

Programinė įranga saugo iki 500 vaizdų, kurie yra sugrupuojami į vieną vaizdų rinkinį. Naujų
vaizdų rinkinys gali būti panaudotas žvalgymui (žr. 133 psl.).
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11.6.7 Vaizdai, gauti ultragarsiniu aparatu „BK Medical“

Bendroji informacija

Galima peržiūrėti ultragarso vaizdus realiuoju laiku. Vaizduose rodomos suplanuotos trajektorijos,
objektai ir taškai.

Prieš pradedant darbą

Įsitikinkite, kad ultragarso aparatas yra tinkamai prijungtas prie žvalgymo sistemos naudojant
tinklo ryšį.

Kaip rodyti ultragarso vaizdus

Veiksmai

1. Spauskite akies piktogramą ant pagrindinio lango rodinio, kurį norėtumėte rody-
ti.

2. Pasirinkite skirtuką Other Views.

3.

Spauskite rodinį Ultrasound arba rodinį Ultrasound Inline. Dialogo langas uždaromas, o
rodinys atnaujinamas pasirinktu ultragarso vaizdu.
PASTABA: rodiniui Ultrasound Inline papildomai reikia pasirinkti duomenų rinkinį (žr. 220
psl.).
 

Kaip sustabdyti ultragarso vaizdus

Ultragarso vaizdą įmanoma sustabdyti ant ultragarso rodinio paspaudus Ultrasound Freeze
piktogramą.

Veiksmai

1.
Paspauskite neaktyvią Ultrasound Freeze piktogramą rodiniuose Ultrasound
arba Ultrasound Inline.
Paveikiamas tik ultragarso rodinys, kuriame yra suaktyvinta piktograma.

2. Norėdami nutraukti ultragarso vaizdo sustabdymą, spauskite aktyvią Ultra-
sound Freeze piktogramą.

Norėdami sustabdyti ultragarso vaizdus, naudokite programinės įrangos, o ne ultragarsinio
aparato sustabdymo funkciją „Ultrasound Freeze“.

Skirtingi ultragarsiniai rodiniai

Rodinys Paaiškinimas

Rodinys „Ultra-
sound“

Leidžia rodyti ultragarso vaizdą.
Vaizduose rodomos suplanuotos trajektorijos, objektai ir taškai.

Rodinys „Ultra-
sound Inline“

Leidžia rodyti pasirinktą vaizdų rinkinį su rekonstruotais KT/MR duomenimis,
kad jie atitiktų ultragarso duomenis (žr. 220 psl.).
Vaizduose rodomos suplanuotos trajektorijos, objektai ir taškai.
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Ultragarsinio vaizdo orientacija ir paciento orientacija, naudota ACS rodiniuose,
nepriklauso viena nuo kitos. ACS rodinio orientacijos pasikeitimas nepaveiks ultragarsinio
rodinio.

Ultragarso vaizdų ir vaizdo medžiagos rodymas gali būti uždelstas, jei sistema naudojama
visu pajėgumu.

Ultragarsinis aparatas „BK Medical“
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11.6.8 Rodinys „Ultrasound Inline“

Apžvalga

Rodinys Ultrasound Inline leidžia rodyti pasirinktą vaizdų rinkinį su rekonstruotais KT/MR
duomenimis, kad atitiktų ultragarso vaizdus.

Kaip rodyti ultragarso vaizdo atkūrimą

Veiksmai

1. Paspauskite akies piktogramą.

2. Pasirinkite skirtuką Other Views. 

3. Spauskite rodinį Ultrasound Inline. Dialogo langas uždaromas, o rodinys atnaujinamas
su rodiniu Ultrasound Inline.

4.
Jeigu yra daugiau nei vienas vaizdų rinkinys, atveriamas dialogo langas Select Set. Pasi-
rinkite vaizdų rinkinį, kurį norite matyti rodinyje. Dialogo langas uždaromas, o rodinys at-
naujinamas su rodiniu Ultrasound Inline.

Vaizdo rodinys

Viršutiniame dešiniajame rodinyje matomas ultragarsinis linijinis vaizdas ①.

①

151 pav. 

Kaip perkloti ultragarsinį linijinį vaizdą

Veiksmai

1.

Norėdami perkloti ultragarso vaizdo atkūrimą su ultragarsinės vaizdo medžia-
gos vaizdu, spauskite neaktyvią Overlay piktogramą.
PASTABA: jei aktyvuotas ultragarsinio aparato režimas Doppler, patikrinkite
išorinio ekrano spalvos informaciją.
 

ULTRAGARSINIS TYRIMAS
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Veiksmai

2. Norėdami išjungti funkciją Overlay, spauskite aktyvią Overlay piktogramą.

Perklotas ultragarso vaizdo medžiagos vaizdas gali paslėpti svarbias struktūras, matomas
po juo esančiame vaizdų rinkinyje. Norėdami patikrinti, ar nėra paslėptų struktūrų,
naudokite papildomą rodinį vaizdų rinkiniui rodyti arba išjunkite ultragarso vaizdo
perklojimą.

Kaip reguliuoti perklojimą

Spauskite rodinio Ultrasound Inline meniu esančią Image Settings piktogramą ir dialogo lange
Image Settings pasirinkite skirtuką Overlay.

①

③

②

④

152 pav. 

Nr. Funkcija

① Keičia vaizdo Lower Threshold. Nebus rodomos tamsesnės ultragarso vaizdo dalys.

② Keičia vaizdo Upper Threshold. Nebus rodomos šviesesnės ultragarso vaizdo dalys.

③ Koreguoja ultragarso vaizdo Intensity, kad keistųsi perkloto ultragarso vaizdo skaidru-
mas.

④ Įjungia vaizdo Green Overlay, kad ultragarso vaizdo spalvos būtų pakeistos žalios spal-
vos atspalviais.

Ultragarsinis aparatas „BK Medical“
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11.6.9 Ultragarso vaizdo konfigūravimas

Bendroji informacija

Galima peržiūrėti ultragarso vaizdus realiuoju laiku. Vaizduose rodomos suplanuotos trajektorijos,
objektai ir taškai. Toliau pateikiama siūloma vaizdo konfigūracija.

Siūlomas rodinio išdėstymas

① ② ③

④⑥ ⑤

153 pav. 

Nr. Rodinys

① Ašinis

② Vainikinis

③ Sagitalinis

④ 3D apžvalga

⑤ Ultragarsinis linijinis vaizdas be persiklojimo

⑥ Ultragarsinis linijinis vaizdas su persiklojimu

Sekamo kalibruoto ultragarsinio zondo įrankio galiukas sutampa su rodomo ultragarso kūgio
viršutinio krašto centru. Rodoma trajektorija yra ultragarso plokštumoje.

ULTRAGARSINIS TYRIMAS
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12 PAINT ŽVALGYMAS
12.1 Įvadas
Apžvalga

Bendroji informacija

Funkcija Paint suteikia galimybę sekti chirurginiu būdu pašalintus audinių tūrinius vaizdus iš
paciento anatomijos. Sekimo informaciją tada galima peržiūrėti kaip atskirą objektą paciento
vaizdų rinkiniuose ekrane.

Paint funkcijos naudojimo atvejai

Funkcija Paint naudinga, pvz., polipų, auglių arba bendrinei audinių (pvz., sinusų ertmės sienelių)
rezekcijai vaizduoti. Ji skirta standžioms struktūroms, o ne giliai audinyje, kur gali įvykti smegenų
poslinkis, esantiems augliams žvalgyti.
Atlikę audinio rezekciją, Paint instrumentu sekite rezekcijos sritį, kad galėtumėte kurti objektus,
kuriais bus perklotas paciento vaizdų rinkinys. Pavyzdžiui, jei vaizdų rinkinyje yra polipo audinio,
kurio neapima Paint objektas, gali reikėti tolesnės rezekcijos.
PASTABA: rodomo objekto padėties tikslumas priklauso nuo bendrojo žvalgymo tikslumo.
Funkcija Paint nepakeičia operacinio vizualizavimo.
 

Naudojant dažymo funkciją, elastinės anatominės struktūros gali pasislinkti. Todėl
pažymėtos sritys gali būti didesnės nei tikėtasi.

Paint instrumentai

Funkcija Paint turi būti naudojama su Paint instrumentu (žymekliu su keliais galiukais kartu su
Paint priemonės žymeklio galiuku). Galiukai yra sferiniai, kad būtų galima išvengti operacinio
audinių pažeidimo.
PASTABA: taip pat galite naudoti visus žymeklius, vienkartinį stiletą ir instrumentus,
sukalibruotus naudojant instrumento adapterio rinkinius (dydžiai: M, ML, L, XL), jei norite kurti
Paint objektus.
 

Naudojant nesukalibruoto skersmens instrumentus, pvz., žymeklius, programinė įranga
tikslinę vietą nudažo sferiniu 4 mm šepetėliu. Todėl kuriant Paint objektus su tokiais
instrumentais galima gauti didesnius Paint objektus, nei tikėtasi. Su nurodyto skersmens
instrumentais naudojamas tokio pat aukščio ir pločio kaip instrumento skersmuo
cilindrinis šepetėlis.

PAINT ŽVALGYMAS
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12.2 Paint instrumentų kalibravimas ir patikrinimas
Apžvalga

Bendroji informacija

Paint instrumentai yra iš anksto sukalibruoti. Naudotojui kalibruoti nebereikia.
Norėdami naudoti Paint instrumentą, turite įkelti kalibravimo duomenis ir patikrinti jų tikslumą su
ICM4 arba atskaitos rinkiniu.

Kalibravimo ir patikrinimo dialogo langai

154 pav. 

Išankstinio kalibravimo duomenų įkėlimas

Veiksmai

1. Laikykite Paint instrumentą ir ICM4 (arba atskaitos rinkinį) kameros matymo lauke.

2. Norėdami įkelti išankstinio kalibravimo duomenis, dialogo lange Instrument Calibration
paspauskite Load.

3.

Jei galimi daugiau nei vieno instrumento išankstinio kalibravimo duomenys, pasirinkite
Paint Instrument atvertame dialogo lange Select Instrument.
PASTABA: įsitikinkite, kad pritvirtinote tinkamai nustatyto dydžio instrumento adapterio
rinkinį, kaip nurodyta dialogo lange.
 

4.

Patikrinkite kalibravimą dialogo lange Verification of Calibration.
PASTABA: daugiau instrukcijų, kaip patikrinti šį instrumentą, galite rasti skyriuje Instru-
mentų kalibravimas (žr. 194 psl.).
 

PASTABA: tikrinant tikslumą su atskaitos rinkiniu, galiuko nuokrypis dėl sferinio Paint in-
strumento galiuko yra bent 2,8 mm. Norėdami nustatyti faktinį galiuko tikslumą, laikykite
Paint instrumentą statmenai atskaitos rinkinio kūgyje ir iš rodomo galiuko nuokrypio atim-
kite 2,8 mm.
 

Kai naudojate Paint instrumentą, visada įkelkite iš anksto sukalibruoto instrumento
kalibravimo duomenis, nes rankinis kalibravimas bus netikslus.

Paint instrumentų kalibravimas ir patikrinimas
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12.3 Paint funkcijos naudojimas
Žvalgymas

Prieš pradedant darbą

• Reikia užregistruoti pacientą ir patikrinti žvalgymo tikslumą.
• Reikia patikrinti žvalgymo instrumento kalibravimą.

Žvalgymo ir registravimo tikslumas turi tiesioginį poveikį funkcijos „Paint“ tikslumui.

Apribojimai

Funkcijos Paint negalima naudoti, jei aktyvintas režimas Freeze.
Be to, funkcijos Paint negalima naudoti, jei nustatytas įrankio galiuko poslinkis (žr. 170 psl.).

„Paint“ funkcijos naudojimas

①

155 pav. 

Veiksmai

1.

Meniu juostoje paspausdami Paint ① pradėkite Paint sesiją.
PASTABA: Paint mygtukas pirmiausia turi būti aktyvuotas Tools > Settings > Optional
Menu Bar Button (žr. 47 psl.).
 

2.

