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1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Данни за контакт

Поддръжка

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

Регион Телефон и факс Имейл

САЩ, Канада, Централна и Южна
Америка

Тел.: +1 800 597 5911
Факс: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Бразилия Тел.: (0800) 892 1217

Обединено кралство Тел.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Испания Тел.: +34 (900) 649 115

Франция и френскоговорящи регио-
ни Тел.: +33 800 676 030

Африка, Азия, Австралия, Европа
Тел.: +49 89 991568 1044
Факс: +49 89 991568 811

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

Очакван експлоатационен срок

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

Обратна връзка

Въпреки извършения щателен преглед това ръководство може да съдържа грешки.
Свържете се с нас на user.guides@brainlab.com, ако имате предложения относно начина, по
който можем да подобрим това ръководство.

Производител

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

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.1.1 Правна информация

Авторско право

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

Търговски марки на Brainlab

• Airo® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ.
• CurveTM е търговска марка на Brainlab AG в Германия, като регистрацията е в процес на
изчакване.

• KickTM е търговска марка на Brainlab AG в Германия, като регистрацията е в процес на
изчакване.

• Softouch® е регистрирана търговска марка на Brainlab в Германия и/или САЩ.
• StarLink® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ.
• VarioGuide® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ.
• Z-touch® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ.

Търговски марки, които не са на Brainlab

• Mobius Imaging®, емблемата на Mobius Imaging и MobiCT® са регистрирани търговски
марки на Mobius Imaging, LLC.

• Doro® е регистрирана търговска марка на pro med instruments GmbH.
• Mayfield® е регистрирана търговска марка на OMI, Inc.
• Microsoft® и Windows® са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в
Съединените щати и други държави.

• MultiVisionTM е търговска марка на Carl Zeiss Meditec AG.
• OPMI®, Pentero® и PENTERO® са регистрирани търговски марки на Carl Zeiss Meditec AG.

Информация за патента

Този продукт може да е обхванат от един или повече патенти или изчакващи решение
заявки за регистрация. Вижте https://www.brainlab.com/patent/ за повече подробности.

Интегриран софтуер на трети лица

Този софтуер се базира частично на разработката на Independent JPEG Group.
Този софтуер съдържа библиотеката на OpenJPEG. За пълно описание на авторски права,
правни забележки и лицензи вижте http://www.openjpeg.org.

СЕ етикет

CE маркировката показва, че продуктите на Brainlab са в съответствие с ос-
новните изисквания на Директивата относно медицинските изделия.
Съгласно „ДМИ“ (Директива 93/42/ЕИО на Съвета):
• Cranial/ENT е продукт от клас IIb според правилата.

ЗАБЕЛЕЖКА: валидността на CE етикета може да се потвърди само за продукти,
произведени от Brainlab. 

Данни за контакт
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Инструкции за изхвърляне

Когато хирургичен инструмент достигне края на своя функционален живот, почистете
инструмента от всички биоматериали/биоопасности и безопасно изхвърлете инструмента в
съответствие с приложимите закони и подзаконови нормативни актове.

Изхвърляйте електрическото и електронно оборудване единствено в съот-
ветствие със законовите разпоредби. За информация относно Директивата
относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) посете-
те:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Продажби в САЩ

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

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.2 Бележки за безопасността

Предупреждения

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

Внимание

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

Забележки

ЗАБЕЛЕЖКА: забележките са изписани с курсив и се използват за индикиране на
допълнителни полезни съвети. 

Бележки за безопасността
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1.3 Предназначение
1.3.1 Използване на системата

Показания за употреба

Системата Cranial/ENT е предназначена да бъде система за интраоперативна образно-
насочвана локализация, за да се позволи минимално инвазивна хирургия. Тя свързва
свободна сонда, проследявана от сензорна система с пасивни маркери, към виртуално
пространство с компютърни изображения върху данни за образи на пациента, които се
обработват от IGS работна станция. Системата е указана за всяко медицинско състояние,
при което употребата на стереотактична хирургия може да е подходяща, и за случаите,
когато може да се установи твърда анатомична структура, като например череп, дълга кост
или прешлен, спрямо КТ, КТА, рентгеново, МР, МРА и ултразвуково базиран модел на
анатомията.
Примерните процедури включват, но не се ограничават до:
Краниални процедури:
• Туморни резекции
• Базирана на череп хирургия
• Краниални биопсии
• Краниотомии/Краниектомии
• Поставяне на шунт на педиатричен катетър
• Поставяне на шунт на общ катетър
• Таламотомии/Палидотомии
УНГ процедури:
• Транссфеноидални процедури
• Максиларни антростомии
• Етмоидектомии
• Сфеноидотомии/сфеноидални изследвания
• Спораловидни резекции
• Фронтални синусотомии
• Интраназални

Подходяща употреба

Cranial/ENT е продукт, който е подходящ за цялостни грешки в навигацията до 3 mm.
Въпреки това обаче различни фактури могат да повлияят значително на точността на
системата. Подходяща настройка и боравене, както и внимателно потвърждаване на
точността, са изключително важни за успешната навигация.

Място на използване

Системата Cranial/ENT трябва да се използва в болнична среда, най-вече в помещения,
подходящи за хирургични интервенции (напр. операционни зали).

Предвидена аудитория

Това ръководство за потребителя е предназначено за невро- и УНГ-хирурзи или техните
асистенти, когато се използва система за навигация на Brainlab.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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Контакт на инструмента с мозъчна тъкан и спинална течност

Предупреждение
Само указани инструменти на Brainlab са предназначени за директен контакт с
мозъчна тъкан и спинална течност. За списък с тези инструменти направете справка с
Ръководствата за потребителя на инструмента.
Какъв е рискът?
• Директен контакт с мозъчна тъкан и цереброспинална течност от инструменти, които не
са предназначени за подобен контакт, може да причини увреждане на мозъка на
пациента или сериозен шок чрез предоставяне на ендотоксични вещества в тялото на
пациента.

• Инструментите на Brainlab са предназначени и произведени да минимизират риска от
увреждане на мозъчната тъкан на пациента. Следователно е малко вероятно нараняване
на пациента да се появи при нормалното използване на инструмента. Въпреки това
обаче неправилно използване на инструментите или използване на увредени
инструменти може да доведе до сериозно нараняване на пациента.

• Стандартните методи на повторна обработка не са напълно ефективни за ендотоксично
замърсени инструменти. Ендотоксично замърсяване може да се премахне само с
помощта на агресивно третиране, напр. с много високи температури. Подобни параметри
може да увредят произведени с висока точност инструменти. Контакт с мозъчна тъкан
или цереброспинална течност на инструменти, които не са предназначени за подобен
контакт, може да причини сериозно нараняване на пациента.

В кои ситуации може да се появи неволен контакт?
• Ситуации, при които може да се появи неволен контакт с мозъчната тъкан, като цяло са
всички ситуации, в които се използват инструменти в близост до мозъчната тъкан.
Примерите са използване на показалци за навигация вътре в краниалната кухина, напр.
за измерване на разстояние или събиране на точки.

Как се намалява вероятността:
• В пълна степен обработете повторно инструментите, както е описано в Ръководството
за почистване, дезинфекция и стерилизация. Съхранете и обработете инструментите,
както е описано.

• С изключение на случаите с указани инструменти, избягвайте пряк контакт на
инструментите с мозъчната тъкан и контакт с цереброспинална течност.

Внимателно боравене с хардуера

Предупреждение
Само обучен медицински персонал може да използва компонентите на системата и
допълнителния инструментариум.

Инструментариумът от аксесоари и компоненти на системата се състои от прецизни
механични части. Работете с тях внимателно.

Преглед на правдоподобността

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

Неподходящо за диагностична употреба

Предупреждение
В съответствие с DIN 6868 визуализираните образи на системите за навигация на
Brainlab не са подходящи за диагностични цели.

Предназначение
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1.4 Съвместимост с медицински устройства
1.4.1 Медицински инструменти на Brainlab

Съвместими медицински инструменти на Brainlab

Cranial/ENT е продукт, който е съвместим със следните неща:
• Комплект адаптери за DrapeLink

- Адаптер за черепна клампа Doro
- Адаптер за черепна клампа Mayfield
- Дълга основа за DrapeLink
- Къса основа за DrapeLink

• Установка за подравняване за биопсия и тръба за биопсия
• Клампа Blakesley
• Краниален референтен модул DrapeLink

- Краниална референтна установка DrapeLink
- Интерконектор DrapeLink

• Рефлекторни маркерни сфери за еднократна употреба
• Регистрационен маркер за еднократна употреба, КТ, МР, ОЗ
• Стилет за еднократна употреба
• Система за безконтактна биопсия
• iMRI фиксирана релса за GE държач за глава
• iMRI регистрационна матрица за GE
• iMRI регистрационна матрица за държач за глава Noras
• Комплект инструментни адаптери
• Матрица за калибриране на инструменти 4.0 (ICM4)
• Мискроскопски адаптери и микроскопски установки
• Показалци със сменяем връх, включващи върхове за оцветяващ показалец
• Показалец с тъп връх
• Показалец с остър връх
• Референтно рамо за държач за глава Mayfield
• Универсална скоба за референтната установка 
• Референтна лента за глава и референтна установка за лента за глава
• Черепен референтен набор
• Softouch
• Стандартна краниална референтна установка – 4 маркера
• Тави за стерилизация (краниални, стандартни краниални аксесоари, УНГ, система за
безконтактна биопсия, референтен модул DrapeLink, VarioGuide)

• Аспирационна тръба
• Ултразвукови адаптери
• Фантом за регистрация чрез ултразвук
• VarioGuide
• Z-touch

Други инструменти на Brainlab

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

Предупреждение
Използвайте само инструменти и резервни части, указани от Brainlab, с Cranial/ENT.
Използването на неразрешени инструменти/резервни части може да се отрази

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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неблагоприятно на безопасността и/или ефективността на медицинското устройство
и да застраши безопасността на пациента, потребителя и/или околната среда.

Съвместимост с медицински устройства
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1.4.2 Софтуер на Brainlab

Съвместим медицински софтуер на Brainlab

Cranial/ENT е продукт, който е съвместим със следните неща:
• DICOM Viewer, версии 2.0, 2.1 и 2.2
• Digital Lightbox, версия 2.0
• Image Fusion, версии 1.0 и 2.0
• iPlan CMF, версия 3.0
• iPlan Cranial, версия 3.0
• iPlan ENT, версия 3.0
• iPlan Stereotaxy, версия 3.0
• Smartbrush, версия 2.1

Друг софтуер на Brainlab

Ако работите с версии на софтуера, различни от посочените по-горе, потърсете отдела за
поддръжка на Brainlab за разяснение относно съвместимостта с устройства на Brainlab.

Предупреждение
Само медицински софтуер, указан от Brainlab, може да се инсталира и използва със
системата.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.4.3 Устройства, които не са на Brainlab

Съвместими медицински устройства, които не са на Brainlab

Медицинско устройство Модел Производител

Устройство за краниална
фиксация

Държач за глава за ин-
траоперативни КТ и
ЯМР: Mayfield®, Doro®,
Noras, GE или сходна
конструкция

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

Самопробиващ винт

1,5 x 6 mm maxDrive® без
пробиване (Martin) или
Cortex винт PlusDriveTM

самопробиващ (Synthes)

Gebrüder Martin GmbH and Co. KG
Ludwigstaler Str. 132
78532 Tuttlingen, Германия
Synthes GmbH
Eimattstr. 3
4436 Oberdorf
Швейцария

Острие за отвертка 1,5 mm (подходящо за из-
ползвани винтове)

Дръжка на отвертка Подходяща за използва-
ни острие и винтове

Пробивно свредло и
дръжка (опционално) 1,1 mm

Игла за биопсия за едно-
кратна употреба, тип А

PAJUNK GmbH
Karl-Hall-Strasse 1
78187 Geisingen
Германия

Фидуциални маркери за
множество модалности

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
САЩ

Съвместими устройства за сканиране, които не са на Brainlab

Устройства за сканиране Модел Производител

Медицински устройства за образна
диагностика, които съответстват на ин-
струкциите за сканиране на Brainlab (на-
пр. МР и КТ скенери, C-рамо, DVT и
сходни устройства)

Вижте изискванията, предоставяни в протоколи-
те за сканиране на Brainlab.

Съвместимост с медицински устройства
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Съвместими хирургични микроскопи, които не са на-Brainlab

Модел Производител

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

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

HAAG-STREIT
• Hi-R 1000
• Hi-R 700

HAAG-STREIT
Rosengarten 10
22880 Wedel
Германия

Leica
• M720
• M525
• M520
• M530

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

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
Германия

Съвместими устройства, които не са на-Brainlab, за IGSonic ултразвукова интеграция

Модел Производител

• FlexFocus 700
• FlexFocus 800

BK Medical
Mileparken 34
2730 Herlev
Дания

• Ултразвукова сонда BK8862
• Ултразвукова сонда BK8863

Мрежови изолатор EN-30
ЗАБЕЛЕЖКА: това не е медицин-
ско устройство, 

EMO systems GmbH

Други устройства, които не са на Brainlab

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

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.4.4 Софтуер, който не е на Brainlab

Упълномощаване

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

Друг софтуер, който не е на Brainlab

Предупреждение
Само софтуер, указан от Brainlab, може да се инсталира и използва с Cranial/ENT.

Сканиране за вируси и злонамерен софтуер

Предупреждение
Имайте предвид, че настройките на някои софтуерни продукти за защита от
злонамерен софтуер (напр. на вирусния скенер) може да повлияят отрицателно на
работата на системата, напр. ако се извършват сканирания в реално време и всеки
достъп до файл се наблюдава, тогава зареждането и записването на пациентски
данни може да е бавно. Brainlab препоръчва да се изключи сканирането в реално
време и да се прави сканиране за вируси извън часовете на болнично използване.

Предупреждение
Уверете се, че антивирусният софтуер не променя никакви директории на Brainlab.

Предупреждение
По време на планиране на лечението не изтегляйте и не инсталирайте актуализации.
Свържете се с отдела за поддръжка на Brainlab за допълнителна информация.

Актуализации

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

Съвместимост с медицински устройства
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1.5 Обучение и документация
1.5.1 Обучение

Обучение от Brainlab

За да се гарантира безопасната и целесъобразна употреба, преди да използват системата,
всички потребители следва да преминат курс на обучение, провеждан от представител на
Brainlab.

Поддръжка в контролирани условия

Когато използвате система за навигация за първи път, представител на Brainlab трябва да
присъства за насоки. Започнете навигацията с процедури с по-ниска сложност, където
можете лесно да потвърдите как системата за навигация ще ви помогне и къде са
ограниченията. Симулирайте процедури върху трупове и/или фантоми, преди да използвате
системата с реален пациент.

Отговорност

Предупреждение
Тази система е единствено в помощ на хирурга и не замества опита и/или
отговорността на хирурга по време на нейното използване. За потребителя винаги
трябва да е възможно да продължи без помощта на системата.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.5.2 Документация

Прочит на ръководствата за потребителя

Ръководствата за потребителя описват сложни медицински изделия и хирургически софтуер
за управление, който трябва да се използва внимателно.
Важно е всички потребители на системата, инструментите и софтуера:
• внимателно да прочетат ръководствата за потребителя преди да пристъпят към работа с
оборудването;

• да имат достъп до ръководствата на потребителя по всяко време.

Предлагани ръководства за потребителя

Ръководство за потреби-
теля

Съдържание

Ръководства за потребите-
ля на софтуера

• Общ преглед на планирането на лечението и образно-на-
сочваната навигация

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

Ръководства за потребите-
ля на хардуера

Подробна информация относно радиотерапевтичната и хи-
рургична хардуерна апаратура, обикновено определяна като
„големи сложни инструменти“

Ръководства за потребите-
ля на инструмента Подробни инструкции за работа с инструмента

Ръководство за почиства-
не, дезинфекция и стери-
лизация

Подробности относно почистване, дезинфекция и стерилиза-
ция на инструменти

Ръководства за потребите-
ля на системата Изчерпателна информация относно настройките на системата

Техническо ръководство за
потребителя

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

ЗАБЕЛЕЖКА: тази таблица може да не е изчерпателна за всички инсталации. Други
допълнителни ръководства за потребителя се предоставят, когато са необходими за
вашата инсталация. 

Обучение и документация
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2 НАСТРОЙКА НА
СИСТЕМАТА

2.1 Настройване на системата
2.1.1 Общ преглед

Как се настройва системата

Настройката на системата варира в зависимост от системата, която се използва, и типа на
процедурата, която се изпълнява. Имайте предвид следните точки:
• Камерата и мониторът трябва да не ограничават работата на хирурга.
• Камерата трябва да има ясен изглед на референтната установка и инструментите по
време на цялата процедура, включително всички процедури за регистрация и навигация.

• Позиционирайте камерата правилно, преди да започнете. Избягвайте големи промени в
позицията на камерата по време на процедура.

Стъпки

1.

Регулирайте камерата в необходимата позиция.
За да се осигури оптимален изглед, камерата трябва да е на приблизително раз-
стояние от 1,2 – 1,8 m от хирургичното поле.
ЗАБЕЛЕЖКА: повече информация за позиционирането на камерата при подготвя-
не на регистрацията на пациента се предоставя на стр. 57. 

2. Свържете кабелите и включете системата (вижте Ръководство за потребителя на
системата).

Позиция на референтна установка

Позиционирайте референтната установка така, че да остане видима по време на цялата
процедура. Ако напр. планирате да използвате микроскоп, обмислете къде той може да
блокира линията на видимост от референтната установка. Полезно е камерата да стои от
същата страна, на която е прикрепена референтната установка.

Предупреждение
Колкото по-близо до зоната на интерес се монтира установката, толкова по-точна ще
бъде навигацията. Позиционирайте референтната установка възможно най-близо до
зоната на интерес, без да смущава необходимото хирургично пространство.

Поставяне на системата

Позиционирането на системата най-долу на операционната маса се препоръчва за
неврохирургични процедури, а позиционирането най-горе на операционната маса се
препоръчва за УНГ процедури.
ЗАБЕЛЕЖКА: поставянето на системата зависи най-вече от позицията на хирурга и
оборудването, заобикалящо операционната маса. 

НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА
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Излагане на лазер

Предупреждение
Не излагайте инфрачервени детектори на други системи към камерата на Brainlab или
лазерния лъч на Z-touch.