Perkelkite instrumentą į kameros matymo lauką ir pažymėkite dominančią sritį paciento
anatomijoje. Pažymėta sritis bus atitinkamai rodoma vaizdų rodiniuose.
PASTABA: dažymas pradedamas tik tada, kai instrumentu žvalgoma lėtai. Jis sustoja, jei
instrumentas greitai perkeliamas daugiau nei 1 cm.
 

3. Kai pabaigsite žymėti dominančią sritį, vėl paspauskite Paint. Atidaromas dialogo langas
Paint Object Options, kuriame galite keisti objektą (žr. 244 psl.).

PAINT ŽVALGYMAS
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12.3.1 Paint objekto keitimas

Paint objekto dialogo langas

Dialogo lange Paint Object Options rodomas gautas Paint objektas su pavadinimu.

156 pav. 

Parinktys

Norėdami įrašyti dabar pažymėtą sritį, paspauskite Accept.

Norėdami panaikinti dabar pažymėtą sritį, paspauskite Reject.

Paint objektų keitimas

Parinktys

Norėdami pervadinti Paint objektą, paspauskite Edit ir dialogo lange Enter Name nurodykite
naują pavadinimą.

Norėdami pakeisti Paint objekto spalvą, pasirinkite spalvą paletėje.
PASTABA: pasirinkta spalva bus naudojama per tolesnes Paint sesijas.
 

PASTABA: taip pat Paint objektą galite vėliau keisti pasirinkdami Data > Objects. Paint objektai
naudojami tokiu pat būdu, kaip ir bet kuris kitas objektas.
 

Paint funkcijos naudojimas
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12.3.2 Paint objektų tvarkymas

Bendroji informacija

Paspaudus Accept dialogo lange Paint Object Options (žr. 244 psl.), nudažyta sritis išsaugoma
kaip naujas objektas (kai naudojama pirmą kartą per operaciją).
Funkciją Paint naudojant dar kartą per operaciją ir paspaudus Accept, nudažyta sritis įtraukiama į
anksčiau išsaugotą Paint objektą.
Tačiau taip pat galite naudoti šias parinktis:
• Galite išsaugoti nudažytą sritį kaip naują objektą.
• Galite įtraukti nudažytą sritį į kitą objektą (pvz., objektą, suplanuotą iPlan).

Naujo Paint objekto kūrimas

Norėdami išsaugoti ką tik nudažytą sritį kaip naują objektą, atlikite šiuos veiksmus:

157 pav. 

Veiksmai

1. Kai baigiate žymėti dominančią sritį, atveriamas dialogo langas Paint Object Options.

2. Paspauskite Choose Different Object. Atveriamas dialogo langas Select Object to Mo-
dify.

3. Paspauskite Create new object.

4. Nurodykite naujo objekto pavadinimą dialogo lange Enter Name.

5. Paspauskite Accept dialogo lange Paint Object Options, kad išsaugotumėte naują ob-
jektą.

PASTABA: naujas objektas taip pat bus pasirinktas tolesnėms Paint sesijoms.
 

Kitų objektų įtraukimas

Norėdami išsaugoti ką tik nudažytą sritį į jau esantį objektą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Veiksmai

1. Kai baigiate žymėti dominančią sritį, atveriamas dialogo langas Paint Object Options.

2. Paspauskite Choose Different Object. Atveriamas dialogo langas Select Object to Mo-
dify.
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Veiksmai

3. Sąraše pasirinkite objektą, į kurį norėsite įtraukti nudažytą sritį.

4. Paspauskite Accept dialogo lange Paint Object Options, kad išsaugotumėte pakeistą
objektą (nudažytą sritį ir pasirinktą originalų objektą).

PASTABA: pasirinktas objektas taip pat bus pasirinktas tolesnėms Paint sesijoms.
 

Paciento planas keičiamas, kai patvirtinami objekto pakeitimai. Vėliau šių veiksmų nebus
galima anuliuoti.

Paint funkcijos naudojimas
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13 ŽVALGYMAS LYGIAVIMO
INSTRUMENTAIS

13.1 VarioGuide
Įvadas

Apie žvalgymą su „VarioGuide“

VarioGuide yra iš anksto sukalibruotas instrumentas, kurį galite naudoti biopsijai be atskaitos
atlikti ir kateteriams įterpti. Programinėje įrangoje esantis VarioGuide vediklis paeiliui nurodys
veiksmus, kurių reikia instrumentui tinkamai lygiuoti pagal suplanuotą trajektoriją.
Naudodami VarioGuide, galite žvalgyti su iš anksto sukalibruota A tipo vienkartine biopsijos
adata pagal trajektoriją. VarioGuide lygiavimui naudoja tuo metu aktyvią (tikslo) trajektoriją.
Taip pat galite žvalgyti kitais sekamais instrumentais (pvz., standartinėmis biopsijos adatomis su
pritvirtintu instrumento adapteriu) ir nesekamais instrumentais.
PASTABA: naudojant VarioGuide tikslias biopsijas įmanoma atlikti, kai pažeidimo vietos
skersmuo yra didesnis nei 10 mm. Turėkite omenyje, kad didėjant atstumui nuo registracijos
orientyrų centroidės (pvz., didėjant gyliui), tikslumas mažėja.
 

Prieš pradedant darbą

Surinkite VarioGuide, kaip aprašyta Instrumento naudotojo vadove.

Darbo eigos apžvalga

Darbo eiga Žr.

1. Patikrinkite VarioGuide tikslumą. 249 psl.

2. Patikrinkite A tipo vienkartinę biopsijos adatą (jei taikytina). 265 psl.

3. Perkelkite VarioGuide į pradinę padėtį. Taip nustatysite VarioGuide jungtis
į centrinę padėtį, kad būtų galima koreguoti toliau. 251 psl.

4. Naudodami stambųjį koregavimą sulygiuokite VarioGuide su suplanuotu
įėjimo tašku ir trajektorija. 252 psl.

5. Tiksliojo koregavimo būdu sulygiuokite VarioGuide su trajektorija. 253 psl.

6. Patikrinkite lygiavimą ir, jei reikia, toliau atlikite tikslųjį koregavimą. 255 psl.

7.
Žvalgykite instrumentu iki suplanuoto tikslinio taško:
• Bendrieji instrumentai
• A tipo vienkartinė biopsijos adata

256 psl.
257 psl.
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Minimalios invazinės procedūros

Atlikdami biopsijas, kurių vizualinis anatominių orientyrų tikrinimas žvalgymo tikslumui yra ribotas
dėl minimalios invazinės prieigos, nuolat kruopščiai tikrinkite anatominius orientyrus, kurie
prieinami apklotose srityse.

VarioGuide
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13.1.1 Instrumentų patikrinimas

„VarioGuide“ patikrinimas

①

②

158 pav. 

Veiksmai

1.
Atidarykite Tools > Instruments ir paspauskite VarioGuide.
Atveriamas dialogo langas VarioGuide Verification.

2.

Dėkite žymeklį į vieną po kito išdėstytus sukimo taškus ① ant kreiptuvo disko. Programi-
nė įranga parodys nuokrypį. Kreiptuvo diske yra aštuoni sukimo taškai. Turite patikrinti
bent tris taškus, atsižvelgdami į pasiekiamumo galimybes, priklausančias nuo VarioGuide
padėties.
Kai bendrasis nuokrypis mažesnis nei 1,0 mm, žaliai šviečianti lemputė ② reiškia, kad
tikslumas pakankamas.

„VarioGuide“ patikrinimo trikčių šalinimas

Jei tikslumas nepakankamas, įsitikinkite, kad:
• VarioGuide tinkamai surinktas.
• Kreiptuvo diskas tinkamai pritvirtintas.
• VarioGuide rinkinys nesulenktas.

Vienkartinės biopsijos adatos patikrinimas

Žr. instrukcijas, pateiktas 265 psl.
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13.1.2 „VarioGuide“ vediklio prieiga

Prieš pradedant darbą

Įsitikinkite, kad nustatėte trajektoriją (žr. 152 psl.).

Žvalgymo su „VarioGuide“ aktyvinimas

159 pav. 

Veiksmas

Atidarykite Tools ir paspauskite VarioGuide.
Atveriamas dialogo langas Initial Position.

VarioGuide
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13.1.3 Pradinės padėties nustatymas ir stambusis koregavimas

Pradinės padėties nustatymas

①

③

②

160 pav. 

Veiksmai

1.
Stumkite rinkinio laikiklį į diskinę jungtį, kol rinkinio laikiklis pasieks ant diskinės jungties
esančią liniją.
Sulygiuokite horizontalią ir vertikalią linijas ant abiejų komponentų ①.

2. Sulygiuokite linijas, esančias ant rinkinio laikiklio, su linijomis ant VarioGuide rinkinio ②.

3. Priverždami varžtus užfiksuokite visas lankstines jungtis.

4. Paspausdami Proceed tęskite stambiojo koregavimo veiksmus.

PASTABA: spauskite Assembly Video ③, kad pamatytumėte instrukcinę animaciją, kaip surinkti
VarioGuide.
 

PASTABA: šiuos koregavimo veiksmus naudinga atlikti, kai prietaisas surenkamas po
sterilizavimo.
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Stambusis „VarioGuide“ koregavimas

Veiksmai

1.

①

Viduriniąja veržimo rankenėle ① koreguokite
VarioGuide, kad sulygiuotumėte trajektoriją
ir atitaikytumėte rodomą kryžiuką su vaizdo
rodinyje esančiu suplanuotu įėjimo tašku.
PASTABA: jei reikia, sukite rodomą 3D vaiz-
dą, kol jis atitiks paciento padėtį (paspauski-
te vaizdo rodinio viršutinį kairįjį ir dešinįjį
kampus).
 

Kai kryžiukas ir įėjimo taškas sulygiuoti ir in-
strumentas apytiksliai sulygiuotas su trajek-
torija, programinė įranga parodo Lock joint!
Programinė įranga parodys minimalų instru-
mento ilgį, kurio reikia suplanuotam tiksli-
niam taškui pasiekti.

2. Užfiksuokite viduriniąją veržimo rankenėlę sukdami pagal laikrodžio rodyklę.

3.
Tinkamai pakoregavus lankstinę jungtį, programinė įranga paragins atlikti kitą koregavimo
veiksmą.
Taip pat galite pereiti prie tolesnių veiksmų paspausdami Proceed.

VarioGuide
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13.1.4 Tikslusis koregavimas

Informacija apie koregavimo veiksmus

Reikia pakoreguoti tris lankstines jungtis (Joint 1, Joint 2 ir Joint 3), norint sulygiuoti VarioGuide.
Norėdami atlikti kiekvieną koregavimą:
• Atlaisvinkite kiekviename dialogo lange parodytą lankstinę jungtį. Programinė įranga atpažins

atitinkamą lankstinę jungtį ir parodys vertę, pagal kurią reikia koreguoti lankstinę jungtį.
• Kai nuokrypis artimas 0°, programinė įranga dialogo lange parodys Lock joint! ir žalią lemputę.
• Tinkamai pakoregavus kiekvieną lankstinę jungtį, programinė įranga paragins atlikti kitą

koregavimo veiksmą. Taip pat galite pereiti prie tolesnių veiksmų paspausdami Proceed.
PASTABA: programinė įranga leidžia tęsti kitu veiksmu, net jei lemputė nerodoma žaliai. Prieš
tęsdami įsitikinkite, kad tikslumas yra pakankamas.
 

Pakartotinis „VarioGuide“ lygiavimas

Jei pakeisite kreiptuvo diską arba instrumento skersmenį, turėsite iš naujo sulygiuoti
„VarioGuide“ su trajektorija.

„VarioGuide“ lygiavimas su suplanuota trajektorija

Veiksmai

1.

Pasukite VarioGuide aplink Joint 1 maž-
daug 60° kampu, kad aktyvintumėte mata-
vimo rodinį.
Koreguokite Joint 1, kol nuokrypis bus arti-
mas 0°.

2.

Koreguokite Joint 2, kol nuokrypis bus arti-
mas 0°.
Atsargiai sukite Joint 2, kol rodomas kam-
po nuokrypis bus artimas 0°. Tada galite
užrakinti Joint 2.