Настройване на системата
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3 ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
3.1 Въведение
3.1.1 Общ преглед

Обща информация

Cranial/ENT е софтуер за интраоперативна навигация, базиран на сензорен екран.
Поставянето на хирургични инструменти в триизмерна позиция, припокрита върху
анатомични набори от данни, като например МР и/или КТ, може да подпомага хирурга по
време на различни хирургични интервенции.
Когато се използва едновременно със софтуер за планиране, даден план за лечение може
да се подготви отделно от интервенцията, след което да се прехвърли към софтуера за
навигация за допълнителна референция и помощ по време на операцията. В допълнение
данните, нанесени или модифицирани по време на операцията, може да се прехвърлят
обратно към софтуера за планиране.

Предупреждение
Cranial/ENT може да се използва само за неврохирургични и УНГ лечения. Не
използвайте софтуера за никакви други лечения.

Предупреждение
Cranial/ENT използва сканирани образи на пациента, които се заснемат преди да се
извърши операцията. Действителната анатомия на пациента може да се различава от
предоперативните данни за образи, напр. поради изместване на мозъка или резекции.

Типичен работен поток

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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Стъпки

1. Създайте и редактирайте плана в iPlan или Brainlab Elements.

2. Заредете плана за лечение в Patient Browser.

3. Навигирайте.

4.
Експортирайте плана.
Повторете стъпки 1 – 4, ако е необходимо.

Въведение
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3.2 Начало на сесия
3.2.1 Стартиране на софтуера

Как се отваря софтуерът

Отворете Cranial/ENT от Content Manager с помощта на следните опции:

Опции

За да стартирате Cranial/ENT с пациентски данни:
• Изберете нужния пациент.
• Изберете приложението Cranial/ENT.
Софтуерът се зарежда и се отваря основният екран (вижте стр. 32).

За да стартирате софтуера без пациентски данни, изберете приложението Cranial/ENT.
Софтуерът се зарежда и се отваря основният екран (вижте стр. 32).

ЗАБЕЛЕЖКА: за повече информация за избора на пациент и приложение вижте
Ръководството за потребителя на софтуера Content Manager. 

Предупреждение
Уверете се, че името и ИД на пациента са правилни, преди да заредите данните на
пациента.

Как се зареждат данните на пациента по време на сесия

Ако сте стартирали софтуера Cranial/ENT без пациентски данни или ако искате да заредите
допълнителни данни в сесията, можете да направите това по всяко време.

Стъпки

1. Натиснете Data в лентата на менюто, за да отворите диалоговия прозорец Data
(вижте стр. 35).

2.
Натиснете Load Data.
Patient Browser се отваря и можете да изберете пациентските данни.
След като данните се заредят, ще бъдете върнати към софтуера Cranial/ENT.

ЗАБЕЛЕЖКА: за повече информация вижте съответното Ръководство за
потребителя на софтуера Patient Browser. 

Сливане на образи

Можете да сливате набори от образи, ако функцията Image Fusion е инсталирана на
системата ви.

Опции

Ако пациентските данни съдържат набори от образи, които все още не са слети,
получавате подканване да ги слеете.
Натиснете Proceed.

Можете да пропуснете сливането на образи, когато зареждате софтуера, и по-
късно да слеете наборите от образи от диалоговия прозорец Data във всеки мо-
мент по време на навигацията.

ЗАБЕЛЕЖКА: за повече информация вижте съответното Ръководство за
потребителя на софтуера Image Fusion. 

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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3.3 Изключване и възстановяване на сесия
3.3.1 Затваряне на софтуера и изключване на системата

Правилно изключване

Винаги затваряйте софтуера, преди да изключите системата. Никога не използвайте
превключвателя на захранването, за да излезете от софтуера, тъй като данните може
да се загубят.

Как се затваря софтуерът

Стъпки

1.
Натиснете бутона за начало.
Content Manager се отваря.

2.

Натиснете Export, за да експортирате пациентските данни в избрания носител за
съхранение.
ЗАБЕЛЕЖКА: всички екранни снимки, заснети по време на сесията с помощта н
бутона Screenshot, са достъпни и могат да се записват. 

ЗАБЕЛЕЖКА: за повече информация вижте съответното Ръководство за
потребителя на софтуера Content Manager. 

Как се изключва системата

Стъпки

1. След като софтуерът се затвори и пациентски данни се запишат, премахнете носи-
теля за съхранение.

2. Натиснете Exit в Content Manager.

3. Натиснете Shutdown.

ЗАБЕЛЕЖКА: за още информация относно изключването на системата вижте
Ръководството за потребителя на системата. 

Изключване и възстановяване на сесия
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3.3.2 Възстановяване на сесия

Обща информация

Ако софтуерът се изключи неочаквано, регистрацията и калибриранията на инструментите
от предишната сесия ще се възстановят, след като рестартирате софтуера.

Как се възстановява сесия

Фиг. 1 

Стъпка

Софтуерът възстановява информацията и основният екран се отваря.
Натиснете Close, за да продължите навигацията.

Предупреждение
Внимателно потвърдете възстановените регистрации и калибрирания на
инструменти, преди да продължите.

Предупреждение
Ако инструментът е бил заменен или адаптерът е преместен или препозициониран,
не възстановявайте калибрирането. Вместо това извършете ново калибриране.

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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3.4 Потребителски интерфейс
3.4.1 Основен екран

Обща информация

Основният екран се отваря, след като се заредят пациентските данни. Cranial/ENT предлага
две опции за потребителски интерфейс, които можете да превключвате между:
• Голямото меню с удължена лента на менюто
• Малкото меню с минимизирана лента на менюто

Изглед на голямо меню

Фигурата по-долу показва изглед Голямо меню на системата.

③

④

①

②

⑤

Фиг. 2 

№ Обяснение Вижте

① Текуща функция и пациентска информация Стр. 29

② Home ви отвежда обратно към Content Manager Няма

③ Изгледи на навигацията Стр. 121

④ Прозорци за изгледа на камерата Стр. 40

⑤ Ленти за състоянието на камерата Стр. 41

⑥ Лента на менюто Стр. 34

Изглед на малкото меню

В изгледа Малко меню бутоните на лентата на менюто са представени от икони и изгледите
на навигацията са по-големи.
Функционалността на опциите на лентата на менюто е същата като в изгледа Голямо
меню, както е описано на стр. 34.

Потребителски интерфейс
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Фиг. 3 

Стъпки

1. Натиснете Tools > Settings.

2.
Натиснете Menu Big/Small.
Екранът на навигацията зад диалоговия прозорец се променя на изгледа Малко ме-
ню (максимизиран изглед).

3. Натиснете Close, за да се върнете към екрана за навигация.

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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3.4.2 Функции на лентата на менюто

Функция за регистрация

Функция Голямо меню Малко меню Вижте

Register активира регистрацията на па-
циента. Стр. 55

Функции за навигация

Функция Голямо меню Малко меню Вижте

Tooltip позволява виртуално удължаване
или свиване на навигиран връх на инстру-
мент.

Няма Стр. 187

Acquire ви позволява да определите ци-
фровизирана точка на главата на пациента
или да създадете траектория, ако е дефи-
нирано изместване на върха на инструмен-
та. 

Няма Стр. 168

Регулиране на изгледите

Функция Голямо меню Малко меню Вижте

Freeze заключва навигирания дисплей. Стр. 182

Zoom променя уголемяването на визуали-
зираните образи. Стр. 125

Конфигурация на дисплея и екранни снимки

Функция Голямо меню Малко меню Вижте

Превключвайте между и конфигурирайте
различните изгледи. Няма Стр. 126

Screenshot прави екранна снимка на теку-
щия екран. Стр. 156

Опционални бутони

Опционалните бутони може да се активират чрез Tools > Settings > Optional Menu Bar
Button (вижте стр. 50). Можете да изберете между следните икони, които да се
визуализират в лентата на менюто:

Функция Голямо меню Малко меню Вижте

Paint ви позволява да проследявате хирур-
гично премахната тъкан. Стр. 259

Потребителски интерфейс
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Функция Голямо меню Малко меню Вижте

Активира навигация на микроскоп. Стр. 295

Активира навигация на VarioGuide. Стр. 267

Активира навигация на ултразвук. Стр. 213

Данни

Натиснете Data, за да отворите диалоговия прозорец Data, предоставящ достъп до
функциите за пациентски данни. 

Фиг. 4 

Функция Вижте

Регулиране на свойствата на набора от образи Стр. 151

Управляване на обекти и припокривания Стр. 157

Управляване на траектории Стр. 176

Управляване на точки Стр. 170

Сливане на набори от образи
ЗАБЕЛЕЖКА: вижте Ръководството за потребителя на софтуера
Image Fusion за подробни инструкции за употреба. 

Стр. 29

Зареждане на пациентски данни Стр. 29

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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Инструменти

Натиснете Tools, за да отворите диалоговия прозорец Tools, предоставящ достъп до
настройките и инструментите за навигация.

Фиг. 5 

Функция Вижте

Информация за горещата линия на Brainlab Стр. 47

Регулиране на настройките на системата Стр. 48

Избор на калибрирани инструменти Стр. 209

Активиране на VarioGuide навигация Стр. 267

Активира навигация на микроскоп Стр. 295

Активира навигация на ултразвук Стр. 213

Конфигуриране на видеовръзка Стр. 51

Активиране на IGTLink Стр. 335

Избор на инструменти за измерване Стр. 183

Потребителски интерфейс
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3.4.3 Общи бутони на диалоговия прозорец

Налични бутони

В зависимост от диалоговия прозорец са налични различни бутони.

Бутон Функция

Превежда ви към следващата стъпка.

Потвърждава настройките и затваря диалоговия прозорец.

Връща ви към предишния диалогов прозорец или стъпка.

Позволява ви да повторите стъпка.

Анулира диалоговия прозорец без прилагане на промените.

Затваря диалоговия прозорец с приложените промени.

Възстановява настройките обратно към момента, в който сте влезли в теку-
щия диалогов прозорец.

ЗАБЕЛЕЖКА: допълнителни бутони с конкретни функционалности са описани със
съответната стъпка в това ръководство. 
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3.4.4 Функции на лентата с инструменти за управление на данните

Налични функции

В диалоговите прозорци, които визуализират данни, допълнителните функции са налични в
лентата с инструменти:

①

Фиг. 6 

Функция Обяснение

Отваря диалоговия прозорец Select Set за избор на различен набор от
образи.

Променя увеличаването на визуализирания образ.

Показва/скрива всички обекти в изгледа на образа.

Потребителски интерфейс
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3.4.5 Дисплей на диалогов прозорец, използващ два монитора

Обща информация

Ако системата ви е оборудвана с два монитора (напр. на системата Curve), има две
възможности да конфигурирате дисплеите:
• Режим Clone: Същата информация се визуализира на двата дисплея.
• Режим Extended: Основен монитор, съдържащ лента на менюто, и вторичен монитор с
допълнителни изгледи за навигация.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато сте в режима Extended, вторичният монитор трябва да се
използва само като допълнителен монитор, тъй като важна информация липсва, като
напр. прозорците на изгледа на камерата и лентите на състоянието. 

За допълнителна информация относно разширения и клониращия режими и как да ги
активирате вижте Ръководство за потребителя на софтуера Content Manager.

Визуализиране на диалоговия прозорец с разширен режим

Когато диалогов прозорец е отворен на основния дисплей, следното съобщение се отваря
на вторичния дисплей: „A dialog is open on the other display. Press Fetch to put that dialog
here.“ („Диалогов прозорец е отворен. Натиснете Fetch, за да поставите този диалогов
прозорец тук.“)

Фиг. 7 
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3.5 Проследяваща система
3.5.1 Дисплеи за състояние на проследяване

Обща информация

За успешна регистрация и навигация камерата трябва да има несмущаван изглед към
инструментите и референтните установки.
Дисплеите за състояние предоставят обратна връзка в реално време за видимостта на
инструментите и референтните установки към камерата. Точки в дисплея указват
относимите позиции на инструментите и референтните установки, видими за двата
обектива на камерата.

Дисплеи на състояние: Изглед на голямо меню (Минимизиран изглед)

②

①

Фиг. 8 

№ Компонент

① Прозорци за изгледа на камерата

② Ленти на състояние

Дисплеи на състояние: Изглед на малко меню (Максимизиран изглед)

②

①

Фиг. 9 

№ Компонент

① Прозорци за изгледа на камерата

② Ленти на състояние

Прозорци за изгледа на камерата

Прозорците за изгледа на камерата визуализират точки, които представят геометриите на
маркерната сфера на референтните установки и навигираните инструменти. Цветовото
кодиране на точките е специфично за всяка референтна установка и инструмент. Можете да
използвате прозорците за изгледа на камерата, за да проверявате дали даден/а
инструмент/установка е видим/а за камерата.

Проследяваща система
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Цвят на точка Представен елемент

Червено Референтна установка (напр. Черепна референтна установка), ако
пациентът е бил регистриран

Жълто
• Калибрирана Установка на инструментен адаптер
• iMRI регистрационна матрица (по време на регистрация)

Оранжево
• ICM4
• Фантом за регистрация чрез ултразвук

Зелено Показалец или Softouch

Синьо Ултразвукови адаптери

Светло синьо Микроскопски адаптери

Тюркоазено Инструменти на Paint

Розово

• Игла за биопсия за еднократна употреба, тип A и Установка за
подравняване за биопсия

• VarioGuide
• Стилет за еднократна употреба

Бяло Некалибрирани инструменти

Сиво (запълнено) Маркерни сфери на установка са видими за двата обектива на каме-
рата, но не може да се назначават на конкретен инструмент

Сиво (незапълне-
но)

Установката е видима само за един от обективите на камерата и не
може да се интерпретира

Дисплей на инструмент

Предупреждение
Бъдете информирани, че визуализацията на инструмента може да се появи като
симплифицирана интерпретация на действителната форма на инструмента.

Предупреждение
Потребители, които са далтонисти, може да не могат ясно да разграничат цветовите
разлики на представените инструменти.

Предупреждение
Уверете се, че установките за проследяване на инструменти не са визуализирани
твърде близо една до друга и че не блокират другите маркери от засичане от
камерата. Иначе е възможно системата да не може да направи разграничение между
инструментите, в резултат на което може да се получи неправилна навигация на
инструмента.

Ленти за състоянието на камерата

Лентите на състоянието указват дали камерата може да проследи инструмента.

Лента на състояние Цвят Интерпретация

Дясна лента (в изгле-
да Голямо меню)

Зелено
Режим на нормално проследяване. Референтната уста-
новка и поне един от инструментите с позната геоме-
трия на маркерната сфера са видими за камерата.Долна лента (в изгле-

да Малко меню)

Дясна лента (в изгле-
да Голямо меню)

Жълто

Камерата току-що загуби изглед към активна установка.
Лентата на състоянието оставя жълта, докато се възоб-
нови нормалното проследяване. Ако видимостта не се
установи, лентата на състоянието става червена.

Долна лента (в изгле-
да Малко меню)
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Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.4 Cranial/ENT Вeр. 3.1 41



Лента на състояние Цвят Интерпретация

Лява лента (в изгледа
Голямо меню)

Червено
Не е възможно проследяване. Регистрацията на па-
циента е извършена или маркерните сфери на критич-
на установка не са видими за камерата.Горна лента (в изгле-

да Малко меню)

И двете Черно

Грешка в комуникацията на камерата по време на на-
стройката. Ако комуникацията на камерата пропадне по
време на употреба, се появява предупредително съоб-
щение.

Предупреждение
Ако лентата на състоянието е жълта, точно проследяване не може да се гарантира.

Проследяващи латентности

Предупреждение
Визуализирана информация може да се забави в сравнение с вашия действителен
проследяван инструмент. Сравнете движението на действителния инструмент с
представянето на екрана. Ако дисплеят на навигацията е бавен, поддържайте
видимите данни на минимум (вижте стр. 121).

Проследяваща система
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3.5.2 Проследяване на инструменти

Приоритет на проследяване

Софтуерът актуализира изгледите на навигацията на база на позицията на инструмента с
най-висок приоритет. Инструментите с най-нисък приоритет се визуализират, но не се
използват по подразбиране за актуализиране на изгледите.
Списъкът показва приоритета на проследяване, като започва от инструментите с най-висок
приоритет най-отгоре:
• Softouch
• Показалец
• Установка за инструментен адаптер, XL
• Установка за инструментен адаптер, L
• Установка за инструментен адаптер, ML
• Установка за инструментен адаптер, M
• Инструменти на Paint
• Стилет за еднократна употреба
• Игла за биопсия за еднократна употреба, тип А
• Подравняваща установка за биопсия/VarioGuide
• Микроскопски адаптери
• Ултразвукови адаптери
ЗАБЕЛЕЖКА: за да актуализирате изгледите на навигацията към позицията на
инструмент с по-нисък приоритет, премахнете инструментите с по-висок приоритет
от зрителното поле на камерата. 

Проследяване на идентични геометрии на инструменти

Софтуерът не може да направи разлика между инструменти с идентични геометрии на
установките за проследяване. Например, ако сте прикрепили Установка на инструментен
адаптер, размер ML на два различни инструмента (вижте изображението по-долу),
софтуерът може да ги интерпретира като един и същ инструмент.

Фиг. 10 
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Предупреждение
Не използвайте показалци, микроскопски адаптери, ултразвукови адаптери или
инструментни адаптери от един и същи размер едновременно, тъй като софтуерът на
навигацията не може да направи разлика между отделните калибрирания на
идентичните геометрични подреждания на маркерни сфери.

Проследяваща система
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3.5.3 Позициониране на камерата

Диалогов прозорец за подравняване на проследяваща система

Този диалогов прозорец показва позицията на референтната и проследяващата установки в
рамките на зрителното поле на камерата.

①

③
②

Фиг. 11 

№ Обяснение

① Син конус представя зрителното поле на камерата.

② Цветни кръгове представят разстоянието на установките от обективите на камерата.

③ Цветните сфери представят маркерните сфери на референтната и проследяващата
установки.

ЗАБЕЛЕЖКА: цветовите обозначения на сферите и кръговете са същите като в
прозорците на изгледите на камерата (вижте стр. 40). 

Дисплей на Camera App

Ако е инсталирано, Camera App се отваря и показва позицията на референтната и
проследяващата установки в рамките на зрителното поле на камерата.
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① ②

③

④

Фиг. 12 

№ Обяснение

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

② Показва позицията на инструментите и/или референтните установки по отношение
на камерата.

③ Показва позициониращите бутони за контролиране на мотора на камерата.

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

Как се оптимизира зрителното поле на камерата

Стъпки

1.
Натиснете един от прозорците за изгледа на камерата в лентата на менюто, за да
отворите диалоговия прозорец Tracking System Alignment.
Ако е инсталирано, Camera App се отваря.

2.