ŽVALGYMAS LYGIAVIMO INSTRUMENTAIS

Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.2 Leid. Cranial/ENT 3.0 Vers. 253



Veiksmai

3. Koreguokite Joint 3, kol nuokrypis bus arti-
mas 0°.

Pabaigus visus koregavimo veiksmus, atveriamas dialogo langas Review Alignment, jame
galėsite patikrinti lygiavimo tikslumą.

VarioGuide
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13.1.5 Tikslumo patikrinimas

Tikslumo patikrinimas

161 pav. 

Veiksmai

1. Patikrinkite, ar VarioGuide (rožinė spalva) tinkamai sulygiuotas su suplanuota trajektorija
(žalia spalva).

2.

Programinė įranga parodys nustatytą nuokrypį nuo VarioGuide iki suplanuoto trajektorijos
įėjimo ir tikslinio taško.
Jei tikslumas artimas 0°, atitinkama kiekvienos lankstinės jungties lemputė bus rodoma
žaliai.

3.
• Jei sulygiuota patenkinamai, paspauskite Confirm. Atveriamas žvalgymo rodinys.
• Jei tikslumo nuokrypis yra didelis arba jei norite pakartoti lygiavimą, paspauskite Start

Again. Atveriamas dialogo langas Initial Position.

PASTABA: sėkmingai sulygiavę VarioGuide ir patikrinę tikslumą, bet kuriuo metu galėsite vėl
atidaryti patikrinimo langą paspausdami VarioGuide dialogo lange Tools.
 

Minimalios invazinės procedūros

Atlikdami biopsijas, kurių vizualinis anatominių orientyrų tikrinimas žvalgymo tikslumui yra ribotas
dėl minimalios invazinės prieigos, nuolat kruopščiai tikrinkite anatominius orientyrus, kurie
prieinami apklotose srityse.

ŽVALGYMAS LYGIAVIMO INSTRUMENTAIS

Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.2 Leid. Cranial/ENT 3.0 Vers. 255



13.1.6 Žvalgymas bendraisiais instrumentais su „VarioGuide“

Bendroji informacija

Sulygiavę VarioGuide, galėsite naudoti kreiptuvą instrumentu (pvz., standartine biopsijos adata)
žvalgydami iki suplanuoto trajektorijos tikslinio taško.

Žvalgymo ekranas

Norint gauti geriausius rezultatus, rekomenduojame naudoti rodinius Auto-Pilot, Axial, Coronal ir
Sagittal, kad instrumentai, pvz., biopsijos adata, būtų nukreipti palei trajektoriją tikslinio taško link.

162 pav. 
Vaizdo rodiniuose VarioGuide rodomas jau sulygiuotas su trajektorija. Programinė įranga rodo
atstumą nuo kreiptuvo disko apačios (rodoma rožiniu kryžiuku) iki tikslinio taško.

VarioGuide
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13.1.7 Žvalgymas vienkartine biopsijos adata su „VarioGuide“

Adatos sekimas

Programinė įranga seka adatos įkišimo gylį. Tai daroma naudojant du atspindinčiuosius diskus ant
adatos sekimo rinkinio. Adatos trajektorija sekama naudojant VarioGuide sekimo rinkinį.

Prieš pradedant darbą

Veiksmas

Įsitikinkite, kad adata patikrinta (žr. 265 psl.).

Adatos stabdiklio padėties apskaičiavimas

Veiksmai

1.
①

②

Įsidėmėkite ekrane rodomą atstumo iki tiksli-
nės vietos vertę.
Turėkite omenyje, kad 10 mm pjovimo langelis
① ant A tipo vienkartinės biopsijos adatos
yra 2,0 mm toliau nuo adatos ② galiuko.

2. 50 mm
Norėdami apskaičiuoti adatos stabdiklio padėtį,
pridėkite atstumo iki tikslinės vietos vertę (ro-
domą žvalgymo ekrane) prie kreiptuvo disko
skersmens (50 mm).

3.

③ Liniuote išmatuokite apskaičiuotąją A tipo
vienkartinės biopsijos adatos stabdiklio pa-
dėtį.

4. Užfiksuokite stabdiklį ③ ant biopsijos adatos ties apskaičiuotąja padėtimi.

5. Įkiškite biopsijos adatą į kreiptuvo diską ir žvalgykite adata suplanuoto tikslinio taško link
(žr. 264 psl.).

Norint užtikrinti tinkamą A tipo vienkartinės biopsijos adatos prasiskverbimo gylį, svarbu
atlikti 3 ir 4 veiksmus. Jei žvalgant ant adatos esantis sekimo rinkinys dings iš matymo
lauko, ant adatos nustatyta stabdiklio padėtis neleis adatai prasiskverbti toliau už
suplanuotą tikslinį tašką.
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Kreiptuvo disko naudojimas

②①

163 pav. 

Atkreipkite dėmesį, kad nuėmus kreiptuvo disko fiksavimo žiedą ① (pvz., norint išimti
įkištą instrumentą), taip pat atsilaisvins išorinis diskas ②. Išimdami atsargiai elkitės su
kreiptuvo disko komponentais.

VarioGuide

258 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.2 Leid. Cranial/ENT 3.0 Vers.



13.2 Biopsijos sistema be atskaitos
Įvadas

Apie biopsijos sistemą be atskaitos

Naudodami biopsijos sistemą be atskaitos galite atlikti biopsiją be atskaitos, valdomą žvalgymo
programine įranga.
Galite žvalgyti:
• Iš anksto sukalibruota A tipo vienkartine biopsijos adata pagal iš anksto su iPlan arba

žvalgymo sistema suplanuotą trajektoriją.
• Kitais sekamais instrumentais (pvz., standartinėmis biopsijos adatomis su pritvirtintu

instrumento adapteriu) ir nesekamais instrumentais.

Apie šią dalį

Šioje dalyje pateikiama informacija apie biopsijos sistemos be atskaitos naudojimą žvalgant A
tipo vienkartine biopsijos adata.
Jei norite žvalgyti kitu sekamu instrumentu, turite pritvirtinti instrumento adapterį ir sukalibruoti
instrumentą, kaip aprašyta 177 psl.

Prieš pradedant darbą

Surinkite biopsijos sistemą be atskaitos, kaip aprašyta Instrumento naudotojo vadove.

Darbo eigos apžvalga

Darbo eiga Žr.

1. Patikrinkite A tipo vienkartinę biopsijos adatą (jei taikytina). 265 psl.

2. Patikrinkite biopsijos vamzdelį (lygiavimo įrankį). 260 psl.

3. Sulygiuokite biopsijos vamzdelį pagal suplanuotą trajektoriją (jei ši supla-
nuota). 261 psl.

4. Apskaičiuokite biopsijos adatos įkišimo gylį. 262 psl.

5. Žvalgykite adata iki suplanuoto tikslinio taško. 264 psl.

Minimalios invazinės procedūros

Atlikdami biopsijas, kurių vizualinis anatominių orientyrų tikrinimas žvalgymo tikslumui yra ribotas
dėl minimalios invazinės prieigos, nuolat kruopščiai tikrinkite anatominius orientyrus, kurie
prieinami apklotose srityse.
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13.2.1 Instrumentų patikrinimas

Vienkartinės biopsijos adatos patikrinimas

Žr. instrukcijas, pateiktas 265 psl.

Biopsijos vamzdelio patikrinimas

164 pav. 

Veiksmai

1.
Atidarykite Tools > Instruments ir paspauskite Alignment Tool.
Atveriamas dialogo langas Alignment Tool Verification.

2. Įsitikinkite, kad įdėklai tvirtai įsukti į biopsijos vamzdelį.

3. Pritvirtinkite biopsijos lygiavimo rinkinį prie biopsijos vamzdelio. 

4. Įkiškite biopsijos vamzdelį į 10 mm ICM4 lizdą (žr. 189 psl.) ir įsitikinkite, kad vamzdelio
galas liečia lizdo apačią.

5.
Programinė įranga apskaičiuoja ir parodo įrankio galiuko ir įrankio trajektorijos nuokrypį,
remdamasi ICM4 ir biopsijos lygiavimo rinkinio koordinatėmis.
Peržiūrėkite rodomas vertes ir nuspręskite, ar jos tinkamos dabartinei procedūrai.

Biopsijos vamzdelio patikrinimo trikčių šalinimas

Jei tikslumas nepakankamas, įsitikinkite, kad:
• Biopsijos vamzdelis tinkamai surinktas.
• Biopsijos vamzdelis tinkamai įdėtas į ICM4 lizdą.

Biopsijos sistema be atskaitos
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13.2.2 Biopsijos vamzdelio lygiavimas ir instrumento įkišimo gylio apskaičiavimas

Prieš pradedant darbą

Norint gauti geriausius rezultatus, rekomenduojame naudoti rodinius Auto-Pilot, Axial, Coronal ir
Sagittal, kad instrumentai būtų nukreipti palei trajektoriją tikslinio taško link.
PASTABA: rodinys Auto-Pilot galimas tik jei suplanuota ir rodoma trajektorija.
 

Biopsijos adatos lygiavimas su suplanuota trajektorija

②

①

165 pav. 

Veiksmai

1. Įdėkite biopsijos adatą į biopsijos sistemos be atskaitos įvorę. Žvalgymo ekrane ① ro-
domas virtualus atvaizdas.

2. Suimkite biopsijos adatą ir atidarykite viduriniąją veržimo rankenėlę.

3.
Sukite biopsijos vamzdelį aplink A–P ašį ir stumkite lygiagrečiai, kol bus sulygiuotas su iš
anksto suplanuota trajektorija pagal ašinį, vainikinį ir sagitalinį rodinius. Norėdami paleng-
vinti lygiavimą, naudokitės rodinyje Auto-Pilot pateikiamomis rodyklėmis.

4.

Sukite biopsijos vamzdelį aplink H–F ašį ir stumkite lygiagrečiai, kol bus sulygiuotas su iš
anksto suplanuota trajektorija. Norėdami palengvinti lygiavimą, naudokitės rodinyje Auto-
Pilot pateikiamomis rodyklėmis.
Jei būtina, kartokite 3 ir 4 veiksmus, kol biopsijos vamzdelis bus tinkamai sulygiuotas.

5.
Patikrinkite lygiavimą rodinyje Auto-Pilot. Pasirūpinkite, kad biopsijos vamzdelis būtų tin-
kamai sulygiuotas. Tikslinį tašką, įėjimo tašką ir įrankio galiuką vaizduojantys kryžiukai turi
būti vienas virš kito ②.

6. Įsitikinkite, jog pažeidimo vietą galima pasiekti numatytu instrumentu, turėdami omenyje,
kad 70 mm instrumento įkišta į biopsijos vamzdelį (žr. 262 psl.).

7. Priverždami biopsijos sistemos be atskaitos viduriniąją veržimo rankenėlę užfiksuokite
biopsijos vamzdelio padėtį.

8. Patikrinkite koregavimo kokybę, padidindami vaizdą kiekviename rodinyje. Numatytosios
biopsijos tikslinis taškas turi būti virtualaus biopsijos vamzdelio viduryje.

9. Atstumas iki tikslinio taško dabar rodomas žvalgymo rodinių apačioje.
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Biopsijos vamzdelio padėties nustatymas be trajektorijos

Jei trajektorija nesuplanuota:

Veiksmai

1. Koreguokite vertę Tool Tip Offset (žr. 170 psl.) – nustatykite vertę, kuri truputį viršija nu-
matytą biopsijos gylį.

2. Įkiškite biopsijos vamzdelį į biopsijos sistemos be atskaitos movą. Žvalgymo ekrane
rodomas virtualus vamzdelio atvaizdas.

3. Suimkite biopsijos vamzdelį ir atidarykite viduriniąją veržimo rankenėlę.

4. Koreguokite biopsijos sistemą be atskaitos, kol virtualaus įrankio ašis priartės prie tiks-
linės pažeidimo vietos.

5. Įsitikinkite, jog pažeidimo vietą galima pasiekti numatytu instrumentu, turėdami omenyje,
kad 70 mm instrumento įkišta į biopsijos vamzdelį (žr. 262 psl.).