Регулирайте разстоянието на камерата и я поставете под ъгъл, така че всички нео-
бходими установки да са представени в синия конус в рамките на диалоговия прозо-
рец Tracking System Alignment. Пръстените, представящи референтната установ-
ка, трябва да бъдат възможно най-близо до центъра, оставяйки достатъчно про-
странство за навигиращите инструменти.
Ако една установка вече не е видима за камерата, сферите изчезват от изгледа,
указвайки, че установката повече не може да се проследява.

Проследяваща система
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3.6 Системна информация и конфигурация
3.6.1 Общ преглед

Обща информация

Отделът за поддръжка на Brainlab извършва вътрешната системна конфигурация. Можете
да конфигурирате допълнителни настройки в диалоговия прозорец Tools.

Диалогов прозорец Tools

①

②

③

Фиг. 13 

№ Функция

①
Натиснете Hotline за достъп до:
• Номера на отдела за поддръжка и горещата линия на Brainlab
• Информация за софтуерната версия

② Натиснете Settings, за да отворите Tools > Settings, за да регулирате различни сис-
темни настройки (вижте стр. 48).

③ Използвайте Video, за да конфигурирате видео настройки (вижте стр. 51).
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3.6.2 Регулиране на настройките

Диалогов прозорец Tools > Settings

Фиг. 14 

Функции на настройките

Настройка Компонент Вижте

Menu Left/Right Регулиран позицията на лентата на менюто. Стр. 49

Menu Big/Small Максимизира/минимизира изгледите на основния
екран на навигацията. Стр. 32

Sound Регулира настройките на звука. Стр. 49

3-D Instruments Регулира визуализирането на инструмента (3D
или 2D). Стр. 191

Big Instrument Crosshair Регулира показването на върха на инструмента
(голям или малък визирен кръст). Стр. 192

3-D Points & Trajectories Регулира визуализирането на точки и траектории. Стр. 181

Display Scan Time Регулира визуализирането на датата и часа на
сканиране на изгледите на образа. Стр. 122

Smart Autozoom
Автоматично увеличава фактора на мащабиране
до 300%, когато навигираният инструмент се дър-
жи неподвижен.

Стр. 125

Smart Video Maximize
Автоматично визуализира видео изгледа като пъ-
лен екран, когато никакъв инструмент не се нави-
гира в продължение на 30 секунди.

Стр. 145

Image Orientation Дефинира ориентацията на данните за образа на
пациента. Стр. 132

Optional Menu Bar Button Активира и избира допълнителен бутон от лента-
та на менюто. Стр. 50

ЗАБЕЛЕЖКА: ако се използва функция за вход в системата на вашата система,
настройките, дефинирани тук, се записват с вашия потребителски вход в системата. 

Системна информация и конфигурация
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Как се регулира позицията на менюто

Стъпка

В Tools > Settings натиснете Menu Left/Right, за да визуализирате лентата на менюто в
лявата/дясната страна на екрана. 

Как се регулира конфигурацията на звука

Фиг. 15 

Стъпки

1. Отворете Tools > Settings > Sound. 

2.

За да активирате или деактивирате звуците на системата, като например писукания
за грешка и други тонове за потвърждение (напр. когато се отваря или затваря диа-
логов прозорец), включете Sound Output (синя рамка) или го изключете (сива рам-
ка).

3. За да активирате звук, когато натискате бутони, включете Button Sound (синя рам-
ка) или го изключете (сива рамка).

4. Изберете нивото на звука, като регулирате плъзгача Sound volume level.

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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Как се активира допълнителен бутон в лентата на менюто

Фиг. 16 

Стъпки

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

2.

Изберете от:
• Microscope
• Ultrasound
• VarioGuide
• Paint
Съответният бутон се визуализира в лентата на менюто (вижте стр. 34).

Системна информация и конфигурация
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3.6.3 Конфигуриране на видеовръзка

Обща информация

Video ви позволява да конфигурирате настройките за видеовръзка в реално време (напр.
ендоскопско видео). Когато са конфигурирани видеовръзки, можете да регулирате екрана,
за да визуализира видео изглед във всеки изглед на навигацията (вижте стр. 121). 

Преди да започнете

Свържете кабела между видео източника и система за навигация, следвайки инструкциите
на съответното Ръководство за потребителя на системата на Brainlab и потребителското
ръководство за видео източника. Уверете се, че имате сигнал, за да регулирате видео
настройките.

Как се осъществява достъп до видео настройките

Стъпка

Натиснете Video в диалоговия прозорец Tools. 
Серия от страници на раздела, в който можете да дефинирате различни настройки.

Как се избират видео вход и тип сигнал

① ②

Фиг. 17 

Стъпки

1. В раздела Input ① изберете съответния Signal Type чрез Toggle.

2.
За да изберете различен видео източник, натиснете Select Input.
В диалоговия прозорец Video input ② изберете необходимия вход. Входовете, кои-
то вече се използват, са етикетирани съответно.

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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Как се регулира видео прозорецът

③

Фиг. 18 

Стъпки

1.

Натиснете раздела Cropping, за да изрежете и регулирате изгледа, за да визуализи-
ра най-подходящата част на видеото.
ЗАБЕЛЕЖКА: уверете се, че цялото съдържание на видео образа се визуализира в
прозореца за заснемане. 

2.

• Използвайте лентите на плъзгача с хоризонтални и вертикални размери, за да
конфигурирате съответния размер на квадратчето за изрязване.

• Използвайте стрелките в изгледа или натиснете директно в изгледа, за да регули-
рате позицията на квадратчето за изрязване.

Как се регулират настройките на видео образа

Фиг. 19 

Системна информация и конфигурация
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Стъпки

1.

За да регулирате настройките на образа за видео изгледа, натиснете раздела
Settings. 
ЗАБЕЛЕЖКА: наличните настройки зависят от хардуерната конфигурация на
системата ви. 

2. Регулирайте настройките на изгледа на образа, както е необходимо, с помощта на
лентите на плъзгача.

Относно настройките на видео образа

Можете да осъществите достъп до диалоговия прозорец Image Settings от основния екран:
Tools > Video > Settings.

Настройка Обяснение

Brightness Цялостна наситеност на светлината в образа.

Contrast
Обхват на разпределянето на интензитета на светлината. По-висок кон-
траст представя по-тесен обхват. Това обостря границите между зоните
с различна яркост, но намалява фините степени на интензивност.

Saturation

Определя количеството цвят във видео образа.
• Висока: Произвежда живи цветове
• Ниска: Прави цветовете да изглеждат избледнели
• Нулева наситеност: Образите се визуализират в черно и бяло

Hue
Определя дали даден цвят да е основно червен, оранжев, жълт, зелен
и т.н. Чрез промяната на оттенъка можете да регулирате тона на цвета
във видео образа.

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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4 ОБЩ ПРЕГЛЕД НА
РЕГИСТРАЦИЯТА

4.1 Въведение
4.1.1 Общ преглед

Обща информация

Регистрацията на пациента позволява на софтуера да нанесе предоперативните данни за
образа на пациента към физическата анатомия на главата на пациента. Обикновено
регистрацията се извършва в нестерилна среда.
Правилната регистрация е фактор с ключово въздействие в точната навигация.
Регистрациите трябва да се потвърдят като точни и уместни за процедурата, за да се
гарантира надеждна точност на навигацията.

Предупреждение
Уверете се, че анатомията на пациента не е променена спрямо това, което се вижда в
образната диагностика.

Предупреждение
Софтуерът използва образи от сканиране на пациента, заснети преди операцията.
Действителната анатомия на пациента може да се различава от предоперативните
данни за образи, напр. поради изместване на мозъка или резекции.

Преди да започнете

Направете справка с Ръководство за потребителя на инструмента за информация
относно използването на инструментите за регистрация.

Оптимизиране на регистрацията и точност на навигацията

За оптимална ръчна регистрация (т.е. стандартна регистрация и регистрация на
съответствие на повърхността) се препоръчва да използвате КТ данните заедно с костните
винтове като регистрационни точки.

Диалогов прозорец за избор на регистрация

Всички функции за регистрация са налични в диалоговия прозорец Registration Selection.
Наличността на методите за регистрация може да варира в зависимост от вашия софтуерен
лиценз.

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА РЕГИСТРАЦИЯТА
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Фиг. 20 

Метод Обяснение

Standard
Регистриране на маркерите, носени от пациента по време на
сканиране, или на предварително планирани ориентири в на-
бор от образи.

Surface Matching Нанасяне на точки на кожата на пациента с помощта на
Softouch, Z-touch или показалеца.

Restore Registration Възстановяване на извършена вече регистрация.

Acquire Intraoperative
Landmarks

Нанасяне на ориентири за използване за интраоперативна ре-
гистрация (налично, ако регистрацията вече е извършена).

Register Intraoperative
Landmarks Регистриране на интраоперативно нанесените ориентири.

Automatic Registration

Активиране на автоматична регистрация на МР или КТ данните
на пациента (налично, ако имате интраоперативни образи, виж-
те стр. 329).

Automatic Registration
Airo

Automatic Registration
iAngio

Въведение
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4.1.2 Подготовка за регистрация

Референтни установки

За да разрешите регистрация и навигация, прикрепете референтна установка към
пациента. Това позволява на системата да проследява местоположението и движението на
главата на пациента по време на цялата процедура.
Референтната установка трябва да е видима за камерата във всеки момент.

Видимост на камерата

Когато изберете метод на регистрация, софтуерът показва следния диалогов прозорец, ако
референтната установка не е видима за камерата:

Фиг. 21 
Уверете се, че камерата е позиционирана така, че да бъде ефективна за цялата процедура
(регистрация и навигация). Избягвайте големи промени в позицията на камерата. Ако е
необходимо препозициониране по време на процедурата, трябва да потвърдите точността,
преди да продължите.

Стъпка

Регулирайте разстоянието и ъгъла на камерата, така че референтната установка (указана
чрез цветни пръстени и сфери) да е представена в центъра на синия конус. Пръстените
трябва да бъдат възможно най-близо до центъра, така че да има достатъчно пространство
за инструментите за навигация.

ЗАБЕЛЕЖКА: за най-добри резултати камерата трябва да е на приблизително
разстояние от 1,2 – 1,8 m от зоната на интерес. За информация за позициониране на
камерата вижте стр. 45. 

Установяване на добра видимост

Проверете отразяващата способност на маркерните сфери. Избраните инструменти трябва
да са ясно видими за системата. Рефлекторните маркерни сфери трябва да са надеждно
прикрепени.

Предупреждение
Ако дадена референтна установка не може да се засече от камерата, потвърдете, че
маркерните сфери са чисти, сухи и неувредени, както и че референтна установка не е
огъната.

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА РЕГИСТРАЦИЯТА
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Предупреждение
По време на процедурата се уверете, че маркерните сфери винаги са видими за
камерата (напр. не са покрити от покривала или блокирани от друго оборудване).

Артефакти от отражения

Предупреждение
Артефактите, причинени от отражения, особено по време на регистрация и заснемане
на образ, може да предизвикат неточност. Уверете се, че светлинни източници или
елементи с висока отразителна способност не засягат зрителното поле на камерата.

Предупреждение
Камерата и/или лазерът Z-touch може да засегнат друго инфрачервено-базирано
оборудване за ОЗ, като например дистанционни, пулсови оксиметри или ИЧ-
чувствителни микроскопи. Премахнете другите инфрачервени източници от
зрителното поле на камерата, тъй като може да попречат на камерата да засече Z-
touch.

Потвърждаване на точността

Предупреждение
Винаги потвърждавайте точността на регистрацията, както сте подканени от
софтуера.

Въведение
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4.1.3 Възстановяване на предишна регистрация

Кога се възстановява регистрация

Ако сте извършили успешно пълна регистрация и зареждате този план в софтуера за втори
път, трябва да възстановите регистрацията.

Оформление на екрана

① ②

Фиг. 22 

№ Компонент

① Текущата активна регистрация се указва от рамкиран син бутон.

Как се възстановява регистрация

Стъпки

1. Натиснете Register в лентата на менюто.

2. Натиснете Restore Registration в диалоговия прозорец Registration Selection.

3. Натиснете бутона за регистрацията, която искате да възстановите.

4. Проверете точността на регистрацията в диалоговия прозорец Registration
Verification.

Позициониране на пациент

Предупреждение
Относимите движения на главата на пациента и референтната установка не може да
се компенсират от системата за навигация. Следователно осигурете стабилна
фиксация на пациента в държача за глава.

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

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА РЕГИСТРАЦИЯТА
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5 СТАНДАРТНА
РЕГИСТРАЦИЯ

5.1 Въведение в стандартната регистрация
5.1.1 Общ преглед

Обща информация

Стандартната регистрация използва техника на напасване на двойки точки, в която първо
планирате регистрационни точки в набора от образи на пациента, след което използвате
инструмента за регистрация за заснемане на точката върху пациента. По този начин
софтуерът може да обвърже набора от образи с действителния пациент.
Регистрационните точки може да са:
• Маркери (сферични или тороидални маркери, носени от пациента по време на
сканиране) или ориентири, предварително планирани в iPlan

• Маркери/ориентири, планирани в софтуера за навигация
• Маркери, засечени от софтуера на навигацията
ЗАБЕЛЕЖКА: за подробна информация относно позиционирането на маркери върху
пациента направете справка с Ръководството за потребителя на инструмента. 

Методи за стандартна регистрация

Налични са различни методи за стандартна регистрация. Софтуерът активира съответната
регистрация в зависимост от набора от образи, който изберете за регистрация.

Метод за регистра-
ция

Обяснение

Планиране на реги-
страционни точки

Точките трябва да се планират в набора от образи преди регистра-
цията. Ако още не сте планирали маркери или ориентири в iPlan,
трябва да ги планирате в софтуера за навигация в стъпката
Registration Points.

Непоследователна ре-
гистрация 

Когато регистрационните точки вече са планирани в набора от
образи, софтуерът ви подканва да извършите непоследователна
регистрация.
Можете да регистрирате точки в произволен ред.

Последователна реги-
страция 

Ако поставянето на регистрационни точки е неопределено или ако
има повече от седем регистрационни точки в набора от образи, не-
последователната регистрация не е подходяща за набора от обра-
зи. В този случай сте подканени да извършите последователна ре-
гистрация.
Трябва да регистрирате точките в реда, определен от софтуера.

ЗАБЕЛЕЖКА: можете да превключите от непоследователен към последователен метод
за регистрация. 

СТАНДАРТНА РЕГИСТРАЦИЯ
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Общ преглед на работния поток

Работен поток Вижте

1. Отворете диалоговия прозорец Registration Selection и изберете
Standard. Стр. 65

2. Изберете набора от образи (ако са налични повече от един). Стр. 65

3.
Планирайте регистрационни точки.
Ако точките вече са планирани в iPlan, тази стъпка не е необходима и
сте подканени към стъпка 4.

Стр. 66

4. Регистрирайте точките с помощта на последователна или непоследо-
вателна регистрация. Стр. 75

5. Потвърдете точността на регистрацията. Стр. 79

Преди да започнете

Ако е релевантно, затегнете Регистрационните маркери за еднократна употреба, ОЗ към
маркерните пластини, както е описано в Ръководството за потребителя на инструмента.

Предупреждение
Не премахвайте маркерните пластини от кожата на пациента, докато се извършва
регистрация на пациента. Иначе стандартната регистрация не е възможна.

КТ и МР маркерните сфери трябва да се премахват от пациента след процедурата по
сканиране. Ако маркерите все още са закрепени, премахнете ги сега, като внимавате
да не пръснете зелените МР маркери.

Въведение в стандартната регистрация
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5.1.2 Инструменти за регистрация и софтуерни подсещания

Преди да започнете

Предупреждение
Премествайте Softouch или показалеца бавно, когато заснемате точки, за да
гарантирате точно заснемане на точката.

Предупреждение
Бъдете информирани, че ако включвате Softouch за първи път в рамките на
зрителното поле на камерата, автоматично се нанася точка. Ако точката се нанася
извън тялото на пациента, това може да доведе до грешка в регистрацията. За да
избегнете това, включете Softouch извън зрителното поле на камерата.

Инструменти за регистрация

Можете да извършите стандартна регистрация с помощта на показалец или Softouch.
Правилната техника за регистрация зависи от типа на точката, която ще се регистрира.

Регистрационна
точка

Техника

Маркери на сфери
Поставете върха на показалеца/Softouch в нареза на регистрацион-
ния маркер и бавно завъртете инструмента, докато задържате върха
на едно място.

Тороидални мар-
кери

• Ако използвате показалеца, поставете върха на показалеца в центъ-
ра на маркера и бавно завъртете инструмента, докато задържате
върха на едно място.

• Ако използвате Softouch, поставете върха на инструмента във въ-
трешния отвор на маркера, се уверете, че върхът докосва кожата.

Ориентири Задръжте върха на показалеца/Softouch към ориентира и бавно за-
въртете показалеца, докато задържате върха на едно място. 

Съображения за сигурност

Предупреждение
Когато използвате показалеца за регистрация, внимавайте върхът на показалеца да
не нарани пациента. Кръвоносни съдове, очи и т.н. не са подходящи за регистрация
на ориентири.

Избягване на измествания на кожата

Когато регистрирате маркери и предварително планирани ориентири, дръжте показалеца/
Softouch перпендикулярно на маркера/ориентира. Това предотвратява случайно
изместване на кожата, причинено от силата на инструмента.

Визуални софтуерни подсещания

Броят на точките, които могат да се регистрират, е указан от сфери в диалоговия прозорец
на регистрацията.

СТАНДАРТНА РЕГИСТРАЦИЯ
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Фиг. 23 

Цвят на сферите Индикация

Синьо Точката е регистрирана.

Черно Точката все още не е регистрирана.

Слухови софтуерни подсещания

Софтуерът издава писукане всеки път, когато регистрирате точка.
Ако се опитате да регистрирате вече регистрирана точка, софтуерът издава писукане с по-
нисък тон и не регистрира повторно точката.

Въведение в стандартната регистрация
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5.1.3 Активиране на стандартна регистрация

Как се активира

Фиг. 24 

Стъпки

1. Натиснете Register в лентата на менюто.

2. В диалоговия прозорец Registration Selection натиснете Standard.

3.

Ако са налични повече от един набори от образи, се отваря диалоговият прозорец
Patient Registration. Изберете набора от образи, който искате да се покаже в изгле-
да.
Съответният диалогов прозорец за регистрация се отваря.
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5.2 Планиране на регистрационни точки
5.2.1 Общ преглед

Обща информация

Преди да извършите стандартна регистрация, регистрационните точки (маркери и/или
предварително планирани ориентири) трябва да се планират в набора от образи. Ако вече
не сте планирали точки в iPlan, диалоговият прозорец Registration Points се появява,
когато активирате регистрацията, подканяйки ви да планирате точки. 
За да постигнете оптимална регистрация на маркерните сфери или ориентири:
• Не поставяйте маркерите/ориентирите много близо един до друг.
• Избягвайте поставянето на маркери/ориентири в симетрична структура, напр. в ред или
правилна форма.

• Разпределяйте позициите на маркерите/ориентирите около главата, избягвайки зоните с
отпусната кожа.

Типове планиране на регистрационни точки

При планирането на регистрационни точки можете:
• Автоматично да засечете или ръчно да планирате маркери на сферите, които са видими
в набора от образи.

• Да използвате полуавтоматично засичане, за да планирате тороидални маркери, които са
видими в набора от образи.

• Да планирате ориентири: анатомични или изкуствени (напр. шини, имплантирани винтове
и т.н.). Ориентирите може да се планират в диалоговите прозорци Sphere или Donut.

Всички регистрационни точки, планирани в софтуера за навигация, се визуализират в
червено на екрана.

Диалогов прозорец за регистрационни точки

В зависимост от типа регистрационна точка, която искате да планирате, можете да изберете
раздела Sphere ① или Donut ②, след като се отвори диалоговият прозорец Registration
Points.

① ②

Фиг. 25 
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ЗАБЕЛЕЖКА: софтуерът помни избрания раздел и автоматично го визуализира
следващия път, когато отворите софтуера и стартирате планиране на Registration
Points. 
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5.2.2 Планиране на маркери на сфери

Обща информация

Този раздел описва как да:
• Засичате автоматично маркерите на сферата, които са били прикрепени към пациента
преди сканирането

• Планиране ръчно регистрационни точки (маркери на сфери или ориентири)

Оформление на екрана

②

③

④①

Фиг. 26 

№ Компонент Обяснение Вижте

① Бутони за функции

• Ръчно добавяне на регистрационни точки Стр. 68

• Препозициониране на регистрационни точки Стр. 73

• Изтриване на регистрационни точки Стр. 73

• Автоматично засичане на маркери Стр. 69

ЗАБЕЛЕЖКА: не можете да натиснете Add
Point, ако има съществуваща точка, намира-
ща се в рамките на 2 mm на новопланираната
точка (център на визирен кръст). 

② Бутони на лентата с
инструменти Регулиране на дисплея на наборите от образи. Стр. 73

③ Бутони със стрелки Превключване през наличните регистрационни
точки. Стр. 73

④ Лента на плъзгача на
прага

Дефиниране на параметрите за автоматично за-
сичане на маркери на сфери. Стр. 68

Как се дефинират параметри на автоматично засичане

Ако ще извършвате автоматично засичане на маркери за маркерите на сферите, лентата на
плъзгача Threshold ви позволява да дефинирате стойността на прага, необходима за
засичането.

Планиране на регистрационни точки
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Прагът определя колко ясно софтуерът може да разграничи маркерните сфери от
нормалните клетки или костната тъкан в набора от образи. Това е полезно за
предотвратяване структури със същата плътност като маркерите на сферите да бъдат
засечени и визуализирани като регистрационни точки в набора от образи. Когато е зададен
подходящ праг, софтуерът разпознава всички маркери и ги показва като сфери със зелено
припокриване.
• За КТ маркери информацията за плътността се изразява в международните
Хънсфилдови единици. Препоръчан обхват: 1200 – 1800.

• За МР маркери се използват стойности на нивото на сивото.

Опции

Плъзнете плъзгача надясно/наляво, за да увеличите/намалите прага.

Използвайте единичната стрелка, за да регулирате стойността към следващата сива стой-
ност в набора от образи.

Използвайте двойните стрелки, за да регулирате стойността с 2%.

Използвайте стрелките в изгледа на образа, за да превъртите през срезовете, за да прове-
рите настройките.

Натиснете Reset, за да възстановите настройките по подразбиране, дефинирани в соф-
туера.

Как се засичат автоматично маркери на сфери

Стъпка

Натиснете Detect.
Засечените маркери се показват в червени кръгове в набора от образи.
Засечените преди маркери в набора от образи се изтриват.

ЗАБЕЛЕЖКА: автоматично засичане на маркери може да се използва само в комбинация
със сферични маркери на Brainlab. 

Набори от образи

Препоръчва се да планирате в КТ или МР набор от данни, преди да го слеете с други
типове набори от образи, тъй като автоматичното засичане на маркери не в съвместимо с
ротационна ангиография, C-рамо или DVT набори от данни.
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5.2.3 Планиране на тороидални маркери

Обща информация

Този раздел описва как да:
• Засичате тороидалните маркери, които са били прикрепени към пациента преди
сканирането

• Планирате ръчно регистрационни точки (тороидални маркери или ориентири)

Оформление на екрана

①

②

③

Фиг. 27 

№ Компонент Обяснение Вижте

① Бутони за функции
• Ръчно добавяне на регистрационни точки.
• Препозициониране на регистрационни точки.
• Изтриване на регистрационни точки.

Стр. 72
Стр. 73
Стр. 73

② Бутони на лентата с
инструменти Регулиране на дисплея на наборите от образи. Стр. 74

③ Бутони със стрелки Превключване през наличните регистрационни
точки. Стр. 73

Планиране на регистрационни точки
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Как се добавят тороидални маркери с помощта на полуавтоматично засичане

Натиснете директно в 3D изгледа, за да разрешите функция за полуавтоматично засичане.
Когато натискате близо до центъра на маркера, регистрационната точка се поставя
директно в центъра.

Фиг. 28 

Стъпки

1.
В диалоговия прозорец Registration Points натиснете върху тороида в 3D изгледа.
Изгледът се променя в 3D изглед в пълен размер.

2.

Използвайте стрелките в изгледа, за да завъртите 3D модела, докато необходимият
тороидален маркер се покаже, сочещ напред.
ЗАБЕЛЕЖКА: това е полезно, ако тороидът не е завъртян достатъчно в Стъпка
1. 

3.
Натиснете където и да е върху тороидалния маркер директно в изгледа.
Регистрационната точка (указана чрез ограден визирен кръст) автоматично скача в
центъра на тороидалния маркер.

4.
В аксиалния, короналния и сагиталния изгледи се уверете, че
регистрационната точка е поставена в центъра на тороидал-
ния маркер.

ЗАБЕЛЕЖКА: функцията за полуавтоматично засичане може да се използва само заедно
със съвместими маркери (вижте стр. 20). 

Предупреждение
Проверете позицията на всеки тороидален маркер в аксиалния, короналния и
сагиталния изгледи.
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Как се добавят ръчно регистрационни точки

Можете също да планирате даден маркер ръчно, като използвате функцията Add Point.

①

②

Фиг. 29 

Стъпки

1.
В аксиалния, короналния или сагиталния изглед позиционирайте пресичането на
оранжевите линии ① точно там, където бихте искали да добавите маркер или
ориентир.

2.
Натиснете Add Point.
Повява се ограден визирен кръст ②, представящ регистрационната точка.

3. Ако е необходимо, настройте фино позицията на регистрационната точка с помощта
на Reposition (вижте стр. 73). 

Следващи стъпки

След планиране на всички регистрационни точки трябва да ги регистрирате.

Стъпка

Натиснете Proceed.
Софтуерът ви подканва да регистрирате точките с помощта на непоследователна или по-
следователна регистрация (вижте стр. 75).
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5.2.4 Допълнителни функции за планиране на регистрационни точки

Как се намират точки

Бутоните със стрелки ви позволяват да локализирате и визуализирате конкретна
регистрационна точка в центъра на изгледа:

Стъпка

За да превключите през наличните регистрационни точки, натиснете бутоните
със стрелки.
Избраната в момента регистрационна точка е показана като ограден визирен
кръст в центъра на всеки изглед.

Как се препозиционират точки

Тази функция ви позволява да настройвате фино позицията на дадена регистрационна
точка, която сте планирали.

Стъпки

1. Превключете към желаната регистрационна точка с помощта на бутоните със стрел-
ки.

2.
В аксиалния, короналния или сагиталния изглед позиционирайте пресичането на си-
ните линии точно там, където бихте искали да препозиционирате регистрационната
точка.

3.
Натиснете Reposition.
Повява се ограден визирен кръст, представящ регистрационната точка.

Как се изтриват точки

Стъпки

1. Превключете към желаната регистрационна точка с помощта на бутоните със стрел-
ки.

2. Натиснете Delete.

Как се възстановяват настройки

Стъпка

Натиснете Reset, за да възстановите всички настройки към тези, дефинирани при първото
ви влизане в планирането на Registration Points.

Бутони за мащабиране

Бутоните за мащабиране в лентата с инструменти ви позволяват да променяте
уголемяването на образите, за да изследвате по-добре позицията на планираната
регистрационна точка. Мащабите на аксиалния, короналния и сагиталния изгледи се
увеличават или намалят чрез същия фактор. 3D изгледът не се засяга.

Бутон Обяснение

Увеличава мащаба на 2D изгледи.
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Бутон Обяснение

Намаля мащаба на 2D изгледи.

Регулиране на настройките на контрастиране

Функцията за контрастиране предоставя разширени опции за регулиране на
разпределянето на сивата стойност, така че да е по-лесно да се разграничи костна
структура или маркер от мека тъкан.

Фиг. 30 

Стъпки

1. Натиснете бутона за контрастиране в лентата с инструменти, за да отво-
рите диалоговия прозорец за контрастиране.

2. Регулирайте настройките за контрастиране, както е описано на стр. 149.

3. Натиснете Accept, за да потвърдите настройките.

ЗАБЕЛЕЖКА: натискането на Reset възстановява настройките до тези, дефинирани
чрез диалоговия прозорец Windowing (вижте стр. 149). 

Бутон Data Set

Опция

Натиснете, за да изберете друг набор пациентски данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако изберете друг набор данни, след като сте направили промени в
диалоговия прозорец Registration Points, тези промени няма да се запишат. 
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5.3 Непоследователна и последователна
регистрация

5.3.1 Извършване на непоследователна регистрация

Обща информация

След като наборът от образи за регистрацията съдържа планирани регистрационни точки
(или предварително планирани в iPlan, или планирани в софтуера за навигация с помощта
на Registration Points Planning), софтуерът ви подканва да извършите непоследователна
регистрация.
С този метод можете да регистрирате точки в произволен ред.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако поставянето на регистрационни точки е неопределено или ако има
повече от седем регистрационни точки в набора от образи, софтуерът ви подканва да
извършите последователна регистрация (вижте стр. 77). 

Диалогов прозорец Registration

Фиг. 31 

Начин на регистриране на точки

Стъпки

1. Използвайте показалеца/Softouch, за да регистрирате точки една след друга. Може-
те да регистрирате точки в произволен ред.

2. След като сте регистрирали предварително дефиниран брой точки, указан най-отго-
ре на диалоговия прозорец, натиснете Proceed.

3. Потвърдете точността на регистрацията в диалоговия прозорец, който се отваря
(вижте стр. 79).
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Начин на превключване на методи за регистрация

Опции

За да добавите регистрационни точки или за да засечете повторно маркери в набора от
образи, натиснете Define Points.
Диалоговият прозорец Registration Points се отваря (вижте стр. 66).

За да видите поставянето на маркерите в набора от образи и/или за да извършите после-
дователна регистрация (регистриране на маркерите в реда, дефиниран от софтуера), на-
тиснете Guide.
Отваря се последвателният диалогов прозорец Patient Registration (вижте стр. 77).
ЗАБЕЛЕЖКА: след като натиснете Guide, за да отворите последователна регистра-
ция, ще трябва да стартирате регистрацията от началото. Маркерите, които вече
сте регистрирали, не се пренасят към последователната регистрация. 

Как се повтаря регистрацията

Стъпка

За да повторите регистрацията, която току-що сте извършили, натиснете Try Again.

Ако регистрацията е неуспешна

Ако софтуерът не може да продължи поради недостатъчна точност, се отваря съответен
диалогов прозорец.

Опции

За да повторите регистрацията, натиснете Try Again.

За да повторите регистрацията с помощта на последователна регистрация (вижте стр.
77), натиснете Proceed.

За да излезете от стандартната регистрация, напр. за да извършите регистрация на съот-
ветствие на повърхността, натиснете Cancel.
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5.3.2 Извършване на последователна регистрация

Обща информация

Ако наборът от образи, избран за регистрацията, съдържа повече от седем регистрационни
точки или ако поставянето на точките е неопределено, софтуерът ви подканва да
извършите последователна регистрация.
Трябва да регистрирате маркерите/ориентирите в реда, определен от софтуера.

Диалогов прозорец Registration

①

②

Фиг. 32 

№ Компонент

① Текущата точка, която ще се регистрира, е показана като ограден визирен кръст в
изгледите.

②

Типът на регистрираната точка е указан от текста:
• Ако регистрационната точка е била предварително планирана в iPlan, името на
точката е същото като определеното в iPlan.

• Ако регистрационната точка е била планирана в софтуера за навигация, точката
се наименува Reg Point с уникален номер.

Начин на регистриране на точки

Стъпки

1. Използвайте показалеца/Softouch, за да регистрирате точки една след друга, както
е указано от софтуера.

2. Ако маркер/показалец не е достъпен, напр поради хирургична настройка, натиснете
Skip и продължете към следващия маркер/ориентир.

3.
Ако е необходимо, използвайте бутоните за мащабиране в лентата с ин-
струменти, за да промените уголемяването на визуализираните образи,
за да изследвате по-добре позицията на планиран маркер.
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Стъпки

4.

• Регистрирайте указания минимален брой маркери, след което натиснете Proceed,
или

• Регистрирайте всички маркери, така че софтуерът автоматично да продължи към
следващата стъпка.

5. Потвърдете точността на регистрацията в диалоговия прозорец, който се отваря
(вижте стр. 79).

Начин на превключване на методи за регистрация

Опции

Ако искате да добавите регистрационни точки или да засечете повторно маркери в набор
от образи, натиснете Define Points.
Диалоговият прозорец Registration Points се отваря (вижте стр. 66).

За да превключите към непоследователна регистрация (регистриране на маркери в произ-
волен ред), натиснете Guide.
Отваря се непоследователният диалогов прозорец Patient Registration (вижте стр. 77).
ЗАБЕЛЕЖКА: бутонът Guide е наличен само по време на последователна регистрация,
ако има седем маркера или по-малко и ако позициите на маркерите са недвусмислени. 

ЗАБЕЛЕЖКА: след като натиснете Guide, за да отворите непоследователна реги-
страция, ще трябва да стартирате регистрацията от началото. Маркерите, които
вече сте регистрирали, не се пренасят към последователната регистрация. 

Как се повтаря регистрацията

Стъпка

За да повторите регистрацията, която току-що сте извършили, натиснете Try Again.

Ако регистрацията е неуспешна

Ако софтуерът не може да продължи поради недостатъчна прецизност, се отваря съответен
диалогов прозорец.

Опции

За да повторите регистрацията, натиснете Try Again.

За да проверите поставянето на регистрационните точки, натиснете Check Marker.
Диалоговият прозорец Registration Points се отваря (вижте стр. 66).

За да излезете от стандартната регистрация, напр. за да извършите регистрация на съот-
ветствие на повърхността, натиснете Cancel.

Непоследователна и последователна регистрация
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5.4 Прецизност на регистрацията
5.4.1 Общ преглед

Обща информация

След регистрацията софтуерът визуализира изчислената прецизност на съответствието в
диалоговия прозорец за потвърждаване. Това представя средното отклонение между
регистрираните маркери/ориентири и действителната позиция на маркерите/ориентирите в
набора от образи.
Използвайте информацията заедно с визуалното потвърждаване на анатомичните
ориентири, за да определите цялостната прецизност.

Резултати

На база на изчисленото отклонение регистрацията или е успешна, или неуспешна.

Резултат Отклонение

Регистрацията е успе-
шна < 8 mm

Регистрацията е неуспе-
шна > 8 mm

ЗАБЕЛЕЖКА: бъдете информирани, че прецизността, изчислена от софтуера,
предоставя само информация за това колко добре софтуерът е могъл да напасне
нанесените точки към планираните маркери и ориентири. Тази стойност не е
задължително да представя цялостната грешка. 

Намалена точност на навигацията

Предупреждение
За да се осигури достатъчна точност, сканирането (напр. КТ, МР) трябва да е
подходящо за стереотактични процедури за навигация (както е описано в протокола
за сканиране на Brainlab).

Предупреждение
Поради възможни деформации на МР наборите от образи точността на навигацията
може да се намали при точката на интерес дори ако регистрацията е задоволително
потвърдена.

Предупреждение
Потвърдете точността в зони, различни от ориентирите и близо до зоната на интерес,
тъй като точността на навигацията може да е компрометирана поради
разпространение на грешка. Ако има грешка в една от позициите на маркерите, тази
грешка може да е още по-вредна при последващи ориентири, когато се проверява
точността на навигацията.
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5.4.2 Потвърждаване на точността на регистрацията

Как се потвърждава точността на регистрацията

Софтуерът визуализира диалоговия прозорец Registration Verification, когато
регистрацията е завършена.

Фиг. 33 

Стъпка

Задръжте показалеца на поне три познати анатомични структури и потвърдете, че пози-
цията на показалеца, визуализирана в изгледите на образа, съответства на действителна-
та точка на анатомията на пациента.
Когато показалецът е в рамките на 15 mm до изчислената повърхност, софтуерът визуали-
зира отклонението (разстояние до повърхността) от виртуалния връх на показалеца до по-
върхността.

ЗАБЕЛЕЖКА: точността на зоната на интерес може да се различава от точността,
потвърдена на другия анатомичен ориентир. За да прецените точността в зоната на
интерес, използвайте потвърждение на анатомичния ориентир, както и функцията на
картата на надеждността (вижте стр. 82). 

Следващи стъпки

На базата на визуалното потвърждение продължете, какво следва:

Опции

Ако потвърдената регистрация е достатъчна, натиснете Accept.
Основният екран се отваря и можете да започнете навигацията.

Прецизност на регистрацията
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Опции

Ако визуално потвърдената регистрация не е достатъчна, можете да:
• Натиснете Try Again, за да повторите регистрацията
• Натиснете Details, за да проверите прецизността на индивидуалните точки, и/или да за-
снемете отново точки, които може да са били неточно занети (вижте стр. 84)

ЗАБЕЛЕЖКА: можете също да проверите точността на регистрацията в конуса на ре-
ферентната установка, както е описано на стр. 155. 

ЗАБЕЛЕЖКА: ако по време на визуалното потвърждение се наблюдава отклонение с по-
вече от 3 mm, се препоръчва да изберете Try Again или Details, и/или а проверите точ-
ността на показалеца. 