6. Priverždami biopsijos sistemos be atskaitos viduriniąją veržimo rankenėlę užfiksuokite
biopsijos vamzdelio padėtį.

7.
Tiksliai koreguokite vertę Tool Tip Offset, kol virtualaus įrankio galiukas bus tikslinėje pa-
žeidimo vietoje.
PASTABA: tai dabar vaizduos atstumą iki tikslinio taško.
 

8. Patikrinkite koregavimo kokybę, padidindami vaizdą kiekviename rodinyje. Numatytosios
biopsijos tikslinis taškas turi būti virtualaus biopsijos vamzdelio viduryje.

Stabdiklio padėties ant instrumento apskaičiavimas

Veiksmai

1. Įsitikinkite, kad instrumentas patikrintas (žr. 260 psl.).

2.
①

②

Įsidėmėkite ekrane rodomą atstumo iki
tikslinės vietos vertę.
Turėkite omenyje, kad 10 mm pjovimo
langelis ① ant A tipo vienkartinės
biopsijos adatos yra 2,0 mm toliau nuo
adatos ② galiuko.

3.

70 mm + x mm

Norėdami apskaičiuoti stabdiklio padėtį
ant instrumento, pridėkite atstumą iki
tikslinio taško (rodomas žvalgymo ekra-
ne) prie biopsijos vamzdelio ilgio (70
mm). Toliau esančiame pavyzdyje paro-
dyta, kaip apskaičiuojama A tipo vien-
kartinė biopsijos adata.

4.

③
Liniuote išmatuota stabdiklio padėtis ant
instrumento.

5. Užfiksuokite instrumento stabdiklį ③ ties apskaičiuotąja padėtimi.

6. Įkiškite instrumentą į biopsijos vamzdelį ir žvalgykite instrumentu iki suplanuoto tikslinio
taško (žr. 264 psl.).

Biopsijos sistema be atskaitos
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Žvalgymas instrumentais

Norint užtikrinti tinkamą A tipo vienkartinės biopsijos adatos prasiskverbimo gylį, svarbu
atlikti ankstesnėje lentelėje nurodytus 3–5 veiksmus. Jei žvalgant ant adatos esantis
sekimo rinkinys dings iš matymo lauko, stabdiklio padėtis neleis adatai prasiskverbti už
suplanuoto tikslinio taško.

Naudodami biopsijos adatas turėkite omenyje, kad instrumento galiukas nebūtinai yra
darbo centras. Tokiais atvejais instrumentą reikia įkišti už žvalgomo tikslinio taško, kad
darbo centrą būtų galima nustatyti dominančioje struktūroje.
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13.3 A tipo vienkartinė biopsijos adata
Įvadas

Adatos komponentų apžvalga

⑤

④

③②①

166 pav. 

Nr. Komponentas Funkcija

① Sekimo rinkinys Naudojant du atspindinčius diskus, žvalgant kamera gali sekti ada-
tos įkišimo gylį.

② Plieninė kaniulė

• Išorinis skersmuo: 1,8 mm
• Pjovimo langelis: 10 mm
• Maksimalus įkišimo gylis: 140 mm

PASTABA: plieninė kaniulė yra vienintelė adatos dalis, kurią galima
naudoti invaziniam tikslui.
 

③ Stabdiklis Užfiksuotas ant adatos ties išmatuotu įkišimo gyliu, kad adata nega-
lėtų prasiskverbti už suplanuoto gylio.

④ Vakuuminis švirkš-
tas Naudojamas pagal standartinę procedūrą.

⑤ Liniuotė Matuojamas suplanuotas adatos įkišimo gylis.

A tipo vienkartinė biopsijos adata
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13.3.1 Vienkartinės biopsijos adatos patikrinimas

Patikrinimo procedūros prieiga

Veiksmas

Atidarykite Tools > Instruments ir paspauskite Biopsy Needle.
Atveriamas dialogo langas Biopsy Needle Verification. 

167 pav. 

Patikrinimas naudojant „VarioGuide“

Veiksmai

1. Nustatykite kreiptuvo disko padėtį taip, kad vertikaliai galėtumėte įkišti adatą.

2.
Kiškite A tipo vienkartinę biopsijos adatą į kreiptuvo diską, kol Stop ženklas bus paryš-
kintas mėlynai.
Rodyklėmis rodoma kryptis, kuria reikia koreguoti adatą, kol bus pasiektas įkišimo gylis.

3. Priveržkite fiksavimo žiedą, kad užfiksuotumėte adatą kreiptuvo diske.

4. Programinė įranga apskaičiuoja ir rodo biopsijos adatos trajektorijos nuokrypį, remdamasi
adatos sekimo rinkinio ir VarioGuide sekimo rinkinio koordinatėmis.

Patikrinimas su biopsijos sistema be atskaitos

Veiksmai

1.
Įkiškite A tipo vienkartinę biopsijos adatą į biopsijos vamzdelį su pridėtu biopsijos ly-
giavimo rinkiniu, kol Stop paryškinamas mėlynai.
Rodyklėmis rodoma kryptis, kuria reikia koreguoti adatą, kol bus pasiektas įkišimo gylis.

2. Užfiksuokite adatą biopsijos vamzdelyje ant vamzdelio priverždami fiksatoriaus varžtą.

3. Pakelkite biopsijos vamzdelį ir adatą į vertikalią padėtį.

4. Programinė įranga apskaičiuos ir rodys biopsijos adatos trajektorijos nuokrypį, remdamasi
ant adatos esančio sekimo rinkinio ir biopsijos lygiavimo rinkinio koordinatėmis.
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Adatos patikrinimo trikčių šalinimas

Jei tikslumas nepakankamas, įsitikinkite, kad:
• Kamera matomi ant adatos esantis sekimo rinkinys ir VarioGuide / biopsijos lygiavimo

rinkinio sekimo rinkinys.
• Nėra užteršti arba pažeisti atspindintys paviršiai.
• Nesulenkta adata.

PASTABA: ant adatos esančius plokščius žymeklius reikia nustatyti tiesesniu kampu kameros link
nei vienkartinės atspindinčiosios žymimosios sritys.
 

A tipo vienkartinė biopsijos adata
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13.3.2 Žvalgymas vienkartine biopsijos adata

Bendroji informacija

Tinkamai surinkus vienkartinę biopsijos adatą su VarioGuide (žr. 257 psl.) arba biopsijos
sistema be atskaitos (žr. 262 psl.), galite žvalgyti adata iki suplanuoto tikslinio taško.

Adatos sekimas

Adatos įkišimo gylis sekamas dviem ant adatos sekimo rinkinio esančiais atspindinčiaisiais
diskais.
Adatos trajektorija sekama naudojant:
• VarioGuide sekimo rinkinį, jei naudojate VarioGuide.
• Biopsijos lygiavimo rinkinį, jei naudojate biopsijos sistemą be atskaitos.

Sekimo rekomendacijos

Abu atspindintieji adatos sekimo rinkinio diskai turi būti tiesioginiame kameros matymo lauke.
Nukreipkite adatos sekimo rinkinį tinkamu kampu į kamerą ir padėkite kameros tūrinio matymo
lauko centre.
VarioGuide sekimo rinkinys arba biopsijos lygiavimo rinkinys visada turi būti matomi kamera.

Žymeklis nesekamas, kol vienkartinė biopsijos adata yra kameros matymo lauke. Jį galima
vėl sekti, jei vienkartinė biopsijos adata nebuvo kameros matymo lauke bent dvi sekundes.

Žvalgymo ekranas

①

②

168 pav. 

Nr. Paaiškinimas

① Ruda spalva vaizduojama vienkartinė biopsijos adata.

② Rožine linija vaizduojamas biopsijos langelis ant vienkartinės biopsijos adatos (2,0 mm
nuo adatos galiuko).

Įsidėmėkite, kad programinė įranga apskaičiuoja atstumą nuo vienkartinės biopsijos
adatos galiuko iki suplanuoto tikslinio taško. Tačiau biopsijos langelis nėra ties adatos
galiuku.
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Žvalgymas adata

Veiksmai

1. Sulygiuokite biopsijos sistemą be atskaitos arba VarioGuide taip, kad rožinis kryžiukas
sutaptų su suplanuotu įėjimo tašku.

2.
Atitaikykite rudą kryžiuką (vaizduojantį adatos galiuką) su suplanuotu tiksliniu tašku.
Vaizdų rodiniuose rodomas atstumas nuo instrumento, kuriuo žvalgoma, iki suplanuoto
tikslinio taško.

Biopsijos adatos rodinys Atstumas iki tikslinio taško

Matomas kamerai Programinė įranga rodo atstumą nuo adatos galiuko iki tikslinio
taško.

Nematomas kamerai

• Žvalgymas su VarioGuide: programinė įranga rodo atstumą
nuo disko galiuko iki tikslinio taško.

• Žvalgymas biopsijos sistema be atskaitos: programinė įranga
rodo atstumą nuo biopsijos vamzdelio galiuko iki tikslinio taško.

PASTABA: kai su biopsijos adata nužvalgoma iki tikslinio taško, biopsiją galima atlikti laikantis
standartinės chirurginės procedūros.
 

Žvalgant

VarioGuide sekimo rinkinys ir biopsijos lygiavimo rinkinys visada turi būti matomi kamera.
Žvalgant programinė įranga vaizdų rodiniuose rodo pranešimą „needle not aligned“, jei biopsijos
adata ir susijęs rinkinys tinkamai nesulygiuoti (pvz., jei adata sulenkiama arba netinkamai
įkišama). Jei taip nutiks, turite patikrinti biopsijos instrumentų tikslumą, kaip aprašyta 249 psl. (kai
naudojama VarioGuide) ir 260 psl. (kai naudojama biopsijos sistema be atskaitos).

A tipo vienkartinė biopsijos adata
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14 ŽVALGYMAS
VIENKARTINIU STILETU

14.1 Įvadas
Apie vienkartinį stiletą

Bendroji informacija

Naudodami vienkartinį stiletą galite žvalgyti trečiųjų šalių kateteriais ir šuntais iš anksto
suplanuota trajektorija. Žvalgymas atliekamas ranka. Programinė įranga seka vienkartinio stileto
trajektoriją pagal atspindinčiuosius diskus ①, esančius vienkartinio stileto sekimo rinkinyje. 

①

169 pav. 

Vienkartinis stiletas yra ranka valdomas įrankis, kurio negalima naudoti, kai šuntą arba
kateterį reikia įterpti labai tiksliai.
PASTABA: daugiau informacijos apie vienkartinį stiletą žr. Instrumento naudotojo vadove.
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14.2 Vienkartinio stileto naudojimas
Vienkartinio stileto kalibravimas ir patikrinimas

Bendroji informacija

Vienkartinis stiletas yra iš anksto sukalibruotas. Tai reiškia, kad vienkartinio stileto kalibravimo
informacija yra programinėje įrangoje. Naudotojui kalibruoti nebereikia.
Norėdami naudoti vienkartinį stiletą pirmiausia turite įkelti kalibravimo duomenis ir patikrinti
tikslumą su ICM4 arba atskaitos rinkiniu.

Išankstinio kalibravimo duomenų įkėlimas

170 pav. 

Veiksmai

1. Laikykite vienkartinį stiletą ir ICM4 (arba atskaitos rinkinį) kameros matymo lauke.

2. Norėdami įkelti išankstinio kalibravimo duomenis, dialogo lange Instrument Calibration
paspauskite Load.

3. Jei yra daugiau nei vieno įrankio išankstinio kalibravimo duomenys, atidarytame dialogo
lange Select Instrument pasirinkite Disposable Stylet.

4. Patikrinkite kalibravimą, kaip aprašyta 271 psl.

Kai naudojate vienkartinį stiletą, visada įkelkite instrumento geometrijos išankstinio
kalibravimo duomenis, nes rankinis kalibravimas nėra tikslus.

Vienkartinio stileto naudojimas
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Išankstinio kalibravimo duomenų patikrinimas

171 pav. 

Veiksmai

1.

Vienkartinį stiletą galite patikrinti arba atskaitos rinki-
nio sukimo taške, arba ICM4.
Laikykite vienkartinį stiletą prie galiuko ir įkiškite ga-
liuką į sukimo tašką.
PASTABA: Vienkartinis stiletas yra lankstomasis in-
strumentas. Dėl to rodomas tikslumo nuokrypis gali būti
didesnis nei naudojant standžiuosius instrumentus. At-
sižvelgdami į paskirtį, turite nuspręsti, ar tikslumas yra
priimtinas.
 