Ако регистрацията е неуспешна, натиснете Try Again, за да повторите регистрацията.
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5.4.3 Потвърждаване на точността с карта на надеждността

Диалогов прозорец за потвърждение на регистрацията

②

①

Фиг. 34 
Картата на надеждността се базира на разпределяне на регистрационните точки и техните
изчислени отклонения.
Използвайте картата, за да оцените надеждността на регистрацията във вашата зона на
интерес. Когато измервате точността в зелени зони, е по-вероятно да имате същата точност
в други зелени зони, отколкото в жълти или безцветни зони.

Предупреждение
Точността на зоната на интерес може да се различава от точността, потвърдена върху
повърхността на кожата. Можете да прецените точността на зоната на интерес, като
комбинирате потвърждението на анатомичния ориентир върху повърхността на
кожата с картата на надеждността за зоната на интерес. Определете дали зоната на
интерес е в рамките на приемливата област на картата на надеждността.

Предупреждение
Потвърдете точността при няколко местоположения, особено в зоната на интерес. Ако
зоната на интерес не е достъпна, потвърдете области, които са възможно най-близо
до зоната на интерес.

Предупреждение
Картата показва очакваната вероятност за грешка, свързана с изчисленото
съответствие, а не абсолютна точност.

Предупреждение
Бъдете информирани, че дори ако картата показва добра надеждност, това не
означава задължително, че съответствието е достатъчно точно. Точността на
регистрацията трябва да се потвърди при анатомични ориентири.

Начин на достъп до разширени функции

Опции

Натиснете Last Solution ①, за да превключите между текущата и предишната
регистрация (ако са направени промени в резултата на регистрацията в диа-
логовия прозорец Details, вижте стр. 84).

Прецизност на регистрацията
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Опции

Натиснете иконата ②, за да активирате картата на надеждността.
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5.4.4 Подробна информация за точност на регистрация

Обща информация

Можете да прегледате подробна информация, която показва прецизността на всяка
индивидуална точка, която е била регистрирана. Можете да видите комбинацията на
точките, която алгоритъмът на софтуера е използвал за изчисляване на регистрацията и
резултатната прецизност. Например софтуерът може да игнорира някои точки, където
прецизността е лоша.

Как се осъществява достъп до подробната информация

Стъпка

Натиснете Details в диалоговия прозорец Registration Verification (вижте стр. 82).

Детайлизиран диалогов прозорец

①

②

③

Фиг. 35 

№ Обяснение

① Списък, показващ всяка регистрирана точка и отклонението между регистрираната
точка и действителната позиция на точката в набора от образи.

②

Колоната Consider показва кои точки е взел предвид софтуерът за цялостното из-
числение на прецизността:
• Отметка: Софтуерът е използвал съответната точка
• Без отметка: Софтуерът е игнорирал съответната точка, тъй като прецизността е
била недостатъчна

ЗАБЕЛЕЖКА: ако сте пропуснали точки по време на регистрацията, това се
указва от Skipped в колоната Deviation. 

③

Когато поставите показалеца върху черепа, софтуерът визуализира:
• Отклонението от върха на показалеца до точката, която сте заснели по време на
регистрацията (Acquired point)

• Отклонението от върха на показалеца до точката, планирана в набора от данни
(Planned point)

Прецизност на регистрацията
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Преглеждане на индивидуални точки

Опции

Задръжте показалеца към регистрирана точка.
Софтуерът визуализира отклонението от върха на показалеца до нанесените и планирани
точки.

За да локализирате конкретна точка, натиснете съответния бутон в списъка Item. Точката
е показана центрирана в изгледа на образа.
Можете също да задържите показалеца към точката в изгледа на образа. Бутонът за съо-
тветната точка тогава е активиран.

За да регистрирате повторно точка (напр. ако позицията на заснетата точка е очевидно не-
правилна или отклонението спрямо планираната точка е високо), задръжте показалеца/
Softouch към съответната точка и завъртете показалеца.

За да включите игнорирана точка в изчислението на точността, натиснете съответния бу-
тон в списъка Consider.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако включите точка, точността на другите точки може да намалее (ука-
зана в колоната Deviation). Например, ако включите по-малко точна точка, която е взе-
та отзад на главата, изчислението на точността на точките, нанесени отпред на
главата, може да намалее. 

Следващи стъпки

Опции

Ако правите промени, като например повторно регистриране на точка, натиснете Accept.
Софтуерът отваря предишния диалогов прозорец Registration Verification, така че да мо-
жете да прегледате цялостната грешка.

За да се върнете към предишния диалогов прозорец Registration Verification, без да при-
лагате каквито и да е промени, натиснете Cancel.
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6 РЕГИСТРАЦИЯ НА
СЪОТВЕТСТВИЕ НА
ПОВЪРХНОСТТА

6.1 Въведение в регистрацията на съответствие
на повърхността

6.1.1 Общ преглед

Обща информация

С регистрацията на съответствие на повърхността можете анатомично да сканирате важни
повърхности на главата на пациента с помощта на Z-touch или Softouch.
Софтуерът използва алгоритъм за съответствие на повърхността, за да напасне
анатомията на пациента с предоперативните КТ/МР образи. Само анатомични точки на
повърхността, включени в КТ/МР наборите от образи, може да се нанасят и използват за
алгоритъма за съответствие на повърхността.
ЗАБЕЛЕЖКА: показалецът може да се използва също за регистрация на съответствие
на повърхността, за най-добри резултати се препоръчва да използвате Z-touch или
Softouch. 

Преди да започнете

Предупреждение
Уверете се, че анатомията на пациента не се е променила от сканирането (напр.
подути области на лицето или изместване на кожата поради различна позиция на
пациента). Това води до неправилни регистрация и навигация.

Предупреждение
Потвърдете, че устройството за регистрация (Z-touch/Softouch) функционира
правилно.

Предимства на регистрацията на съответствие на повърхността

• Намалява се изместването на кожата (при използване на Z-touch или Softouch)
• КТ/МР маркери не са необходими

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОВЪРХНОСТТА
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Методи за съответствие на повърхността

Метод Обяснение

Z-touch Z-touch излъчва инфрачервен лазерен лъч, който се засича от камера-
та. Заснемате точките чрез сканиране на главата на пациента.

Softouch
Softouch е електронен показалец със сензор за засичане на кожа. Ин-
фрачервен сигнал, излъчван от Softouch, задейства камерата, за да ре-
гистрира точката в момента, в който показалецът докосва кожата. 

Комбиниране на
Z-touch и
Softouch

Можете да използвате нанасяне на точки с Z-touch и Softouch в комби-
нация. Това е полезно, ако характерните точки на съответствие на по-
върхността не са достъпни със Z-touch (напр. необходимите области са
покрити с коса или местоположения, където точката на инфрачервения
лазер не може да се засече от камерата).
Можете да превключвате между модели на регистрация, като задържите
необходимия инструмент в зрителното поле на камерата.

Насочвана реги-
страция

Извършете софтуерно-насочвана регистрация на съответствие на по-
върхността на база на анатомични ориентири и позицията на пациента
по отношение на камерата.

Изисквания за набора от образи

• Наборът от образи трябва да съдържа областта, която ще се заснема на анатомията на
пациента, като това включва и целия нос.

• Наборът от образи трябва да е с максимална дебелина на среза от 2 mm.
• За да постигнете най-високо качество на регистрацията, използвайте МР T1, КТ или КТа
набори от образи.

• Използването на МР T2 набори от образи може да доведе до понижено качество на
регистрация.

ЗАБЕЛЕЖКА: направете справка с протокола за сканиране, предоставен от Brainlab, за
информация относно наборите от образи, които са подходящи за регистрация на
съответствие на повърхността. 

ЗАБЕЛЕЖКА: препоръчва се първо да извършите регистрация на съответствие на
повърхността в МР или КТ набори от данни, а след това да използвате автоматично
сливане на образи, за да слеете други типове образи. Регистрацията на съответствие
на повърхността не е съвместима с ротационна ангиография, C-рамо или DVT набори
от данни. 

ЗАБЕЛЕЖКА: КТ сканиранията се считат за закодирани в 12-битови Хънсфилдови
стойности. 

Визуализиране на точки на съответствие на повърхността

• Точките на съответствие на повърхността, нанесени със Z-touch, се визуализират в
червено.

• Точките на съответствие на повърхността, нанесени със Softouch, се визуализират в
синьо.

Въведение в регистрацията на съответствие на повърхността
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6.1.2 Опции на работен процес за регистрация на съответствие на повърхността

Общ преглед на стандартен работен поток

В този работен поток можете да регистрирате пациента, използвайки Softouch или Z-touch,
след което да продължите директно към потвърждението.

Работен поток Вижте

1. Отворете диалоговия прозорец Registration Selection и изберете
Surface Matching. Стр. 90

2. Потвърдете повърхността на 3D реконструкцията. Стр. 91

3. Ако е необходимо, регулирайте прага или набора от образи. Стр. 93

4. Нанесете точки на съответствие на повърхността с помощта на
Softouch или Z-touch. Стр. 95

5. Потвърдете точността на регистрацията. Стр. 105

ЗАБЕЛЕЖКА: във всеки момент по време на регистрацията можете да активирате
насочвания работен поток, както е описано по-долу. 

Общ преглед на насочван работен поток

В този работен поток софтуерът ви насочва през регистрацията на база на анатомичните
ориентири и позицията на пациента по отношение на камерата.

Работен поток Вижте

1. Отворете диалоговия прозорец Registration Selection и изберете
Surface Matching. Стр. 90

2. Потвърдете повърхността на 3D реконструкцията. Стр. 91

3. Ако е необходимо, регулирайте прага или набора от образи. Стр. 93

4. Натиснете Guide и нанесете три анатомични ориентира, както е пода-
дено като инструкции от софтуера. Стр. 100

5. Нанесете точки на съответствие на повърхността с помощта на
Softouch или Z-touch. Стр. 95

6. Потвърдете точността на регистрацията. Стр. 105

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОВЪРХНОСТТА
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6.2 Активиране на регистрация на съответствие
на повърхността

6.2.1 Избор на регистрация и потвърждаване на подлежащата на сканиране
повърхност

Как се активира

Фиг. 36 

Стъпки

1. Натиснете Register в лентата на менюто.

2.
В диалоговия прозорец Registration Selection натиснете Surface Matching.
Отваря се диалоговият прозорец за регистрация.

Диалогов прозорец Patient Registration

След като активирате регистрацията, софтуерът автоматично избира най-добрия набор от
образи, зададен за регистрацията. 3D реконструкция на набора от образи е показана в
диалоговия прозорец Patient Registration.

Активиране на регистрация на съответствие на повърхността
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①

②

③

④

⑤

Фиг. 37 

№ Компонент

①

Зелената област на 3D модела указва идеалната зона, в която да заснемете точки
на съответствие на повърхността.
Анимацията демонстрира начина на преместване на инструмента през повърхност-
та за постигане на най-добри резултати.

② 3D реконструкция, базирана на набора от образи. Можете да използвате това за по-
твърждаване на повърхността (вижте стр. 91).

③
Натиснете бутона за инструменти, за да регулирате настройките на прага на набора
от образи или за да изберете друг набор от образи за регистрацията (вижте стр.
93).

④ Натиснете Guide, за да активирате разширен режим на насочвана регистрация
(вижте стр. 100).

⑤

Типът регистрация, който се активира (Z-touch или Softouch), зависи от инструмен-
та, който е видим за камерата.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако софтуерът не засича Softouch за десет секунди, се активира
регистрацията със Z-touch. 

Потвърждаване на 3D повърхността

Преди да започнете регистрация, трябва да изследвате повърхността на 3D
реконструкцията, за да определете дали е подходяща за регистрация на съответствие на
повърхността. Трябва да проверите следното:
• Повърхността на лицето трябва да е ясно видима.
• Повърхността на кожата трябва да е гладка без накъсвания или големи артефакти.
• 3D реконструкцията трябва да изглежда като вашия пациент.
• Потърсете тръби, тиксо или други устройства, които може да променят външния вид на
лицето, докато пациентът се сканира.

Ако качеството на реконструкцията на повърхността трябва да се подобри, можете да
направите това, като регулирате прага (вижте стр. 93).
ЗАБЕЛЕЖКА: обърнете внимание, че изместване на кожата може да се е появило по
време на сканирането заради устройството за фиксиране на пациента. 

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОВЪРХНОСТТА
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Предупреждение
Проверете прага на кожата, преди да извършите регистрация на съответствие на
повърхността. Неправилно визуализиране на прага на кожата може да доведе до
лоша точност на регистрацията. Регулирайте прага на кожата само ако е необходимо.

Активиране на регистрация на съответствие на повърхността
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6.2.2 Регулирайте настройките на прага и избора на набора от образи

Обща информация

Правилното визуализиране на повърхността на кожата е много важно за оптимални
резултати на съответствието. Софтуерът ви позволява да регулирате настройките на прага,
за да определите стойността на плътността (Хънсфилдови единици за КТ набори от образи
и сиви стойности за МР набори от образи) за мека тъкан, като регулирате плъзгача на
прага, докато цялата повърхност на кожата се визуализира.
Софтуерът също така ви позволява да изберете друг набор от образи, ако не искате да
продължите с регистрацията, използвайки набора от образи, избран от софтуера.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако промените прага или изберете нов набор от образи, всякакви
извършени преди регистрации ще се изгубят. 

Начин на достъп

Стъпка

Натиснете бутона, за да отворите разделите Skin Threshold и Image Set.

Как се регулира прагът

Фиг. 38 

Стъпки

1. Натиснете раздела Skin Threshold.

2. Регулирайте настройките на прага, както е описано на стр. 149.

3. Използвайте стрелките в изгледа на образа, за да превъртите през срезовете, за да
проверите настройките.

4.
Натиснете Accept, за да приложите промените.
Софтуерът изчислява повторно триизмерната реконструкция в диалоговия прозорец
Patient Registration според вашите дефинирани настройки.

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОВЪРХНОСТТА
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Как се избира набор от образи

Фиг. 39 

Стъпки

1. Натиснете раздела Image Set.

2. Изберете набора от данни, който ще се използва за регистрация.

3. Ако е необходимо, регулирайте настройките в раздела Skin Threshold (вижте стр.
93).

4.

Натиснете Accept, за да потвърдите избора си.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако вече сте извършили регистрация на съответствие на повърх-
ността, изборът на различен набор от образи ще отхвърли вашата регистра-
ция. 

Активиране на регистрация на съответствие на повърхността
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6.3 Регистрация със Softouch
6.3.1 Извършване на регистрация със Softouch

Преди да започнете

Предупреждение
Внимателно прочетете главата Softouch в Ръководството за потребителя на
инструмента.

Предупреждение
Бъдете информирани, че ако включвате Softouch за първи път в рамките на
зрителното поле на камерата, автоматично се нанася точка. Ако точката се нанася
извън тялото на пациента, това може да доведе до грешка в регистрацията. За да
избегнете това, включете Softouch извън зрителното поле на камерата.

Насоки за заснемане на точка

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

• Като цяло всички (костни) структури с повърхност, която принципно не се променя по
време на анестезия, са подходящи за заснемане на точки.

• За да осигурите максимална точност, заснемете точки от двете страни на лицето на
пациента.

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

Предупреждение
Премествайте Softouch бавно, когато заснемате точки, за да гарантирате точно
заснемане на точката.

Как се извършва регистрацията

Фиг. 40 

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОВЪРХНОСТТА
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Стъпки

1.

Задръжте Softouch в зрителното поле на камерата.
ЗАБЕЛЕЖКА: уверете се, че точките са заснети на 1,2 – 1,8 m от камерата. По-
явява се предупреждение, ако заснемете точки на разстояние повече от 2,2 m от
камерата. 

2.

Внимателно докоснете показалец върху пациента с върха на Softouch и задръжте
инструмента неподвижен.
Заснемане на точка се указва от писукане и лента на напредъка.
ЗАБЕЛЕЖКА: когато лентата на напредъка достигне до средната точка, соф-
туерът издава по-висок тон. 

3.

След като заснемането на точката е завършено, софтуерът продължава към по-
твърждаването.
Потвърдете точността на регистрацията в диалоговия прозорец, който се отваря
(вижте стр. 105).

Ако не може да се намери съответствие

Ако софтуерът не може да продължи поради недостатъчни резултати на съответствие на
повърхността, насочваният режим на регистрация се активира, подканени сте да заснемете
три анатомични ориентира (вижте стр. 100).
След като ориентирите са заснети, софтуерът изчислява повторно регистрацията и
продължава към потвърждаването.

Допълнителни опции

Опции

За да рестартирате регистрацията от началото, натиснете Start Again.
Всички точки, които вече са заснети, ще се изтрият.

За да активирате работен поток, когато софтуерът ви насочва през регистрацията на база
на анатомичните ориентири и позицията на пациента, която е относима към камерата, на-
тиснете Guide (вижте стр. 100).

Регистрация със Softouch
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6.4 Регистрация със Z-touch
6.4.1 Извършване на регистрация със Z-touch

Преди да започнете

Предупреждение
Внимателно прочетете главата Z-touch в Ръководството за потребителя на
инструмента, включително съображенията за сигурност.

Подготвяне на пациента

Предупреждение
Преди да насочите лазерния лъч към пациента, трябва да затворите очите на
пациента и да ги залепите с неотразително тиксо.
ЗАБЕЛЕЖКА: уверете се, че тиксото не предизвиква деформация на кожата и че
достъпът до анатомично важни зони се запазва. 

Зрително поле на камерата

По време на заснемане:
• Инфрачервеният лазерен сензор и лазерната точка трябва да са видими за камерата.
• Дръжте другите инфрачервени източници извън зрително поле на камерата.
• Дръжте Softouch извън зрително поле на камерата, тъй като софтуерът автоматично
превключва в режим Softouch веднага щом Softouch се появи в зрителното поле на
камерата.

Предупреждение
Дръжте другите инфрачервени източници извън зрителното поле на камерата, тъй
като може да попречат на камерата да засече лазерната точка на Z-touch.

Внимателно заснемане на точки

Предупреждение
Заснемайте точки само върху повърхността на кожата на пациента със Z-touch.
Внимавайте да не заснемете точки върху други повърхности, напр. тиксо или тръби.

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОВЪРХНОСТТА
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Как се извършва регистрацията

Фиг. 41 

Стъпки

1.

Задръжте Z-touch в зрителното поле на камерата.
ЗАБЕЛЕЖКА: уверете се, че точките са заснети на 1,2 – 1,8 m от камерата. По-
явява се предупреждение, ако заснемете точки на разстояние повече от 2,2 m от
камерата. 

2.
Включете видимия лазерен лъч, като натиснете (и задържите натиснато) първото
ниво на превключвателя с две нива.
Видимият лазер се визуализира като червена точка.

3.
Активирайте инфрачервения лазерен лъч, като натиснете (и задържите натиснато)
второто ниво на превключвателя.
Зелен светодиод показва, че лазерът е активен.

4.

Използвайки анимацията като насока, бавно преместете лазера на Z-touch над
областта на интерес (указана от зелена зона на 3D модела).
ЗАБЕЛЕЖКА: задръжте Z-touch перпендикулярно на сканираната повърхност,
така че лазерният лъч да срещне кожата като точка. Елипсовидните точки мо-
же да доведат до неправилно изчисление. 

5.
Заснемане на точка се указва от писукане и лента на напредъка.
ЗАБЕЛЕЖКА: когато лентата на напредъка достигне до средната точка, соф-
туерът издава по-висок тон. 

6.

След като заснемането на точката е завършено, софтуерът продължава към по-
твърждаването.
Потвърдете точността на регистрацията в диалоговия прозорец, който се отваря
(стр. 105).

Ако не може да се намери съответствие

Ако софтуерът не може да продължи поради недостатъчни резултати на съответствие на
повърхността, насочваният режим на регистрация се активира, подканени сте да заснемете
три анатомични ориентира (вижте стр. 100).
След като ориентирите са заснети, софтуерът изчислява повторно регистрацията и
продължава към потвърждаването.

Регистрация със Z-touch
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Допълнителни опции

Опции

За да рестартирате регистрацията от началото, натиснете Start Again.
Всички точки, които вече са заснети, ще се изтрият.

За да активирате работен поток, когато софтуерът ви насочва през регистрацията на база
на анатомичните ориентири и позицията на пациента, която е относима към камерата, на-
тиснете Guide (вижте стр. 100).

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОВЪРХНОСТТА
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6.5 Насочвана регистрация
6.5.1 Използване на насочвана регистрация

Обща информация

Във всеки момент по време на регистрация със Softouch и Z-touch можете да активирате
насочван работен поток. Насочваната регистрация на съответствие на повърхността е
полезна, ако не сте сигурни как най-добре да процедирате с регистрацията или ако искате
да комбинирате използването на познати ориентири с изчисляване на съответствие на
повърхността.
Стъпките за насочвана регистрация са следните:
1. С помощта на показалеца или Softouch трябва да регистрирате три от четири възможни

анатомични ориентири в реда по-долу:
- Латерален кантус, дясно
- Назион
- Латерален кантус, ляво
- Инион

2. Софтуерът изчислява позицията на камерата по отношение на точките, до които сте
могли да осъществите достъп, и определя как да се процедира с регистрацията (напр.
предлага къде да се заснемат оставащите точки на съответствие на повърхността).

Как се активира насочвана регистрация

Стъпка

Натиснете Guide в диалоговия прозорец Patient Registration.
Поканени сте да заснемете указаните анатомични ориентири.

Как се заснемат анатомични ориентири

①

Фиг. 42 

Насочвана регистрация
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Стъпки

Софтуерът указва първия ориентир, който ще се заснема. Софтуерът инструктира
потребителя да заснеме латералния кантус, дясно ①.
Задръжте върха на показалеца към ориентира и бавно завъртете показалеца, дока-
то задържате върха на едно място.
Софтуерът ви подканва към следващия ориентир.

2. По същия начин заснемате втория и третия ориентир.

3.

Ако даден ориентир не е достъпен, напр. поради хирургична настройка,
натиснете бутона, за да пропуснете ориентира и да продължите към след-
ващия.
ЗАБЕЛЕЖКА: общо три ориентира трябва да се заснемат. 

Изчисляване на регистрацията

След като заснемете трите ориентира, софтуерът изчислява позицията на камерата на база
на позицията на точките и използва информацията за определяне къде трябва да се
заснемат оставащите точки на съответствие на повърхността.
Диалоговият прозорец Patient Registration предоставя насока относно начина за най-добро
процедиране с регистрацията на съответствие на повърхността в зависимост от текущата
ситуация.

②

①

③

Фиг. 43 

№ Компонент

① Текстът указва в коя област на пациента да се фокусира заснемането на точки.

②

Анимацията и зелената зона на 3D модела указва къде върху пациента да се засне-
мат точки.
ЗАБЕЛЕЖКА: на база на видимостта на пациента, т.е. ориентацията на пациен-
та към камерата, софтуерът препоръчва на коя страна на лицето и в кои обла-
сти да се заснемат точки. 

③
Ако сте стартирали процедурата за съответствие на повърхността преди натискане
на Guide, всички точки, които вече са заснети, ще се покажат като сфери на 3D ре-
конструкцията.
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Как се продължава с насочваната регистрация

Стъпки

1. Използвайки анимацията като насока, бавно преместете лазера на Z-touch над
областта на интерес (указана от зелена зона на 3D модела).

2.
Заснемане на точка се указва от писукане и лента на напредъка.
Като заснемате точки, те се указват със сфери на 3D реконструкцията.

3. Потвърдете точността на регистрацията в диалоговия прозорец, който се отваря
(вижте стр. 105).

Ако не може да се намери съответствие

След насочвана регистрация, ако все още не може а се намери съответствие, се
визуализира следното съобщение:

Опции

Ако заснемането на ориентира не е достатъчно точно, софтуерът изчислява повторно ре-
гистрацията с по-малко ограничени насоки за позициониране на ориентира:

Насочвана регистрация
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Опции

Ако все още не може да се намери съответствие, се визуализира следният диалогов про-
зорец:

• За да рестартирате регистрацията от началото, натиснете Start Again. Всички точки,
които вече са заснети, ще се отхвърлят.

• За да се върнете към текущото решение за съответствие на повърхността, натиснете
More Points. Отваря се диалоговият прозорец Patient Registration, където можете да
заснемете толкова точки, колкото считате, че са необходими за подобряване на реги-
страцията.

Ако регистрация със Z-touch не е възможна

Опция

Ако лицето на пациента не е достатъчно видимо за камерата, за да позволи подходяща
регистрация със Z-touch, софтуерът ви подканва да продължите регистрацията с помощта
на Softouch (наличността зависи от вашия софтуерен лиценз).

Деактивиране на насочвана регистрация

По време на насочвана регистрация бутонът Guide остава син, за да укаже, че е активиран.
Можете да натиснете Guide във всеки момент, за да деактивирате насочваните функции.
След като Guide се деактивира, позицията на камерата повече не се взема предвид и
сферите вече не се показват на 3D реконструкцията. Можете да продължите със стандартна
процедура по регистрация (в която трите заснети анатомични ориентира не се използват за
изчисляване на съответствието).
Насочвана регистрация може да се активира повторно, като се натисне отново Guide.

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОВЪРХНОСТТА
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ЗАБЕЛЕЖКА: ориентирите може да се заснемат отново след продължително натискане
на Guide. 

Насочвана регистрация
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6.6 Прецизност на регистрацията на съответствие
на повърхността

6.6.1 Общ преглед

Обща информация

След регистрация софтуерът визуализира диалоговия прозорец за потвърждение.

Резултати от регистрацията

Резултат Отклонение

Регистрацията е успе-
шна < 2,5 mm

Регистрацията е неуспе-
шна > 2,5 mm

ЗАБЕЛЕЖКА: бъдете информирани, че прецизността, изчислена от софтуера,
предоставя само информация за това колко добре софтуерът може да напасне
нанесените точки към пациентските данни. Тази стойност не е задължително да
представя цялостната грешка. 

Намалена точност на навигацията

Предупреждение
За да се осигури достатъчна точност, сканирането (напр. КТ, МР) трябва да е
подходящо за стереотактични процедури за навигация (както е описано в протокола
за сканиране на Brainlab).

Предупреждение
Поради възможни деформации на МР наборите от образи точността на навигацията
може да се намали при точката на интерес дори ако регистрацията е задоволително
потвърдена.

Предупреждение
Потвърдете точността в зони, различни от ориентирите и близо до зоната на интерес,
тъй като точността на навигацията може да е компрометирана поради
разпространение на грешка. Ако има грешка в една от позициите на маркерите, тази
грешка може да е още по-вредна при последващи ориентири, когато се проверява
точността на навигацията.

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОВЪРХНОСТТА
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6.6.2 Потвърждаване на прецизността: Стандартна процедура

Как се потвърждава точността на регистрацията

Софтуерът визуализира диалоговия прозорец Registration Verification, когато
регистрацията е завършена.

Фиг. 44 

Стъпка

Задръжте показалеца на поне три познати анатомични структури и потвърдете, че пози-
цията на показалеца, визуализирана в изгледите на образа, съответства на действителна-
та точка на анатомията на пациента.
Когато показалецът е в рамките на 15 mm до изчислената повърхност, софтуерът визуали-
зира отклонението (разстояние до повърхността) от виртуалния връх на показалеца до по-
върхността.

ЗАБЕЛЕЖКА: точността на зоната на интерес може да се различава от точността,
потвърдена върху повърхността на кожата. За да прецените точността в зоната на
интерес, използвайте потвърждение на анатомичния ориентир, както и функцията на
картата на надеждността (вижте стр. 111). 

Предупреждение
Потвърдете точността на съответствието на повърхността върху няколко анатомични
ориентира (напр. назион, най-латералните орбитални точки). Ако извършвате напр.
процедура за задна черепна ямка, задължително потвърждавайте точността отзад на
главата.

Следващи стъпки

На базата на визуалното потвърждение продължете, какво следва:

Опции

Ако потвърдената регистрация е достатъчна, натиснете Accept.
Основният екран се отваря и можете да започнете навигацията.

Прецизност на регистрацията на съответствие на повърхността

106 Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.4 Cranial/ENT Вeр. 3.1



Опции

Ако потвърдената регистрация е недостатъчна, натиснете Improve.
Софтуерът започва насочвана навигация (вижте стр. 100). Това позволява да комбинирате
изчисленото съответствие на повърхността с анатомични ориентири (ако вече не са засне-
ти). Можете тогава да заснемете толкова допълнителни точки на повърхността, колкото
желаете. Всякакви заснети преди точки на повърхността се задържат и отчитат при изчис-
лението.

Ако регистрацията е недостатъчна и/или ако искате да прегледате информацията в повече
подробности, използвайки разширените опции, вижте стр. 109.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако по време на визуалното потвърждение се наблюдава отклонение с
повече от 3 mm, се препоръчва да изберете Improve и/или да проверите точността на
показалеца. 

Ако не може да се намери съответствие

Ако сте натиснали Improve и не може да се намери съответствие след заснемането на
допълнителни точки на съответствие на повърхността, се визуализира следният диалогов
прозорец:

Фиг. 45 

Опции

За да се върнете към предишното решение за регистрация, натиснете Last Solution.
Допълнителните точки се отхвърлят и се отваря предишната регистрация.

За да отхвърлите допълнителните точки на съответствие на повърхността, натиснете
Cancel.
Диалоговият прозорец се затваря.

За да рестартирате регистрацията от началото, натиснете Start Again.
Всички точки, които вече са заснети, ще се изтрият.

Допълнителни опции

Следните опции са налични в диалоговия прозорец Registration Verification.

Опции

За да превключите между текущата и предишната регистрация (ако сте модифицирали да-
дена регистрация), натиснете Last Solution.

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОВЪРХНОСТТА
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Опции

За да потвърдите регистрацията с помощта на разширени функции, натиснете
този бутон (вижте стр. 109).

Прецизност на регистрацията на съответствие на повърхността
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6.6.3 Потвърждаване на точността: Разширени функции

Диалогов прозорец за потвърждение на регистрацията

②

①

Фиг. 46 
Картата на надеждността се базира на разпределяне на точките на съответствие на
повърхността и тяхното изчислено разстояние до повърхността на кожата.
Използвайте картата, за да оцените надеждността на регистрацията във вашата зона на
интерес. Когато измервате точността в зелени зони, е по-вероятно да имате същата точност
в други зелени зони, отколкото в жълти или безцветни зони.

Предупреждение
Точността на зоната на интерес може да се различава от точността, потвърдена върху
повърхността на кожата. Можете да прецените точността на зоната на интерес, като
комбинирате потвърждението на анатомичния ориентир върху повърхността на
кожата с картата на надеждността за зоната на интерес. Определете дали зоната на
интерес е в рамките на приемливата област на картата на надеждността.

Предупреждение
Потвърдете точността при няколко местоположения, особено в зоната на интерес. Ако
зоната на интерес не е достъпна, потвърдете области, които са възможно най-близо
до зоната на интерес.

Предупреждение
Картата показва очакваната вероятност за грешка, свързана с изчисленото
съответствие, а не абсолютна точност.

Предупреждение
Бъдете информирани, че дори ако картата показва добра надеждност, това не
означава задължително, че съответствието е достатъчно точно. Точността на
регистрацията трябва да се потвърди при анатомични ориентири.

Начин на достъп до разширени функции

Опции

Натиснете Last Solution ①, за да превключите между текущата и предишна-
та регистрация (ако сте модифицирали дадена регистрация).

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОВЪРХНОСТТА
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Опции

Натиснете иконата ②, за да активирате картата на надеждността.

Прецизност на регистрацията на съответствие на повърхността
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6.6.4 Потвърждаване на точността с помощта на разширени функции

Част 1: Проверка на подравняването

Стъпки

1.
Проверете цялостната точност, като задържите показалеца към познати анатомични
ориентири. Потвърдете, че позицията, визуализирана на екрана, съответства на
действителната позиция на черепа на пациента.

2.

• Ако подравняването е приемливо, продължете към Част 2.
• Ако подравняването не е приемливо, използвайте следните опции:

- Натиснете Improve и заснемете допълнителни точки на повърхността или ком-
бинирайте изчисленото съответствие на повърхността с анатомични ориентири
(ако вече не са били заснети).

- Регулирайте настройките на прага на кожата (вижте стр. 93). Регистрацията се
изчислява отново според новия праг.

Част 2: Проверка на разстоянието на точките

Стъпки

1.
Задръжте показалеца към различни точки на черепа на пациента и проверете визуа-
лизираното отклонение (разстояние до повърхността) в изгледа на база на текущата
позиция на показалеца.

2.
• Ако визуализираните разстояния са приемливи, продължете към Част 3.
• Ако визуализираните разстояния показват неприемливи неточности, подобрете
регистрацията или регулирайте прага, както е описано в Част 1.

Част 3: Преглед на картата на надеждността

Точността на зоната на интерес може да се различава от точността, потвърдена върху
повърхността на кожата. Можете да прецените точността на зоната на интерес, като
комбинирате потвърждението на анатомичния ориентир върху повърхността на кожата с
картата на надеждността за зоната на интерес. Определете дали зоната на интерес е в
рамките на приемливата област на картата на надеждността.

Стъпки

1.
Задръжте показалеца към черепа на пациента максимално близо до зоната на инте-
рес и прегледайте картата на надеждността в аксиалния, короналния и сагиталния
изгледи.

2. Проверете разстоянието до повърхността, показано в изгледите. Опитайте да избяг-
вате изместване на кожата.

3.

• Ако зоната на интерес е в приемливата област на картата, натиснете Accept, за
да потвърдите точността.

• Ако визуализираните разстояния показват неприемливи неточности, подобрете
регистрацията или регулирайте прага, както е описано в Част 1.

Част 4 (опционална): Решения за превключване

Ако сте модифицирали регистрацията, можете да превключвате между модифицираните и
предишните регистрации, за да ги сравните.

Стъпки

1. Натиснете Last Solution, за да превключите между решенията за регистрацията.

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОВЪРХНОСТТА
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Стъпки

2. Прегледайте всяка регистрация, като извършите Части 1 – 3, както е описано по-го-
ре.

3.

• Ако някое от решенията е приемливо, натиснете Accept, за да потвърдите точ-
ността на избраната регистрация, след което потвърдете точността с помощта на
картата на надеждността.

• Ако визуализираните разстояния показват неприемливи неточности, подобрете
регистрацията или регулирайте прага, както е описано в Част 1.

Прецизност на регистрацията на съответствие на повърхността
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7 ИНТРАОПЕРАТИВНА
РЕГИСТРАЦИЯ НА
ОРИЕНТИРИ

7.1 Въведение
7.1.1 Общ преглед

Обща информация

Ако вече сте извършили регистрация (стандартна или съответствие на повърхността), се
препоръчва да заснемете интраоперативни ориентири, които може да се регистрират във
всеки момент по време на операция.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако не сте навигирали никакъв инструмент за десет минути, диалоговият
прозорец Register Intraoperative Landmarks се появява автоматично, за да заснемете
точки. 

Предупреждение
Ако интраоперативната регистрация е необходима, заснемете интраоперативните
ориентири след първоначалната регистрация. Това е единственият начин да
регистрирате повторно покрит пациент, напр. ако референтна установка се премести
неволно.

Общ преглед на работния поток

Работен поток

1. Извършете първоначална регистрация (стандартна или съответствие на повърх-
ността).

2. Ако е необходима интраоперативна регистрация, отворете диалоговия прозорец
Registration Selection и изберете Acquire Intraoperative Landmarks.

3. Изберете набора от образи (ако са налични повече от един).

4. Определете интраоперативните ориентири.

5. Отворете диалоговия прозорец Registration Selection и изберете Register
Intraoperative Landmarks.

6. Регистрирайте интраоперативните ориентири.

7. Потвърдете точността на регистрацията.

ИНТРАОПЕРАТИВНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОРИЕНТИРИ

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.4 Cranial/ENT Вeр. 3.1 113



7.1.2 Инструменти за регистрация и софтуерни насоки

Инструменти за регистрация

Можете да извършите интраоперативна регистрация на ориентири с помощта на
показалеца или Softouch. Ориентирите се заснемат/регистрират със задържане на върха
на показалеца или Softouch към ориентира и бавно завъртане на показалеца, докато
задържате върха на едно място.

Избягване на измествания на кожата

Когато регистрирате интраоперативни ориентири, задържайте показалеца или Softouch
перпендикулярно на ориентира. Това предотвратява случайно изместване на кожата,
причинено от силата на инструмента.

Съображения за сигурност

Предупреждение
Внимателно избирайте ориентири за регистрация. Когато използвате показалеца за
регистрация, се уверявайте, че върхът на показалеца не наранява пациента.
Кръвоносни съдове, очи и т.н. не са подходящи за регистрация на ориентири.

Предупреждение
Премествайте Softouch или показалеца бавно, когато заснемате точки, за да
гарантирате точно заснемане на точката.

Визуални софтуерни подсещания

Броят на интраоперативните ориентири, които могат да се регистрират, е указан от сфери в
диалоговия прозорец на регистрацията.

Фиг. 47 

Цвят на сферите Индикация

Синьо Ориентирът е регистриран.

Черно Ориентирът все още не е регистриран.