2. Paspauskite Accept, kad patvirtintumėte kalibravimą.

ŽVALGYMAS VIENKARTINIU STILETU

Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.2 Leid. Cranial/ENT 3.0 Vers. 271



14.3 Žvalgymas vienkartiniu stiletu
Apžvalga

Bendroji informacija

Prieš pradedant darbą
• Reikia atlikti paciento registravimo procedūrą ir patvirtinti žvalgymo tikslumą.
• Reikia įkelti instrumento, kuriuo žvalgoma, kalibravimo duomenis ir juos patikrinti.
• Reikia konfigūruoti žvalgymo ekraną. „Brainlab“ rekomenduoja naudoti Auto-Pilot, ašinį,

vainikinį ir sagitalinį rodinius. (Rodinys Auto-Pilot galimas tik jei yra suplanuota ir rodoma
trajektorija.)

• Reikia pasirinkti norimą matyti iš anksto suplanuotą trajektoriją.
• Reikia pasirinkti įrankio galiuko poslinkį (žr. 170 psl.), tinkamą naudojamam kateteriui ar šuntui.

(Dėl to turite nuspręsti, kurią kateterio arba šunto dalį dėsite planuojamoje tikslinėje vietoje.)

Vienkartinio stileto įkišimas į šuntą arba kateterį

Veiksmai

1. Laikykite šuntą / kateterį viena ranka ties jo anga.

2. Kita ranka įkiškite visą vienkartinį stiletą į šuntą / kateterį, saugodamiesi, kad nesuteptu-
mėte sekimo rinkinio atspindinčiųjų diskų.

Vienkartinio stileto laikymas žvalgant

①

②

172 pav. 

Veiksmai

1.
Laikykite vienkartinį stiletą viena ranka už rankenos ①, saugodamiesi, kad neuždengtu-
mėte sekimo rinkinio atspindinčiųjų diskų. Žvalgydami šia ranka kiškite vienkartinį stile-
tą.

2. Kita ranka nukreipkite vienkartinį stiletą ②, laikydami jį ties įpjova. Atlikdami procedūrą,
stenkitės šia ranka išlaikyti vienkartinį stiletą išlygiuotą pagal trajektoriją.

Žvalgymas vienkartiniu stiletu
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PASTABA: kai laikote vienkartinį stiletą abiem rankomis, būkite atsargūs, kad kišdami jo
nesulenktumėte.
 

Žvalgymas stiletu

173 pav. 

Veiksmai

1. Įkiškite vienkartinį stiletą į šuntą / kateterį.

2.
Laikykite vienkartinį stiletą prie paciento galvos. Vadovaudamiesi žvalgymo ekrane ro-
domu vaizdu, išlygiuokite vienkartinio stileto ašį (pavaizduota rožine spalva) pagal iš
anksto suplanuotą trajektoriją (pavaizduota žalia spalva).

3.

Išlygiavę vienkartinį stiletą pagal suplanuotą trajektoriją, pradėkite lėtai kišti vienkartinį
stiletą ir kateterį tiesiai pagal trajektoriją smegenų link. Programinė įranga rodo atstumą
nuo vienkartinio stileto galiuko iki suplanuoto tikslinio taško.
Kiškite, kol ekrane rodoma vienkartinio stileto galiuko padėtis (rožinės spalvos kryžiu-
kas) sutaps su trajektorijos tiksliniu tašku (raudonos spalvos sekimo kryžiukas). Tuo pačiu
metu galvokite apie padėtį paciento anatomijoje.

4. Nustatę kateterio padėtį, atsargiai ištraukite iš jo vienkartinį stiletą.

PASTABA: Vienkartinis stiletas yra lankstomasis instrumentas, galintis sulinkti nuo savo paties
svorio ar paveiktas nedidele jėga. Jeigu atliekant procedūrą vienkartinis stiletas sulenkiamas,
galimos didelės sekimo klaidos. Tai reiškia, kad iš tikrųjų galiukas gali būti kitoje vietoje, nei
rodoma žvalgymo ekrane. Kad to išvengtumėte, vienkartinį stiletą naudokite, kaip aprašyta 272
psl.
 

Įsitikinkite, kad kišate tiesiai. Niekada nelenkite vienkartinio stileto ir nekoreguokite
trajektorijos jau pradėję kišti.
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15 ŽVALGYMAS
MIKROSKOPU

15.1 Žvalgymo mikroskopu įvadas
Apžvalga

Prieš pradedant darbą

• Pacientas turi būti užregistruotas.
• Prie paruošto mikroskopo prijungiamas mikroskopo adapterio rinkinys (žr. Instrumentų

naudotojo vadovą).
• Mikroskopas turi būti sukalibruotas (tai atlieka „Brainlab“ pagalbos tarnyba).

Prieš pradėdami naudoti mikroskopą, įdėmiai perskaitykite Instrumentų naudotojo vadovo
skyrių Mikroskopas.

Darbo eigos apžvalga

Darbo eiga Žr.

1. Mikroskopo paleidimas. 276 psl.

2. Mikroskopo kalibravimo patikrinimas. 277 psl.

3. Mikroskopo kalibravimas iš naujo (pasirinktinis). 280 psl.

4. Žvalgymas mikroskopu. 283 psl.
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15.2 Mikroskopo paleidimas
Mikroskopo aktyvinimas ir pasirinkimas

Mikroskopo aktyvinimas

174 pav. 

Veiksmai

1. Atidarykite Tools > Microscope ir paspauskite Connect Microscope.

2.
Pasirinkę Tools > Connect Microscope, pasirinkite savo mikroskopo modelį atitinkantį
mygtuką.
PASTABA: jei konfigūruotas tik vienas mikroskopas, šis dialogo langas praleidžiamas.
 

3.

Dialogo lange Microscope Connection pasirinkite mikroskopo konfigūracijos, kurią nau-
dosite, mygtuką.
Mikroskopas paleidžiamas ir rodomas dialogo langas Microscope Calibration Verifica-
tion.

Įsitikinkite, kad pasirinktas mikroskopo kalibravimas atitinka mikroskopo adapterio
montavimo padėtį (standartinė arba 90°). Priešingu atveju mikroskopas gali būti klaidingai
atpažįstamas ir bus rodomi klaidingi vaizdų duomenys.

Mikroskopo aptikimo trikčių šalinimas

Jei mikroskopas neaptinkamas, įsitikinkite, kad jis:
• Tinkamai prijungtas prie žvalgymo sistemos (žr. Instrumentų naudotojo vadovą).
• Įjungtas ir visiškai įkelta programinė įranga.
• Veikia žvalgymo režimu (žr. mikroskopo gamintojo dokumentaciją).

PASTABA: jei negalite užmegzti ryšio su mikroskopu, pamėginkite jį išjungti ir įjungti iš naujo.
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15.3 Mikroskopo patikrinimas
Apžvalga

Bendroji informacija

Mikroskopas kalibruojamas, kad veiktų kaip žymeklis su židinio taško ② funkciją atliekančiu
galiuku židinio plokštumos centre ③. Kalibravimą galima patikrinti sufokusavus vaizdą į orientyrą,
esantį matymo lauko centre ①, ir lyginant jį su duomenimis, rodomais žvalgymo rodinyje.

③

②①

175 pav. 

Prieš pradedant darbą

Trečiųjų šalių gaminami chirurginių mikroskopų užvalkalai gali sumažinti žvalgymo sistemos
tikslumą dėl užvalkalo apsauginio lęšio sukelto optinio iškraipymo.
Naudokite tik chirurginio mikroskopo gamintojo patvirtintus optiškai inertiškus užvalkalus. Jei kyla
abejonių dėl užvalkalo suderinamumo su mikroskopu, naudojamo su „Brainlab“ žvalgymo sistema,
susisiekite su mikroskopo gamintoju.

kai naudojate užvalkalą ir kaskart prieš žvalgydami mikroskopu visuomet patikrinkite
mikroskopo kalibravimo tikslumą (žr. 279 psl.). Jei aptinkamas nors menkiausias
netikslumas, prieš pradėdami žvalgyti būtinai atlikite sėkmingą pakartotinį kalibravimą.

ŽVALGYMAS MIKROSKOPU
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Patikrinimo dialogo langai

① ②

③

④

176 pav. 

Nr. Komponentas

① Microscope Depthview: rodomas mikroskopo matymo lauko rekonstrukcinis vaizdas (žr.
296 psl.).

② Mikroskopo vaizdo įrašų rodinys (jei yra, žr. 294 psl.).

③ Atstumas nuo mikroskopo iki atskaitos rinkinio kūgio centro rodomas tada, kai mikrosko-
pas sufokusuotas mažesniu nei 8 mm atstumu iki atskaitos rinkinio kūgio.

④ Mygtukas ACS Views: paspauskite, jei norite perjungti mikroskopo rodinius ir ašinės, sa-
gitalinės bei vainikinės plokštumų rodinius.

Mikroskopo patikrinimas
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15.3.1 Kalibravimo patikrinimas

Patikrinimo metodai

Kalibravimą galite patikrinti naudodami atskaitos rinkinio kūgį, anatominius arba iš anksto
suplanuotus orientyrus. Kai tikrinama naudojant kūgį, patikrinamas ir sekimo kalibravimas, ir HUD
kalibravimas.
Žvalgant kalibravimą galima patikrinti bet kuriuo metu.
PASTABA: „Brainlab“ tiekia kryžminius okuliarus integruotiems mikroskopams. Jie turi būti
naudojami mikroskopui kalibruoti ir tikrinti. Po kalibravimo okuliarą galima pakeisti standartiniu
skaidriu.
 

Patikrinimas naudojant kūgį

Veiksmai

1.

Nustatykite mikroskopo padėtį taip, kad jis būtų tiesiai virš atskaitos rinkinio kūgio. Siek-
dami geriausių rezultatų, pabandykite nustatyti mikroskopą kuo vertikaliau atskaitos rinki-
nio plokštumos.
Fokusuokite mikroskopą, nustatę maksimalų didinimą, ties atskaitos rinkinio kūgio apačia.
Mikroskopo vaizdo įrašų rodinyje rodomas kampas tarp rinkinio ašies ir mikroskopo židi-
nio ašies.

2.
Rodinių apačioje pateikiamas atstumas tarp žvalgymo židinio taško ir kūgio. Ši vertė rodo
kalibravimo nuokrypį.
Patikrinkite, ar nuokrypis neviršija priimtinų ribų.

3. Naudojant vaizdų įvestį (žr. 287 psl.), atskaitos rinkinio ir jo kūgio kontūrai taip pat rodomi
rodiniuose. Rodomi kontūrai turi atitikti tikrąjį atskaitos rinkinį ir kūgį.

4. Pakartokite pirmiau nurodytus veiksmus, keisdami atstumą tarp mikroskopo ir atskaitos
rinkinio.

5.
• Jei tikslumas pakankamas, paspauskite Next.
• Jei tikslumas nepakankamas, paspauskite Recalibrate, kad būtų atidarytas dialogo lan-

gas Microscope Calibration.

Patikrinimas naudojant orientyrus

Veiksmai

1. Fokusuokite mikroskopą, nustatę maksimalų didinimą, į žymę arba iš anksto suplanuotą
ar anatominį orientyrą.

2. Norėdami perjungti ašinės, vainikinės arba sagitalinės plokštumos rodinius, paspauskite
mygtuką ACS Views.

3.
Rodinių apačioje pateikiamas atstumas tarp žvalgymo židinio taško ir suplanuoto taško. Ši
vertė rodo kalibravimo nuokrypį.
Patikrinkite, ar nuokrypis neviršija priimtinų ribų.

4.
• Jei tikslumas pakankamas, paspauskite Next.
• Jei tikslumas nepakankamas, paspauskite Recalibrate, kad būtų atidarytas dialogo lan-

gas Microscope Calibration.
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15.3.2 Mikroskopo kalibravimas iš naujo

Bendroji informacija

Prieš pradedant žvalgyti mikroskopu, mikroskopo židinio nuotolis ir ašis turi būti tinkamai
sukalibruoti „Brainlab“ techninės pagalbos specialistų.
Norėdami panaikinti ilgainiui ar dėl užvalkalo naudojimo atsirandančius nedidelius kalibravimo
netikslumus, taip pat galite atlikti kalibravimą. Jei aptinkamas nors menkiausias netikslumas, prieš
pradėdami žvalgyti būtinai atlikite sėkmingą pakartotinį kalibravimą.

Kalibravimo žymės

①

②

177 pav. 
Jei naudojamas standartinis kaukolės atskaitos rinkinys – 4 žymeklis, kalibravimo taškus
galima gauti ant ašies ① ir ant kalibravimo žymių ②, esančių ant atskaitos rinkinio.

Kalibravimo aktyvinimas

Veiksmas

• Paspauskite Recalibrate kuriame nors Microscope Calibration Verification dialogo lange.
Arba

• Paspauskite Calibrate Microscope dialogo lange Tools > Microscope.

Mikroskopo patikrinimas
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Kalibravimo taško gavimas

178 pav. 

Veiksmai

1. Įdiekite kryžminį okuliarą, jei pateiktas.

2.

Nustatykite mikroskopo padėtį taip, kad jis būtų tiesiai virš atskaitos rinkinio kūgio ar pasi-
rinktos kalibravimo žymės.
Siekdami geriausių rezultatų, nustatykite mikroskopą kuo vertikaliau atskaitos rinkinio
plokštumos.

3. Stumkite mikroskopą žemyn, kol animuotas mikroskopas dialogo lange uždengs persiklo-
jantį mikroskopo pavidalą.

4.
Maksimaliai priartinkite ir nustatykite mikroskopą statmenai kūgiui ar kalibravimo žymei (į
kūgio centrą nusitaikykite okuliaro kryžiuku).
Mikroskopo rankenėlės mygtukais tiksliai sureguliuokite fokusavimą.

5.

Paspauskite Next.
PASTABA: parinktis Next neaktyvinama, jei priartinta ne maksimaliai, jei nepatenkama į
mikroskopo darbinį nuotolį arba jei atskaitos rinkinys ir (arba) mikroskopo sekimo rinkinys
nėra matomi kamerai. Pateikiamas atitinkamas įspėjamasis pranešimas.
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Antrojo kalibravimo taško gavimas

179 pav. 

Veiksmai

1.

Stumkite mikroskopą žemyn, kol animuotas mikroskopas dialogo lange uždengs persiklo-
jantį mikroskopo pavidalą (žalias plotas).
• Geriausi rezultatai užtikrinami pasirinkus antrąjį tašką iš žalio diapazono.
• Raudona sritis juostoje rodo, kad, jei įmanoma, reikėtų padidinti atstumą tarp mikrosko-

po ir atskaitos rinkinio.

2. Maksimaliai priartinę, kryžiuku centruokite iš naujo ir fokusuokite žemiausiame kūgio ar
kalibravimo žymės taške.

3.

Paspauskite Next.
Atveriamas dialogo langas Microscope Calibration Verification.
PASTABA: parinktis Next neaktyvinama, jei priartinta ne maksimaliai, jei nepatenkama į
mikroskopo darbinį nuotolį arba jei atskaitos rinkinys ir (arba) mikroskopo sekimo rinkinys
nėra matomi kamerai. Pateikiamas atitinkamas įspėjamasis pranešimas.
 

Kalibravimo patikrinimas

Po kalibravimo visada patikrinkite mikroskopo tikslumą, išbandydami, ar tinkamai rodomas
mikroskopo židinio taškas paciento duomenyse. Tai galima atlikti fokusuojant į žymimąją
sritį arba anatominį orientyrą (žr. 279 psl.).

Mikroskopo patikrinimas
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15.4 Žvalgymas mikroskopu
Žvalgymo prieiga

Žvalgymo pradžia

Patikrinus kalibravimą, atveriamas dialogo langas Tools > Microscope > Options.

180 pav. 

Parinktys

Norėdami uždaryti šį langą ir pradėti žvalgymą mikroskopu, paspauskite Close.

Norėdami atverti dialogo langą Tools > Microscope, paspauskite Back (žr. 286 psl.).
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15.4.1 Žvalgymo rodiniai

Mikroskopo žvalgymo rodiniai

181 pav. 
Su mikroskopu susijusi trajektorija rodoma mėlynai. Mikroskopo optinė ašis ir matymo laukas 3D
rodinyje rodomi kaip linija ir apskritimas. Jei suplanuotas tikslinis taškas, gali būti rodomas
atstumas tarp židinio taško ir tikslinio taško.
Išsamesnė informacija apie mikroskopo vaizdus ir jų rodymo instrukcijos pateikiamos 294 psl.

Persikloję objektai

Persikloję objektai visuomet rodomi židinio taške. Persiklojusio objekto padėtis (artima tikrajam
objektui) gali būti įvertinta klaidingai, jei pasirenkamas didelis gylis. Jei būtina tiksli persiklojusio
objekto padėtis, naudokite nedidelį gylį.

Mikroskopo darbo sritis

Mažiausia ir didžiausia darbo sritis (mikroskopo fokusavimo atstumas) išmatuojama
„Brainlab“ pagalbos tarnybai pirmąkart kalibruojant mikroskopą.
Jei žvalgant mikroskopas iškrypsta iš sukalibruoto fokusavimo diapazono:
• Pasigirsta pyptelėjimas.
• Vaizdo rodinyje pateikiamas pranešimas, įspėjantis, jog mikroskopas naudojamas

nesukalibruotoje židinio vietoje.
• Mėlyni taškai (vaizduojantys mikroskopo sekimo rinkinį) kameros rodinio languose virsta

baltais.

Mikroskopo sekimas

Jei žvalgant negalima susekti mikroskopo (pavyzdžiui, dėl to, kad jis iškrypęs už sukalibruoto
fokusavimo diapazono, neprijungtas arba nematomas sekimo rinkinys):
• Mikroskopo žvalgymo rodiniuose rodomas atitinkamas pranešimas.
• Mėlyni taškai (vaizduojantys mikroskopo sekimo rinkinį) kameros rodinio languose virsta

baltais.

Visi „Olympus“ mikroskopai neperduoda atnaujintų fokusavimo ir mastelio keitimo
duomenų tuo metu, kai keičiamas židinio nuotolis ar mastelis. Dėl to žvalgymo sistemoje
gali vėluoti duomenų atnaujinimas.

Žvalgymas mikroskopu
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Sekimo pirmenybė

Žvalgant instrumentų adapteriai ir žymekliai turi pirmenybę. Prieš pradėdami žvalgymą
mikroskopu įsitikinkite, jog žymeklis ir instrumentų adapteriai pašalinti iš kameros matymo lauko.

Nei mikroskopo fokusavimo, nei mastelio keitimo padėčių sekimas ar šių duomenų
perdavimas nėra tikralaikiai. Kai gaunama atnaujinta informacija apie persidengusius arba
įvestus objektus, nekeiskite židinio, mastelio ar mikroskopo padėties, kad galėtumėte
žvalgymo ekrane įvertinti esamą mikroskopo padėtį.
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15.5 Mikroskopo įrankiai
Įvadas

Galimos nuostatos

Patikrinus mikroskopo kalibravimą, dialogo lange Tools > Microscope galimos įvairios nuostatos.

182 pav. 

Parinktis Paaiškinimas Žr.

Connect Microscope Pradedamas mikroskopo prijungimas. 276 psl.

Options Pasirenkamos mikroskopo žvalgymo funkcijos. 287 psl.

Calibrate Microscope Mikroskopas kalibruojamas iš naujo. 280 psl.

Video Configuration
Koreguojamos mikroskopo vaizdo įrašų rodinio nuosta-
tos (jei mikroskopo vaizdo įrašų funkcija galima ir suka-
libruota).

293 psl.

Mikroskopo įrankiai
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15.5.1 Mikroskopo nuostatos

Prieiga prie parinkčių dialogo lango

Veiksmas

Atidarykite Tools > Microscope > Options.

183 pav. 

Parinktys

Parinktys Žr.

HUD 287 psl.

Color Overlay 288 psl.

Shutter 289 psl.

HUD Objects 288 psl.

Smart Auto-Focus 289 psl.

Smart Auto-Tracking 289 psl.

Store Focal Point 290 psl.

Go To Stored Point 290 psl.

Align to Trajectory 290 psl.

Continuous Target Return 290 psl.

PASTABA: galimybė priklauso nuo pasirinkto mikroskopo.
 

HUD

Aktyvinant HUD, žvalgymo sistema naudoja mikroskopo vaizdų įvesties įrenginį iš anksto
suplanuotų objektų kontūrams ir papildomai tikslinio taško informacijai perkelti į mikroskopo
matymo lauką.
Vaizdo įvestyje rodoma informacija yra artima mikroskopo vaizdo gyliui žvalgymo ekrane, išskyrus
tai, kad atkurti duomenys pakeičiami mikroskopo matymo lauku. Dėl to įterpti židinio plokštumos
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objektai rodomi pažymėti ištisine kontūro linija, o išplėstiniai objektai aukščiau ar žemiau jos –
taškine. Kadangi taškinė linija yra ne židinio plokštumoje, ji skirta tik orientuotis.
Kai kurie vaizdų įvesties įrenginiai gali pateikti spalvotus rodinius. Tai padeda atskirti kelis
skirtingus objektus, nes objektai gali būti rodomi kitomis spalvomis nei žvalgymo ekrane. Objektus
atpažinkite remdamiesi tik dydžiu ir vieta.

Vaizdų įvesties rodymo sritis gali nevisiškai atitikti mikroskopo matymo lauką. Tokiu atveju
kontūrai baigiasi sulig rodinio ribomis.

Kai kurie vaizdų įvesties įrenginiai perduoda HUD informaciją abiem akims vienu metu. Jei
fokusuojate tik viena akimi, paralaksas gali lemti menamos padėties poslinkį pagrindo
atžvilgiu.

HUD įspėjimai

Prieš koreguodami židinio plokštumą paciento struktūrose, nustatykite maksimalų
mikroskopo mastelį. Dėl to galima pasirinkti mažesnio gylio lauką ir geriau atvaizduoti
įvestų standžių objektų kontūrus. Šie kontūrai vaizduoja suplanuotų objektų kraštus
plokštumoje. Punktyrinė linija vaizduoja visą žemiau židinio plokštumos esančių objektų
išplėtimą ir naudojama tik apytikslei apžvalgai.

Dėl mikroskopo lauko gylio gali būti sudėtinga nustatyti tikslią židinio plokštumą. Būkite
atsargūs, kad nesuklystumėte atpažindami židinio plokštumoje esančius objektus.

Perkelti 3D objektai naudojami apžvalgai, bet negali būti tiesiogiai siejami su nematomų
paciento struktūrų dydžiu ir padėtimi.

Esama realių objektų padėtis gali skirtis dėl, pavyzdžiui, smegenų poslinkio ar rezekcijos,
nes perkeliami objektai grindžiami vaizdų, gautų prieš operaciją, rinkiniu.

Naudojant mikroskopus, turinčius vaizdų vaizduose funkciją (pvz., „Olympus“), vaizdų
vaizduose modulio rodomi duomenys neatitinka mikroskopo vaizdo realiuoju laiku.

Vaizdų įvesties rodinio įdiegimas ir kalibravimas turi būti atliekamas kvalifikuotų
„Brainlab“ darbuotojų. Vaizdų įvesties aparatinės įrangos pašalinimas iš mikroskopo ir
pakartotinis įdiegimas arba mikroskopo pakeitimas gali reikšmingai sumažinti kontūrų,
rodomų vaizdų įvesties rodinyje, tikslumą. Tokiu atveju vaizdų įvesties rodinys turi būti iš
naujo kalibruojamas „Brainlab“ pagalbos tarnybos.

Spalvų persiklojimas

Aktyvinus Color Overlay, žvalgymo sistema naudoja mikroskopo vaizdų įvesties įrenginį iš anksto
suplanuotų objektų kontūrams ir papildomai tikslinio taško informacijai perkelti į mikroskopo
matymo lauką.
Pasyvinus Color Overlay, objektai rodomi įvesties įrenginio palaikoma numatytąja spalva.
PASTABA: Color Overlay parinktis galima tik kai aktyvintas HUD.
 