Слухови софтуерни подсещания

Софтуерът издава писукане всеки път, когато регистрирате ориентир.
Ако се опитате да регистрирате вече регистрирана точка, софтуерът издава писукане с по-
нисък тон и не регистрира повторно точката.

Въведение
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Визуализиране на интраоперативни ориентири

Всички ориентири, планирани интраоперативно в софтуера за навигация, се визуализират в
синьо на екрана.

ИНТРАОПЕРАТИВНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОРИЕНТИРИ
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7.2 Заснемане и регистриране на
интраоперативни ориентири

7.2.1 Заснемане на интраоперативни ориентири

Как се активира заснемане

Фиг. 48 

Стъпки

1. Натиснете Register в лентата на менюто.

2.
В диалоговия прозорец Registration Selection натиснете Acquire Intraoperative
Landmarks.
Отваря се диалоговият прозорец за заснемане.

Как се заснемат ориентири

Фиг. 49 

Заснемане и регистриране на интраоперативни ориентири
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Стъпки

1.

Дефинирайте ориентирите един след друг, като задължително дефинирате точки,
които може лесно да се идентифицират по време на регистрацията. Заснетите
ориентири се визуализират в синьо.
Използвайте уголемени изгледи (по-ниски изгледи), за да увеличавате мащаба на
образите.
Трябва да определите поне четири ориентира. Максимум седем може да се дефини-
рат.

2. След като четири ориентира се дефинират, натиснете Proceed, за да се върнете
към основния екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА: натискането на Delete премахва най-скорошно заснетия ориентир. 

ИНТРАОПЕРАТИВНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОРИЕНТИРИ

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.4 Cranial/ENT Вeр. 3.1 117



7.2.2 Регистриране на интраоперативни ориентири

Как се активира регистрация

Фиг. 50 

Стъпки

1. Натиснете Register в лентата на менюто.

2.
В диалоговия прозорец Registration Selection натиснете Register Intraoperative
Landmarks (налично, след като сте заснели интраоперативни ориентири).
Отваря се диалоговият прозорец за регистрация.

Как се регистрират интраоперативни ориентири

Фиг. 51 

Заснемане и регистриране на интраоперативни ориентири
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Стъпки

1.

Регистрирайте ориентирите в реда, определен от софтуера. Текущият ориентир,
който ще се регистрира, е показан като ограден визирен кръст в изгледите.
Завъртете показалеца или Softouch във всеки ориентир един след друг, както е ука-
зано от софтуера.
ЗАБЕЛЕЖКА: само ориентири, които са заснети с функцията Acquire
Intraoperative Landmarks може да се използват за повторна регистрация. 

2. Ако даден ориентир не е достъпен, натиснете Skip и продължете към следващия
ориентир.

3.
• Регистрирайте минимум четири ориентира и натиснете Proceed, или
• Регистрирайте всички ориентири, така че софтуерът автоматично да продължи
към следващата стъпка.

4. Потвърдете точността на регистрацията в диалоговия прозорец, който се отваря
(вижте стр. 79).

Точност

Предупреждение
Интраоперативна повторна регистрация може да не е толкова точна като първата
(предоперативна) регистрация, тъй като грешките от двете регистрации са смесени.
Потвърдете интраоперативната повторна регистрация внимателно, като държите
показалеца на познати анатомични ориентири и потвърдите позицията,
визуализирана на екрана.

Предупреждение
Ако изтриете интраоперативни ориентири, е възможно да не можете да регистрирате
отново пациента, ако първоначалната регистрация е изгубена (напр. ако референтна
установка е преместена). В този случай навигацията не може да продължи и трябва
да стартирате регистрацията отново.

ИНТРАОПЕРАТИВНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОРИЕНТИРИ
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Заснемане и регистриране на интраоперативни ориентири
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8 КОНФИГУРИРАНЕ НА
ИЗГЛЕДИ

8.1 Изгледи на навигацията
8.1.1 Общ преглед

Обща информация

Когато стартирате софтуера, екранът на навигацията визуализира анатомичната
информация на пациента в 3D, аксиалните, короналните и сагиталните изгледи на екрана.
Можете да конфигурирате основния екран, както е описано от стр. 126.

Фиг. 52 

Софтуерна производителност

Предупреждение
Скоростта на софтуера зависи от визуализираното 3D съдържание (3D изгледи, 3D
визуализиране на инструменти, точки и траектории) и броя и сложността на обектите.
За да прецените скоростта на актуализиране на софтуера, можете да сравните
движението на действителния инструмент с визуализираната презентация на
инструмент. Ако дисплеят на навигацията е бавен, поддържайте видимите данни на
минимум.

КОНФИГУРИРАНЕ НА ИЗГЛЕДИ
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Качество на образа

Предупреждение
Образите се интерполират и може да се различават от или да изглежда, че имат по-
висока разделителна способност от оригиналните сканирания. Информацията от
съседни равнини може да се визуализира в текущата равнина на реконструкцията. В
допълнение аксиалните, короналните и сагиталните реконструкции може да се
различават от истинската аксиална, коронална, сагитална ориентация на образа
поради позицията на пациента в скенера или подравняването на образа в друго
приложение.
Ако данните за образа не са заредени напълно, напр. поради недостатъчна памет,
софтуерът визуализира съобщение, информиращо ви, че разделителната способност на
набора от образи е намалена. В този случай можете да намалите броя на визуализираните
набори от образи, за да подобрите производителността.
Ако изгледът визуализира набор от образи, които съдържат прекъснат срез на образа, се
визуализира съответстващо съобщение.

Ориентация на набора от образи

Настройките на ориентацията на образа по подразбиране са дефинирани според вашите
потребителски данни за вход в системата на Content Manager.

Етикетиране на образа

В зависимост от визуализирания образ изгледите се етикетират с ориентация на образа:

Етикет Ориентация

A Антериорна

P Постериорна

L Лява

R Дясна

H Глава

F Крак

Display Scan Time

По подразбиране датата и часът на извършване на сканирането се визуализират във всеки
изглед. Тази информация е полезна, напр. при интраоперативна настройка на образа, за да
се определи дали е визуализиран последният набор от образи.
Можете да деактивирате тази настройка, както следва:

Стъпки

1. Отворете диалоговия прозорец Tools чрез Tools > Settings.

2.
Натиснете бутона Display Scan Time, за да деактивирате настройката и да скриете
датата и часа на сканиране.
Натискането на бутона отново активира визуализирането.

Изгледи на навигацията
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Дисплей на инструмент

Когато навигираният инструмент е в зрителното поле на камерата, презентацията на
инструмента се визуализира в съответния цвят (вижте стр. 40) в рамките на изгледите на
образа.

①

②

Фиг. 53 

№ Компонент

①
Визирният кръст указва върха на инструмента.
ЗАБЕЛЕЖКА: размерът на визуализирания визирен кръст може да се регулира в
диалоговия прозорец Tools (вижте стр. 192). 

②
Когато показалецът или навигираният инструмент е в една линия с изгледа (което
означава, че оста на инструмента е в равнината на образа), се показва продълже-
ние на инструмента. Продължението се показва в 2D изгледите.

Бутони в изгледите на образа

Бутон Обяснение

Стрелките за превъртане ви позволяват да превъртате срез по срез през из-
гледите. Бутоните се появяват в аксиалния, короналния и сагиталния изгле-
ди, когато се активира Freeze.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете да превъртате и с помощта на невидима лента за
превъртане между бутоните. 

Визуализира изглед като пълен екран. За да се виждат повече детайли в
образите. Повторното натискане на тази икона превключва обратно към ек-
ран с много изгледи.

Назначава индивидуални образи на всеки изглед (вижте стр. 134).
Можете да конфигурирате определени корекции на изгледа, описани в този
раздел, и чрез тази икона.

Позволява ви да обръщате изгледа, за да съвпадне с действителната ориен-
тация на пациента в Inline и Probe’s Eye изгледа.

Позволява ви да завъртите образа по посока на часовниковата стрелка 45° в
изгледите Brain Projection и Inline.

КОНФИГУРИРАНЕ НА ИЗГЛЕДИ
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Бутони в разширени 3D изгледи

Бутон Обяснение

3D изгледи, като например Overview и Sinus Overview, ви позволяват да
завъртите 3D модела според посоката на стрелката.
ЗАБЕЛЕЖКА: алтернативно можете да докоснете 3D модела и да
плъзнете пръст над екрана, за да завъртите 3D модела. 

Позволява ви да завъртите 3D модела според посоката на стрелката. На-
тиснете иконата в рамките на изгледа, който искате да завъртите.
ЗАБЕЛЕЖКА: алтернативно можете да докоснете 3D модела и да
плъзнете пръста си над екрана, за да завъртите 3D модела. 

Позволява ви да преместите определени 3D изгледи според засичането
на стрелката. Бутоните стават видими за няколко секунди чрез докосва-
не на изгледа.

Позволява ви да увеличите или намалите мащаба на 3D изглед. Всички
разширени 3D изгледи имат тези икони налични и видими.

Позволява ви да стартирате/спрете рисуването на планираната кранио-
томия със Softouch/показалеца.
ЗАБЕЛЕЖКА: планираната краниотомия е очертана в синьо. 

Позволява ви да изтриете планираната краниотомия.

Изгледи на навигацията
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8.1.2 Уголемяване на образи

Мащабиране на образи

Подменюто Zoom в лентата на менюто ви позволява да променяте уголемяването на
визуализираните образи, така че да можете да виждате повече детайли в образите.
Мащабите на всички релевантни 2D изгледи се увеличават или намаляват чрез същия
фактор.

② ③

①

Фиг. 54 

№ Компонент

① Reset задава фактора на мащабиране обратно на 100% (показва се целият образ).

② Бутонът минус намалява мащаба във всички изгледи.

③ Бутонът плюс увеличава мащаба във всички изгледи.

Smart Autozoom

В допълнение софтуерът има функция за автоматично мащабиране, която увеличава
фактора на мащабиране до 300%, когато навигираният инструмент се държи неподвижен в
същата позиция. Факторът на мащабиране остава на 300%, доколкото инструментът се
навигира бавно.
Ако инструментът се навигира или премахва от зрителното поле на камерата, факторът за
мащабиране се връща на 100%. Можете да нулирате фактора на мащабиране и с помощта
на бутоните Zoom в лентата на менюто.

①

Фиг. 55 
ЗАБЕЛЕЖКА: Smart Autozoom се активира по подразбиране, когато стартирате
софтуера. Натискане на Zoom: 100% за няколко секунди активира/деактивира Smart
Autozoom. 

За да деактивирате тази настройка:

Стъпки

1. Натиснете Settings в диалоговия прозорец Tools.

2.
Натиснете бутона Smart Autozoom, за да активирате настройката.
Натискането на бутона отново деактивира настройката.

КОНФИГУРИРАНЕ НА ИЗГЛЕДИ
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8.2 Конфигуриране на основните екрани
8.2.1 Общ преглед

Обща информация

Бутонът Display ② в лентата на менюто ви позволява да прилагате глобални настройки за
основния екран и да конфигурирате два различни екрана за работно пространство (указани
от изскачащ прозорец ①). 
След като са конфигурирани, настройките на екрана се записват по време на процедурата.

①

②

Фиг. 56 
Настройките на екрана по подразбиране се указват, както следва:
• Workspace 1: Аксиален, коронален, сагитален и допълнителен изглед, който се определя
от вашия софтуерен лиценз

• Workspace 2: Probe’s Eye, Inline 1, Inline 2 и допълнителен изглед, който се определя от
вашия софтуерен лиценз

Как се конфигурира изглед

Стъпки

1. Натиснете Display за няколко секунди, за да изберете работното пространство, кое-
то искате да конфигурирате.

2.

• Използвайте иконата с око, за да конфигурирате всеки индивидуален изглед, или
• Натиснете Display, за да:

- Изберете предварително конфигурирана настройка на дисплея (раздел
Layouts, вижте стр. 128).

- Създадете персонализирана настройка за избрания екран (раздел Add, вижте
стр. 130).

Конфигуриране на основните екрани
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Диалогов прозорец на дисплея

Фиг. 57 

Опции

В раздела Layouts можете да:
• Изберете предварително конфигурирани оформления на дисплея, за да конфигурирате
основния изглед (вижте стр. 128).

• Създавате и/или избирате персонализирано оформление на дисплея за основния екран
(вижте стр. 130).

В раздела View Orientation можете да дефинирате ориентацията на данните за образа на
пациента, така че да съответстват на позицията на пациента според гледната точка на хи-
рурга (вижте стр. 133).

КОНФИГУРИРАНЕ НА ИЗГЛЕДИ
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8.2.2 Предварително конфигурирани оформления

Как се избира предварително конфигурирано оформление

Стъпки

1. Натиснете Display.

2. Изберете раздела Layouts.

3. Изберете предварително конфигурирано оформление.

4.

Ако повече от един набор от образи е наличен, изберете набора от образи, който
искате да визуализирате в диалоговия прозорец Select Set.
Ако сте избрали оформлението 2X3 Windows, софтуерът ви подканва да изберете
два набора от образи (ако са заредени повече от два набора от образи).
Диалоговият прозорец се затваря и избраният екран се актуализира с дефинирана-
та конфигурация.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да превключите бързо към аксиалния, короналния и сагиталния изгледи,
изберете 4 Windows. 

Опции за оформление

Фиг. 58 

Опция за оформление Обяснение

4 Windows Четири изгледа с еднакъв размер (3D, аксиален, сагитален, ко-
ронален)

2+1 Windows Два еднакви по размер изгледа (сагитален, коронален) и един
голям изглед (аксиален)

3+1 Windows Три еднакви по размер изгледа (аксиален, сагитален, корона-
лен) и един по-голям изглед (3D)

4 Inline Windows Четири еднакви по размер изгледа (3D, Probe’s Eye, Inline 1,
Inline 2)

2x3 Windows Два различни набора от образи един до друг (аксиален, саги-
тален, коронален)

2x3+1 Windows Два различни набора от образи един до друг (аксиален, саги-
тален, коронален) и един по-голям изглед (3D)
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Опция за оформление Обяснение

3x3 Windows Три различни набора от образи един до друг (аксиален, сагита-
лен, коронален)

ЗАБЕЛЕЖКА: след като изберете оформление, може да отнеме един момент, докато
всички изгледи да се актуализират. Изгледите се актуализират последователно, а не
всички едновременно. 

Примерна конфигурация

Този пример показва оформлението 2X3 Windows:

Фиг. 59 

Конфигурация на основния изглед с два дисплея

Ако вашата система има два дисплея (напр. системата Curve), можете да конфигурирате и
двата основни изгледа в диалоговия прозорец Display.

Опции

Изберете предварително конфигурирана настройка на дисплея, за да конфигурирате ак-
тивния в момента основен дисплей на изгледа.

Изберете предварително конфигурирана настройка на дисплея, за да конфигурирате неак-
тивния основен дисплей на изгледа.

КОНФИГУРИРАНЕ НА ИЗГЛЕДИ
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8.2.3 Персонализирани оформления

Обща информация

Тази опция ви позволява да записвате оформления и изгледи, конфигурирани с помощта на
бутона Display или иконата с око.
Когато затворите софтуера, вашите персонализирани изгледи ① се записват.

Как се дефинира персонализирано оформление

①

Фиг. 60 

Стъпки

1.
Конфигурирайте изглед за екрани Workspace 1 или Workspace 2:
• Използвайки раздела Layouts, и
• Използвайки иконата с око

2. Натиснете Display в лентата на менюто.

3. Отворете раздела Layouts (показан по-горе).

4. Натиснете Add.

5.
Дефинирайте име за персонализирания изглед в диалоговия прозорец Display
Label и натиснете Accept.
Персонализираният изглед ① вече е наличен за избор в раздела Layouts.

Как се прилага персонализираното оформление

Стъпки

1. Натиснете Display.

2. Изберете раздела Layouts.

3. Изберете дефинирано персонализирано оформление.

Конфигуриране на основните екрани
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Стъпки

4.

Предварително избраните набори от образи, ако са налични, се прилагат за персо-
нализирания изглед.
В противен случай софтуерът ви подканва да изберете необходимите набори от
образи.
ЗАБЕЛЕЖКА: диалоговият прозорец се затваря и избраното оформление се ак-
туализира с персонализираното оформление. 

КОНФИГУРИРАНЕ НА ИЗГЛЕДИ
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8.2.4 Image Orientation

Обща информация

Диалоговият прозорец Image Orientation, разположен в Tools > Settings > Image
Orientation, ви позволява да зададете ориентацията на данните за образа на пациента в
аксиалния, короналния и сагиталния изгледи, така че да съответства на позицията на
пациента в ОЗ.

Как се задава ориентацията

Фиг. 61 

Стъпка

В диалоговия прозорец Image Orientation изберете необходимата ориентация.
Етикетирането в рамките на изгледите на образа (антериорно/постериорно, ляво/дясно,
глава/крака) се актуализира съответно.

Предупреждение
За да се уверите, че ориентацията на пациента е зададена правилно, потвърдете, че
етикетирането на образа (вижте стр. 122) съответства на действителната ориентация
на пациента (посока антериорно/постериорно, ляво/дясно и глава/крака).

Конфигуриране на основните екрани

132 Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.4 Cranial/ENT Вeр. 3.1



8.2.5 Ориентация на изгледа

Обща информация

Диалоговият прозорец View Orientation ви позволява да регулирате ориентацията на 3D
данните за образа на пациента, така че да съответстват на позицията на пациента според
гледната точка на хирурга. Хирургът може да прегледа данните за образа на екрана и
действителния пациент от същия ъгъл.
View Orientation се използва за Inline 1, Inline 2, всички Probe’s Eye изгледи, Craniotomy
Planning и MIP изгледи.

Преди да започнете

Уверете се, че сте регистрирали пациента.

Как се настройва ориентацията на изгледа

②

③①

Фиг. 62 

Стъпка

1.
• Отидете на Display > View Orientation или
• Ако е налично, натиснете иконата с око > View Orientation

2.
Ако е необходимо, регулирайте въртенето на 3D образа в произволна посока, като
натискате директно в диалоговия прозорец и премествате образа с пръста си в же-
ланото въртене.

3. Натиснете Close ③, за да потвърдите промените и да продължите към основния ек-
ран.

Опции

Натиснете Reset ①, за да възстановите ориентацията на пациента, както когато сте влез-
ли в диалоговия прозорец.

Натиснете иконата ②, за да промените набора от образи.

КОНФИГУРИРАНЕ НА ИЗГЛЕДИ
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8.3 Конфигуриране на индивидуални изгледи с
помощта на иконата с око

8.3.1 Конфигуриране на индивидуални изгледи

Икона с око

Иконата с око е налична във всеки изглед на образа на основния екран. Можете да
използвате иконата с око, за да дефинирате настройките за всеки индивидуален изглед.