HUD objektai

Funkcija HUD Objects suteikia galimybę valdyti objektų rodymą mikroskopo matymo lauke.

Veiksmas

Paspauskite HUD Objects, kad būtų atvertas toliau parodytas dialogo langas Objects.

Mikroskopo įrankiai
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184 pav. 

Funkcija Paaiškinimas

Item Pateikiamas visų galimų objektų sąrašas.

Visible

Įjungus ar išjungus Visible, vaizdo rodiniuose esantys objektai rodomi ar-
ba paslepiami:
• Atviros akies piktograma reiškia, kad objektas matomas.
• Užmerktos akies piktograma reiškia, kad objektas paslėptas.

Visualization Perjunkite rodinio nuostatas, pavyzdžiui, rodomų objektų kontūrus, užpildy-
mą ar rodymą 3D režimu.

Užraktas

Kai aktyvinama funkcija Shutter, mikroskopo užraktas užsidaro ir mikroskopo okuliaruose
rodomas viršutinis kairysis žvalgymo ekrano rodinys. Taip suteikiama galimybė žiūrėti, pavyzdžiui,
MR vaizdus, per okuliarus.

Rodomi duomenys nesiejami su konkrečiu pacientu.

Išmanusis automatinis fokusavimas

Aktyvinus funkciją Smart Auto-Focus, mikroskopas nuolat išlaiko sekamo instrumento galiuką
židinyje. Kol mikroskopas fokusuoja, sekamo instrumento galiukas HUD nurodomas kryžiuku.

Mikroskopas nebegali sufokusuoti iki galo, jei instrumento galiukas iškrypsta iš
mikroskopo darbo srities ribų.

Išmanusis automatinis sekimas

Aktyvinus Smart Auto-Tracking, funkcija nuolat seka esamą instrumento padėtį ir fokusuoja į jo
galiuką. Sekamas instrumentas HUD nurodomas nedideliu kryžiuku. Kol mikroskopas judinamas,
HUD rodomas atitinkamas pranešimas. Mikroskopas seka instrumento galiuką, kai šis palieka
matymo lauką.
Mikroskopas nustoja sekti, pasiekęs instrumento galiuką.
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Įsitikinkite, kad mikroskopas nesiliečia su kitais instrumentais arba pacientu ir kad jis
judėdamas netapo nesterilus.

Židinio taško išsaugojimas ir prieiga prie išsaugoto taško

• Paspaudus Store Focal Point įrašoma konkretaus židinio taško padėtis ir židinio plokštumos
informacija.

• Paspaudus Go To Stored Point sugrąžinama mikroskopo padėtis ir jis fokusuojamas prieš tai
išsaugotame židinio taške. 

Lygiavimas su trajektorija

Sulygiuoja mikroskopo židinio ašį lygiagrečiai su aktyvia trajektorija.
PASTABA: jei tarp židinio ašies ir pageidaujamos trajektorijos yra didesnis nei 45° kampas,
lygiavimas su trajektorija yra išjungtas.
 

Nuolatinis tikslinio taško grąžinimas

Paspaudus Continuous Target Return grąžinama paskutinio fokusuoto taško padėtis ir židinio
plokštuma. Tai suteikia galimybę fokusuoti dominantį tašką iš skirtingų žiūrėjimo kampų.
Kai atleidžiamas mikroskopo stabdys norint pakeisti žiūrėjimo kryptį, paskutinis koreguotas židinio
taškas išsaugomas ir atleidus stabdį iš karto atnaujinamas naujoje padėtyje.
Mikroskopas toliau fokusuoja šiame taške, kol Continuous Target Return išjungiamas.

Mikroskopo sekimo parinkties trikčių šalinimas

Jei sekant mikroskopą kyla problemų, toliau skaitykite, kaip galite pašalinti triktis.

Parinktys

Įsitikinkite, kad instrumentas, atskaitos rinkinys ir mikroskopo sekimo rinkinys yra kameros maty-
mo lauke, jei mikroskopas:
• Automatiškai nefokusuoja arba
• automatiškai neseka instrumento. Mikroskopas tęsia instrumento sekimą tik tada, kai instru-

mentas kurį laiką ramiai palaikomas šalia paciento galvos.

Įsitikinkite, kad atskaitos rinkinys ir mikroskopo sekimo rinkinys yra kameros matymo lauke, jei
mikroskopas:
• nepersikelia į išsaugotą židinio tašką arba
• neatkuria paskutinio židinio taško, kai atleidžiamas mikroskopo rankinis stabdys.

Mikroskopo įrankiai
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15.5.2 Rankenėlės valdymas

Apie rankenos valdymą

Funkcija Handle Control suteikia prieigą prie kai kurių žvalgymo funkcijų naudojant mikroskopo
rankenėles.
PASTABA: atsižvelgiant į turimą mikroskopo modelį, galimos parinktys meniu More... ① gali
skirtis.
 

Rankenėlių valdymo naudojimas

①

185 pav. 

Veiksmai

1. Norėdami patekti į „Handle Control“ pagrindinį meniu, paspauskite bet kurį mygtuką
ant mikroskopo rankenėlės.

2.
Paspauskite mygtuką kryptimi, atitinkančia norimą atlikti funkciją.
PASTABA: papildomos parinktys galimos pasirinkus More... ①.
 

3. Jei pasirinkote More... ①, spauskite rankenėlės valdymo rodykles aukštyn ir žemyn nori-
mos parinkties kryptimi.

4. Paspauskite valdymo mygtuką į dešinę, kad būtų vykdoma šiuo metu pasirinkta funkcija.

PASTABA: jei kurį laiką neatliekate jokių veiksmų, meniu užsivers.
 

Mikroskopo funkcijos

Funkcijos Funkcija

Acquire Point Gauna naują trajektoriją, kai galiukas pailgintas

Screenshot Padaro matomo vaizdo ekrano nuotrauką

More... Meniu, kuriame pateiktos papildomos mikroskopo parinktys

Deactivate HUD Mikroskopo rodinyje pasyvina / pašalina į vaizdą įvestus objektus
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„More...“ Meniu parinktys

More... suteikia prieigą prie papildomų mikroskopo parinkčių, kurios galimos žvalgant. Toliau
išvardytas parinktis galite pasiekti naudodamiesi mikroskopo rankenėlėmis. Daugiau informacijos
apie šias parinktis žr. 289 psl.

186 pav. 

„More...“ Meniu Paaiškinimas

Close Shutter
Uždaro mikroskopo užraktą.
PASTABA: viršutinis kairysis žvalgymo rodinys įvedamas į mikroskopo
matymo lauką.
 

Focus To Instrument Smart Auto-Focus vieną kartą sufokusuoja mikroskopą ties instrumen-
tu.

Goto Instrument Smart Auto-Tracking vieną kartą seka mikroskopą iki instrumento.

Store Focal Point Išsaugo informaciją apie padėtį ir židinio plokštumą.

Goto Stored Point Grąžina mikroskopą į anksčiau išsaugotą židinio tašką.

Align To Trajectory Sulygiuoja mikroskopo židinio ašį lygiagrečiai su aktyvia trajektorija.

Mikroskopo įrankiai
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15.5.3 Mikroskopo vaizdo įrašų konfigūravimas

Mikroskopo vaizdo įrašų konfigūravimas

187 pav. 

Veiksmai

1. Dialogo lange Tools > Microscope paspauskite Video Configuration.

2.
Pagal poreikius pakoreguokite vaizdo rodinio nuostatas slankiklio juostomis.
PASTABA: vaizdo įrašo vaizdo nuostatos aprašomos 49 psl.
 

Mikroskopo vaizdo įrašų konfigūravimo įspėjimai

Vaizdo įrašų aparatinę įrangą turi įdiegti ir kalibruoti kvalifikuoti „Brainlab“ darbuotojai.
Aparatinės įrangos pašalinimas iš mikroskopo, pakartotinis įdiegimas ir keitimas arba viso
mikroskopo pakeitimas gali reikšmingai sumažinti vaizdo įrašų persiklojimo lange arba
vaizdų įvesties įrenginyje rodomų kontūrų tikslumą. Todėl tokiais atvejais turi būti
atnaujinamas vaizdo įrašų persiklojimo lango kalibravimas.

Per kiekvieną intervenciją įsitikinkite, kad vaizdo įrašų įranga prijungta prie tos pačios
vaizdo signalo įvesties, kuri pasirinkta kalibruojant. Naudodami kitą įvestį galite nematyti
jokių vaizdo įrašų.

Vaizdo įrašai netinkami diagnostikai, nes gali būti iškraipyti. Įvedus spalvotus vaizdus iš
išorinių prietaisų, objektai gali būti rodomi kitomis spalvomis nei žvalgymo ekrane.
Rekomenduojama naudoti dydžio ar padėties informaciją, kad atpažintumėte objektus.

Vaizdo įrašų rodymas

Jei sistema veikia visu pajėgumu, vaizdo įrašų rodymas gali vėluoti.

Rekomenduojama mikroskopo vaizdo įrašus rodyti atskirai papildomame monitoriuje.
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15.6 Mikroskopo vaizdai
Mikroskopo vaizdo įrašų rodinių rodymas

Bendroji informacija

Kiekvienas chirurginis mikroskopas dokumentavimo tikslais turi integruotą vaizdo kamerą. Kai
sukonfigūruojami mikroskopo vaizdo įrašai, galima įtraukti vaizdo įrašus į žvalgymo sistemos
rodinį (žr. 294 psl.). Tai suteikia galimybę dokumentuoti mikroskopo padėtį ir jo matymo lauką
atskiromis ekrano nuotraukomis.
Suplanuotų objektų, trajektorijų ir pažymėtų taškų kontūrai mikroskopo vaizdo įrašuose persikloja.
Objektai, esantys židinio plokštumoje, rodomi pažymėti vientisa kontūro linija. Šių objektų
išplėtimas aukščiau ir žemiau židinio plokštumos rodomas taškine linija.
PASTABA: kvadratinis vaizdo kameros matymo laukas yra mažesnis už mikroskopo matymo
lauką. Dėl to gali atsirasti mastelio skirtumų tarp mikroskopo vaizdo įrašų rodinio ir kitų žvalgymo
rodinių. Atsižvelgiant į pasirinkto žvalgymo lango dydžio ir formą, vaizdo įrašai gali būti rodomi
apkarpyti.
 

Kai kurie HUD įrenginiai rodo spalvotus objektų kontūrus. Spalvotai rodomi
persidengiantys objektai gali būti sunkiai atskiriami dėl panašumo į paciento audinius. Jei
tai kelia problemų, pasirinkite tinkamai kontrastuojančias spalvas arba išjunkite spalvų
persiklojimą (žr. 288 psl.).

Mikroskopo filmuoto vaizdo rodinio rodymas

Veiksmai

1. Paspauskite akies piktogramą.

2. Pasirinkite skirtuką Other Views.

3.
Paspauskite Microscope.
Dialogo langas užveriamas ir rodinys atnaujinamas mikroskopo rodiniu.

Mikroskopo vaizdai
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„Microscope Video“ rodinių rodymas

188 pav. 
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15.6.1 Mikroskopo vaizdo gylio rodymas

Bendroji informacija

Microscope Depthview yra su mikroskopu susijusių rekonstruotų paciento duomenų rinkinio
rodinys. Duomenys rodomi kaip židinio plokštumos centro rodinys „Probe's Eye“. Duomenų
pasukimo kampas ir mastelis pritaikomi pagal mikroskopo mastelio keitimo koeficientą ir padėtį.
Šis rodinys naudingas lyginant mikroskopu matomas struktūras su paciento duomenimis,
prieinamais žvalgymo stotyje.

Jei naudojate „Olympus“ mikroskopą, atkreipkite dėmesį, jog mikroskopo vaizdo gylio
padėtis gali būti klaidinga dėl galimo vaizdo rodinio orientacijos mikroskope pasikeitimo,
keičiant OME-9000 / OME-8000 / OME-7000 tyrėjo padėtį.

Mikroskopo vaizdo gylio rodymas

Veiksmai

1. Paspauskite akies piktogramą.

2. Pasirinkite skirtuką Other Views.

3.
Paspauskite Microscope Depthview.
Dialogo langas užveriamas ir rodinys atnaujinamas mikroskopo vaizdo gyliu.

Mikroskopo vaizdo gylio rodymas

②

③

④
⑤

①

189 pav. 

Nr. Komponentas Paaiškinimas

① Oranžinis taškas Iš anksto suplanuotas taškas (pasirinktinis).

Mikroskopo vaizdai
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Nr. Komponentas Paaiškinimas

② Mėlynas žiedas Matymo lauko kraštas mikroskopo okuliare. Šio žiedo dydis kei-
čiasi atsižvelgiant į mastelio keitimo koeficientą.

③ Mėlynas kryžiukas Židinio plokštumos centras.

④ Vientisa kontūro linija Suplanuoto objekto kraštai šioje plokštumoje.

⑤ Taškinė kontūro linija Objektų išplėtimas aukščiau ar žemiau plokštumos (pavyzdžiui,
plačiausios objekto vietos).
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16 OPERACINIŲ VAIZDŲ
GAVIMAS

16.1 Įvadas
Apie operacinių vaizdų gavimo funkcijas

Bendroji informacija

Naudojantis Cranial / ENT operacijų funkcijomis, į žvalgymo sesiją galima įkelti naujausių
gaunamų vaizdų duomenų ir iš karto žvalgyti. Norint tai padaryti, naudotojui reikia atlikti vos kelis
veiksmus arba visai nereikia valdyti žvalgymo stoties.
Naudodamiesi operacinių vaizdų gavimo funkcijomis galite:
• įkelti vykdant operaciją gautus DICOM duomenis,
• atnaujinti gydymo planus, kurie automatiškai perregistruojami,
• sutapdinti naujus gautus operacijos vaizdus.

OPERACINIŲ VAIZDŲ GAVIMAS
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16.2 Operacijos duomenų perdavimas
Apie operacijos duomenų perdavimą

Galimi perdavimo būdai vykdant operaciją

Metodas Paaiškinimas

Paciento duomenų įkėli-
mas Paciento duomenys įkeliami iš Content Manager.

Paciento duomenų gavi-
mas iš skaitytuvo

Skaitytuvo operatorius naudoja paciento duomenis, kuriuos gauna ir
įkelia programinės žvalgymo įranga.

Paciento duomenų įkėlimas

Jeigu įjungėte programinę įrangą Cranial / ENT neįkėlę paciento duomenų arba pradėję sesiją
norite įkelti papildomų duomenų, galite tai padaryti bet kada atidarę dialogo langą Data.
Instrukcijos pateikiamos 27 psl.

Paciento duomenų gavimas

Programinė įranga Cranial / ENT gali priimti paciento duomenis naudodama antrojo plano
paslaugą, suteikiančią galimybę priimti DICOM duomenis, siunčiamus iš skaitytuvo arba PACS be
naudotojo įsikišimo.
Priėmus DICOM duomenis žvalgymo ekrano viršuje rodoma būsenos piktograma ①.

①

190 pav. 

Operacijos duomenų perdavimas
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Tolesni veiksmai

Parinktys

Jeigu paciento duomenys jau įkelti ir naujų paciento duomenų informacija (pvz., vardas, ID) ne-
sutampa su jau įkelta paciento informacija, parodomas raginimas sulieti nesutampančią paciento
informaciją.
PASTABA: daugiau informacijos žr. „Content Manager“ programinės įrangos naudotojo va-
dove.
 

Jeigu tarp įkeltų paciento duomenų yra dar nesujungtų vaizdų rinkinių, baigus konvertuoti būsite
paraginti juos sujungti (žr. 27 psl.).
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16.3 Operacijos duomenų registravimas
Įvadas

Bendroji informacija

Pasirinkus funkciją Automatinis vaizdų registravimas galima registruoti per operaciją gautus
paciento duomenis. Pasirinkus šį sutapdinimo būdą standartinis sutapdinimas nereikalingas. Tai
reiškia, kad nereikia liesti paciento, pvz., norint pritvirtinti prie jo žymiklius.
Funkcijos Automatinis vaizdų registravimas negalima naudoti norint registruoti prieš operaciją
gautus duomenis. Jeigu duomenys yra reikalingi pradiniame operacijos etape, reikia pasirinkti kitą
sutapdinimo procedūrą.
PASTABA: daugiau informacijos apie per operaciją gautų vaizdų duomenis ir darbo eigas žr.
Automatinio vaizdų registravimo programinės įrangos naudotojo vadove.
 

Kaip įvesti automatinio vaizdų registravimo darbo eigą

191 pav. 

Veiksmai

1. Atidarykite dialogo langą Registration Selection.

2.
Atsižvelgiant į įsigytą licenciją, pasirinkite Automatic Registration.
Atidaroma darbo eiga Automatic Registration.

Operacijos duomenų registravimas
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Kaip patikrinti tikslumą

Pasibaigus registravimo procedūrai atidaromas dialogo langas Registration Verification.

192 pav. 

Veiksmai

1.

Pridėkite žymeklį prie bent trijų žinomų anatominių orientyrų ir patikrinkite, ar vaizdų rodi-
niuose parodyta žymeklio padėtis atitinka tašką ant paciento anatomijos.
Kai žymeklis yra mažiau nei 15 mm atstumu nuo apskaičiuoto paviršiaus, programinė
įranga rodo nuokrypį (atstumą iki paviršiaus) nuo virtualaus žymeklio galiuko iki pavir-
šiaus.

2.

Remdamiesi programinės įrangos apskaičiuotu tikslumu ir vizualiu vertinimu atlikite toliau
nurodytus veiksmus:
• Jeigu tikslumas pakankamas, paspauskite Accept. Atidaromas pagrindinis langas.
• Jeigu tikslumas nepakankamas ir norite atšaukti automatinį vaizdų sutapdinimą pasirin-

kę kitą sutapdinimo būdą (pvz., sutapdinimą vykdant automatinį vaizdų sujungimą), pa-
spauskite Cancel.

PASTABA: daugiau informacijos apie funkciją Automatinis vaizdų registravimas žr.
Automatinio vaizdų registravimo programinės įrangos naudotojo vadove.
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16.3.1 Vaizdų sujungimas pagal registravimą

Apžvalga

Žvalgymo ir atskaitos sistema yra tvirta ir stabili. Tačiau gali nežymiai pasikeisti paciento galvos
bei atskaitos rinkinio vieta. Pasirinkus automatinį vaizdų sutapdinimą, kas kartą pasibaigus per
operaciją vykdomai nuskaitymo procedūrai sutapdinimas atnaujinamas. Taip galima pataisyti
mažus poslinkius.
Kai vykdant operaciją nuskaitytas vaizdas yra sutapdinamas automatiškai, visi prieš tai įkelti ir
sutapdinti (prieš operaciją ir per ją) paciento duomenys yra sujungiami su nauju gautu duomenų
rinkiniu. Jeigu atskaitos rinkinys arba paciento galva bent truputį pajudėjo, vaizdai gali būti
sujungti neteisingai.
Jeigu tokio tipo duomenis galima naudoti norint žvalgyti, parodomas dialogo langas Verify
Registration Based Fusion. Naudodami šį dialogo langą atidžiai patikrinkite sujungimą, įvykdytą
pagal sutapdinimą.

Atidžiai patikrinkite pagal registravimą įvykdyto sujungimo rezultatą, kad būtų užtikrintas
tinkamas paciento gydymas. Jei atskaitos rinkinys arba paciento galva pajudėjo, vaizdai
gali būti sujungti neteisingai.

Kaip patikrinti vaizdų sujungimą

Tada galima patikrinti vaizdų sujungimą, kaip aprašyta 27 psl.

193 pav. 
Patikrinus galimos šios parinktys:

Parinktys

Jeigu sujungimas yra priimtinas, paspauskite Accept.

Jeigu sujungimas yra
nepriimtinas

Dialogo lange Automatic Image Fusion paspauskite Modify, kad
vaizdai būtų sujungiami iš naujo. Daugiau informacijos žr. „Image Fu-
sion“ programinės įrangos naudotojo vadove.

Paspauskite Unfuse, kad būtų atšauktas vaizdų sujungimas ir uždary-
tas dialogo langas.
PASTABA: nutraukus vaizdų sujungimą, prieš tai įkeltame (–uose) ir
sutapdintame (–uose) vaizdų rinkinyje (–uose) negalima žvalgyti, ne-
bent pakartotumėte vaizdų sujungimą. Atidaromas programinės įran-
gos dialogo langas, kuriame išvardyti vaizdų rinkiniai, paveikti nutrau-
kus sujungimą.
 

Operacijos duomenų registravimas

304 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.2 Leid. Cranial/ENT 3.0 Vers.



17 IGTLINK
17.1 „IGTLink“ įvadas
Apie „IGTLink“

Apžvalga

IGTLink yra tinklinė žvalgymo sistemos programinės įrangos sąsaja, suteikianti galimybę atsisiųsti
medicininius vaizdus, skaidymo rezultatus, chirurginių operacijų planus ir suteikianti tikralaikį
informacijos gavimo iš žvalgymo sistemos įrankį. 
IGTLink naudojamas atvirasis ryšio protokolas „Open IGT“, sukurtas „National Alliance for
Medical Image Computing“ (NA-MIC) (Nacionalinės medicininių vaizdų kompiuterizavimo
sąjungos).

Atsakomybė ir teisiniai reikalavimai

„IGTLink“ sąsają galima gauti iš „Brainlab“. „Brainlab“ neprisiima atsakomybės dėl
duomenų, gautų ne su žvalgymo sistema, ar dėl pateiktų klientų pavyzdinių programų
tikslumo. Jos naudojamos tik demonstraciniais tikslais. „Brainlab“ neatsako už žalą dėl
duomenų, gautų ne iš žvalgymo sistemos.

„IGTLink“ sąsaja turi būti naudojama taip, kaip nurodoma „IGTLink“ techninių sąlygų
vadove. „Brainlab“ neatsako už žalą, kylančią dėl „IGTLink“ naudojimo ne pagal technines
sąlygas.

Jeigu naudodami „IGTLink“ norite atlikti klinikinius tyrimus, ypač išplėsdami paskirtį,
būtina laikytis visų taikytinų teisinių ir medicinos prietaisų reikalavimų, pavyzdžiui, kreiptis
leidimo į IRB (Institucinę priežiūros tarybą), arba savarankiškai pateikti 510K formą.

Duomenų galiojimas

Perduoti duomenys gali būti pasenę dėl jų dydžio, tinklo ar kompiuterio darbo. Nedarykite
jokių prielaidų dėl perduotų duomenų delsos.

Tinklo sauga ir pacientų konfidencialumas

Imkitės tinkamų priemonių, kad būtų užtikrinama tinklo, prie kurio jungiama
„Brainlab“ žvalgymo sistema, apsauga ir paciento duomenų, perduodamų į
„Brainlab“ žvalgymo sistemą ir iš jos, konfidencialumas.
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17.2 „IGTLink“ naudojimas
„IGTLink“ įjungimas

„IGTLink“ aktyvinimas

194 pav. 

Veiksmai

1. Atidarykite Tools > IGTLink.

2.
Paspauskite IGTLink On/Off. Kai šis mygtukas įjungtas, jis paryškinamas.
IGTLink klientas dabar gali jungtis prie žvalgymo sistemos.

„IGTLink“ naudojimas
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17.2.1 „IGTLink“ kliento prijungimas

Išorinio prisijungimo dialogo langas

IGTLink klientui jungiantis prie žvalgymo sistemos, pasirodo langas, informuojantis apie kliento
norą prisijungti.

195 pav. 

Prisijungimo parinktys

Parinktys

Norėdami patvirtinti prisijungimą, paspauskite Accept.

Norėdami atjungti IGTLink klientą ir pasyvinti funkciją, kad nebūtų leidžiami tolesni prisijungimai,
paspauskite Deactivate IGTLink.

Norėdami atmesti prisijungimą, paspauskite Reject.

PASTABA: paspaudus Deactivate IGTLink, visi prisijungimai nutraukiami.
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