Фиг. 63 

Как се осъществява достъп до опциите на изгледа

Натиснете иконата с око в изгледа, който искате да промените. Следният диалогов
прозорец се отваря:

Фиг. 64 
Няколко раздела са налични, където можете да дефинирате настройки:
• 2-D Views (стр. 136)

Конфигуриране на индивидуални изгледи с помощта на иконата с око
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• 3-D Views (стр. 139)
• Other Views (стр. 143)
• View Configuration (стр. 157)
• Windowing (стр. 148)
• View Orientation (стр. 133)
ЗАБЕЛЕЖКА: наличността зависи от избрания изглед, вашата конфигурация на
системата и лицензите. 

КОНФИГУРИРАНЕ НА ИЗГЛЕДИ
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8.4 Възлагане на 2D и 3D образи за индивидуални
изгледи

8.4.1 2D изгледи

Как се назначават 2D изгледи

Фиг. 65 

Стъпки

1. Натиснете раздела 2-D Views.

2. Натиснете желания изглед.

3.

Ако са налични повече от един набори от образи, се отваря диалоговият прозорец
Select Set. Изберете набора от образи, който искате да се покаже в изгледа.
ЗАБЕЛЕЖКА: диалоговият прозорец се затваря и изгледът се актуализира с из-
брания набор от образи. 

2D аксиален, коронален и сагитален изгледи

Изглед Обяснение

Axial: Визуализира образа в аксиална позиция отно-
сима към текущата позиция на инструмента.

Възлагане на 2D и 3D образи за индивидуални изгледи
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Изглед Обяснение

Coronal: Визуализира образа в короналната пози-
ция, относима към текущата позиция на инструмен-
та.

Sagittal: Визуализира образа в сагиталната позиция,
относима към текущата позиция на инструмента.

ЗАБЕЛЕЖКА: софтуерът визуализира среза, когато върхът на инструмента в момента
се навигира. 

2D Inline изгледи

Изглед Обяснение

Inline 1: Визуализира равнината на реконструкцията,
обхваната от оста на инструмента във вертикална
посока, според определената ориентация на изгледа
(вижте стр. 133). Това води до реконструкция, която
обхваща равнината от короналния до сагиталния из-
гледи.

Inline 2: Визуализира изглед, перпендикулярен на
изгледа Inline 1. Тук равнината на реконструкцията е
обхваната от оста на инструмента в хоризонтална
посока според определената ориентация на изгледа
(вижте стр. 133).
ЗАБЕЛЕЖКА: този изглед е полезен за идентифи-
циране и насочване на оста на сондата. 

КОНФИГУРИРАНЕ НА ИЗГЛЕДИ
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2D изгледи Probe’s Eye

Изглед Обяснение

Probe’s Eye: Визуализира изглед, който е перпенди-
кулярен на оста на инструмента според изгледите
Inline 1 и 2. Равнината на Probe’s Eye съдържа вър-
ха на инструмента. 

Split Probe’s Eye: Визуализира четири перпендику-
лярни реконструкции на среза на различни дълбочи-
ни от върха на инструмента. Върхът на инструмента
е указан от визирен кръст на дълбочини от 0 mm,
5 mm, 10 mm и 15 mm. 
ЗАБЕЛЕЖКА: изгледът е особено полезен за нави-
гационно насочване. 

Конфигуриране на 2D изгледи

Натиснете иконата с око, за да управлявате обекти и припокривания в индивидуални
изгледи чрез раздела View Configuration относно видимостта и визуализацията.
Ако промените контрастирането с раздела Windowing, то ще се промени за всички изгледи
на реконструкцията на този набор от образи.
ЗАБЕЛЕЖКА: използвайте Apply to all views, за да приложите всички промени за всички
изгледи, включително напр. 3D изгледи. 

Възлагане на 2D и 3D образи за индивидуални изгледи
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8.4.2 3D изгледи

Как се назначават 3D изгледи

В зависимост от закупения лиценз може да имате някои или всички от следните опции за 3D
преглеждане:

Фиг. 66 

Стъпки

1. Натиснете раздела 3-D Views.

2. Натиснете желания изглед.

3.

Ако са налични повече от един набори от образи, се отваря диалоговият прозорец
Select Set. Изберете набора от образи, който искате да се покаже в изгледа.
ЗАБЕЛЕЖКА: диалоговият прозорец се затваря и изгледът се актуализира с из-
брания образ. 

Предупреждение
Визуализирането на навигацията може да отнеме повече време за актуализация по
време на изчисляването на 3D изгледа. Дисплеят може да се забави, ако няколко 3D
изгледа се визуализират едновременно. За да ускорите визуализирането, намалете
броя на 3D изгледите.

3D изгледи

Изглед Обяснение

Overview: Визуализира 3D реконструкция на набора
от образи и обекти на база на техника за обемна ви-
зуализация. Кожата може да се визуализира като си-
лует, подобен на стъкло.
В зависимост от лиценза ви е възможно да се покаже
динамичен праг, базиран на костни и съдови обекти.
Всички корекции може да се извършат в раздела
View Configuration чрез иконата с око.
Можете да завъртите 3D изгледа във всяка посока,
като натиснете директно в изгледа на образа.
ЗАБЕЛЕЖКА: Overview е налично за МР и КТ набори
от образи. 

КОНФИГУРИРАНЕ НА ИЗГЛЕДИ
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Изглед Обяснение

Probe’s Eye: Визуализира 3D реконструкция на набо-
ра от образи на база на техника за обемна визуализа-
ция, като напр. Overview.
Позицията на 3D образа се ориентира ортогонално
към оста на инструмента. Изгледът може да се из-
ползва само когато се проследява даден инструмент.
ЗАБЕЛЕЖКА: изгледът Probe’s Eye е наличен за МР
и КТ набори от образи. 

Craniotomy Planning: Визуализира 3D реконструкция
на обекти и кости със силует на кожата на пациента.
Можете да завъртите 3D изгледа във всяка посока,
като натиснете директно в изгледа на образа. Когато
иконата за функции е активна, Softouch/показалецът
се използва за очертаване на планираната краниото-
мия. Когато иконата за функции е деактивирана,
Softouch/показалецът се използва за разрязване
през силуетите на костта/кожата, разкривайки плани-
раните обекти или траектории.
Препоръчва се да създадете обект на главния мозък
(в iPlan), за да планирате очертанието на костния
трансплантат, през който гирус или сулкус ще преми-
нете, за да достигнете целта.
ЗАБЕЛЕЖКА: Craniotomy Planning се препоръчва за
КТ набори от образи, но е възможно и с МР набори
от образи. 

MIP: Позволява обемна визуализация за 3D данни,
която проектира вокселите с максимална интензив-
ност по посоката на прегледа в равнината на визуа-
лизацията.
ЗАБЕЛЕЖКА: MIP е налично за КТ, МР и ПЕТ набори
от образи. 

Sinus Overview: Дефинира костта, която ще визуали-
зира синусовите кухини. Преместването на показале-
ца може да отреже костта за по-добър изглед на си-
нусовите кухини.
Налични са изгледите Sinus Axial, Sinus Coronal и
Sinus Sagittal.
ЗАБЕЛЕЖКА: изгледите Sinus са налични само с КТ
набори от образи. 

ЗАБЕЛЕЖКА: презентацията на функциите и изгледите може да варира в зависимост
от вашия лиценз. 

Предупреждение
Прегледайте Overview и Probe’s Eye след изчисляването и адаптирайте прага на
кожата/костта в раздела за конфигуриране на изгледа, ако повърхността не е
представена правилно.

Възлагане на 2D и 3D образи за индивидуални изгледи
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Конфигуриране на 3D изгледи

След натискане на иконата с око можете да управлявате обекти в индивидуалните изгледи
чрез раздела View Configuration.
• За да промените цвета, името или непрозрачността, натиснете миниатюрите за
подробности

• Променете определени прагове и типове визуализация на кожата от прозрачен силует до
естествен матов външен вид

• Разрешете равнина на изрязване за всеки обект, което означава, че съответният обект
ще се изреже с показалеца

• Ако квадратчето за изрязване е дефинирано предварително в iPlan или DICOM Viewer,
можете да го разрешите/забраните за визуализация (напр. ако искате да прегледате
пълния набор от образи)

ЗАБЕЛЕЖКА: натискането на Apply to all views прилага промените за всички изгледи. 

Раздел View Configuration

⑥ ⑤

①

② ③ ④

Фиг. 67 
В раздела View Configuration можете да:

№ Компонент

① Изберете елемент за преглед (натиснете миниатюра).

②

Изберете, за да направите даден елемент видим/невидим в един основен изглед.
Разрешаването/забраняването на Visible показва/скрива обекта в изгледите на
образа:
• Отворена икона с око означава, че обектът е видим.
• Затворена икона с око означава, че обектът е скрит.

③ Изберете елемент, който да се изреже от показалеца.

④ Променете визуализацията за даден елемент, напр. Skin към Skin Overlay.

⑤ Изрежете набора от данни с квадратче (ROI), което е предварително дефинирано в
iPlan или DICOM Viewer.

⑥ Приложете промените за всички други изгледи.

КОНФИГУРИРАНЕ НА ИЗГЛЕДИ
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Раздел View Orientation

Разделът View Orientation ви позволява да регулирате ориентацията на 3D данните за
образа на пациента, така че да съответства на позицията на пациента според гледната
точка на хирурга, вижте стр. 133 за повече информация.

Ограничения на точността на 3D изгледите

3D изгледите, базирани на техниката за получаване на обем, може да имат намалена
разделителна способност в сравнение с техните свързани (основни) набори от данни
поради ограничения на паметта на системата.
Бъдете информирани, че 3D изгледите са само реконструкции на основните 2D срезове. В
резултат на това 3D изгледите може да имат намалено ниво на детайл (по-ниска
разделителна способност) или да съдържат артефакти, когато се сравнят с оригиналния
набор от образи. Засегнатите структури, напр. от загуба/въвеждане на анатомични данни,
може да са с размер от няколко милиметра.
ЗАБЕЛЕЖКА: простото затваряне на 3D изглед не увеличава разделителната
способност на други отворени 3D изгледи. За да се предпази от изчисляването на
изгледа няколко пъти, системата запазва 3D изгледите в паметта, след като са
създадени. 

Качество на образа

Предупреждение
Качеството на 3D изгледите на повърхността (напр. Skin Overview) зависи от МР
поредността.

Предупреждение
3D изгледите не са достатъчни за интервенции и трябва да се използват само за
ориентация. Подробностите, които са видими в 2D изгледите, може да не са видими в
3D реконструкциите. Не навигирайте само с помощта на 3D изгледи. Потвърдете
критично важните решения в 2D изгледи.

Предупреждение
3D реконструкцията не се визуализира в пълната разделителна способност на
оригиналния набор от образи.

Визуализиране на образа

Предупреждение
Пресичащи се или включени обекти не са напълно видими в някои 3D изгледи.

Предупреждение
Презентацията и дълбочината на инструментите, траекториите, обектите и точките в
3D изгледите може да се различава от реалността. Завъртете 3D изгледа, докато 3D
връзките на цялата визуализирана информация са ясни. Бъдете информирани, че
частите на проектираните обекти може в действителност да не са разположени в
текущия срез.

Предупреждение
Обекти, инструменти, точки, траектории и др. се визуализират като матови. По този
начин обекти, инструменти, траектории и др. може да се пресичат и да се покриват
взаимно.

Възлагане на 2D и 3D образи за индивидуални изгледи
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8.5 Дефиниране на други индивидуални изгледи
8.5.1 Избиране на изгледи

Осъществяване на достъп до други изгледи

Натиснете раздела Other Views, за да осъществите достъп до допълнителни изгледи.

Фиг. 68 

Опция Вижте

Ultrasound Стр. 213

Ultrasound Inline Стр. 237

Microscope Стр. 295

Microscope Depthview Стр. 319

Video Стр. 145

Auto-Pilot Стр. 146

Brain Projection Стр. 144

ЗАБЕЛЕЖКА: други налични изгледи са зависими от вашата конфигурация на
системата. 

Видео дисплей

Препоръчва се да визуализирате видео образи отделно на допълнителен монитор.

КОНФИГУРИРАНЕ НА ИЗГЛЕДИ
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8.5.2 Проектиране на мозъка

Обща информация

Brain Projection разкрива среза на 2D аксиалния изглед на дълбочината, на която върхът
на показалеца го докосва. Проекцията е извита реконструкция, изчислена на разстояние от
дълбочината на върха на показалеца до ръба на краниума, и се представя като плоска
проекция, подобна на карта. Brain Projection е налично за използване с КТ и МР набори от
данни.
Brain Projection ви позволява да:
• Локализирате мозъчни лезии
• Сравнявате двете хемисфери на мозъка
• Визуализирате обекти, припокривания, ориентири и пресичащи се точки на траектории
• Едновременно да навигирате вътре в проекцията на мозъка и в реконструирани в
няколко равнини изгледи

• Предоставя ориентация на повърхността на мозъчната тъкан

Предупреждение
Brain Projection не трябва да се използва за измерване на разстояние, тъй като
планираните обекти се деформират.

Как се визуализира проекция на мозъка

Фиг. 69 

Стъпки

1. Натиснете иконата с око в изгледа, който искате да промените.

2. Натиснете раздела Other Views.

3. Натиснете Brain Projection.

4. Изберете набора от образи, който искате да видите в изгледа Brain Projection.
Софтуерът автоматично отваря изгледа.

Дефиниране на други индивидуални изгледи
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8.5.3 Визуализиране на видео изгледи

Преди да започнете

Конфигурирайте видеовръзката (вижте стр. 51).

Как се визуализира видео

Стъпка

Натиснете Video на раздела Other Views, за да визуализирате видео образи от всякакви
източници, като напр. ендоскопии, свързани към системата.
Диалоговият прозорец се затваря и изгледът се актуализира с видео образа.

Предупреждение
Видео образите не са подходящи за диагностична употреба, тъй като може да се
получат деформирани. Инжектирането на цветен образ от външни устройства може
да визуализира обектите в различен цвят, както се вижда на екрана за навигация.
Препоръчваме да използвате контекстуална информация, като например размера и
позицията, за да идентифицирате обекти.

Максимизиран видео изглед

Ако сте конфигурирали видео изглед, видео изгледът се максимизира до пълен екран, ако
навигираният инструмент се премахне от зрителното поле на камерата за 60 секунди.
Връщането на инструмента в зрителното поле на камерата възстановява предишните
настройки на изгледа.
Можете да деактивирате тази настройка, както следва:

Стъпки

1. Натиснете Settings в диалоговия прозорец Tools.

2.

Натиснете бутона Smart Video Maximize, за да деактивирате настройката.
Натискането на бутона отново активира настройката.
ЗАБЕЛЕЖКА: Smart Video Maximize се активира по подразбиране, когато стар-
тирате софтуера. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Smart Video Maximize се деактивира в изгледите, които се максимизират
или минимизират ръчно (вижте стр. 123). 

КОНФИГУРИРАНЕ НА ИЗГЛЕДИ
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8.5.4 Изглед Auto-Pilot

Обща информация

Auto-Pilot е триизмерен изглед във формата на тунел, който се използва за навигиране на
инструмент по траектория. Тази функция е полезна, напр. за катетеризация на пациенти с
травма или за насочване на биопсии на ръка.

Преди да започнете

За да осъществите достъп до изгледа Auto-Pilot, в изгледа на образа трябва да се
визуализира траектория (вижте стр. 181).
Ако е видима повече от една траектория, изберете активната траектория в диалоговия
прозорец Trajectories (вижте стр. 176).

Как се отваря изгледът Auto-Pilot

Стъпки

1. Натиснете Auto-Pilot в раздела Other Views.

2.
Диалоговият прозорец и 3D реконструк-
цията се изчисляват, показвайки точката
на въвеждане на траекторията.

3.

Препоръчва се да завъртите 3D реконструкцията, докато съвпадне с действителна-
та ориентация на пациента, като натиснете директно в горните ъгли на изгледа.
ЗАБЕЛЕЖКА: горната ориентация на изгледа Auto-Pilot се задава според View
Orientation (вижте стр. 133). Регулирането на ориентацията на изгледа Auto-
Pilot също регулира View Orientation. 

4.

Задръжте навигирания инструмент към точката на въвеждане. Изгледът Auto-Pilot
се визуализира, когато:
• Инструментът е в рамките на 50 mm от точката на въвеждане.
• Отклонението на ъгъла на инструмента от траекторията е по-малко от 30°.

Дефиниране на други индивидуални изгледи
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Изглед Auto-Pilot

③

②

④

①

Фиг. 70 

№ Обяснение

① Тази стрелка показва разстоянието и посоката, в която да преместите върха на ин-
струмента, за го подравните с траекторията.

② Тази стрелка показва посоката и ъгъла, под който да наклоните инструмента, за го
подравните с траекторията.

③
Скалата показва разстоянието от върха на инструмента до целевата равнина.
ЗАБЕЛЕЖКА: скалата визуализира само действителното разстояние до целта,
когато инструментът е подравнен с траекторията. 

④

Зелен визирен кръст указва точката на въвеждане.
Червен визирен кръст указва целевата точка.
ЗАБЕЛЕЖКА: изгледът Auto-Pilot взема изместването на върха на инструмента
(вижте стр. 187) предвид за визуализиране на дълбочината. 

ЗАБЕЛЕЖКА: след като инструментът достигне целевата равнина, дисплеят Auto-
Pilot се появява в червено. Предупредителен тон се издава, ако инструментът проникне
извън целта. 

КОНФИГУРИРАНЕ НА ИЗГЛЕДИ
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8.6 Дефиниране на настройките на образа
8.6.1 Избиране на набори от образи

Обща информация

В диалоговия прозорец Select Set можете да изберете набора от образи, използван за
навигация, и да определите различни настройки.

Как се избира набор от образи

Фиг. 71 

Стъпки

1.
Натиснете Image Set в диалоговия прозорец Data.
Наличните набори от образи са изброени според техните модалност, дата и час на
сканиране, като се започне с най-скорошните МР и КТ набори от образи.

2. Изберете набор от образи.

3.

В страниците на раздела, който се отваря, регулирайте настройките, както е необхо-
димо:
• Windowing (вижте стр. 149)
• Properties (вижте стр. 151)

Дефиниране на настройките на образа
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8.6.2 Регулиране на контрастирането

Обща информация

Можете да регулирате контрастирането на набор от образи в софтуера за навигация.

Осъществяване на достъп до Windowing

Можете да осъществите достъп до контрастирането по два начина:
• Чрез диалоговия прозорец Data, или
• Чрез иконата с око за индивидуални корекции на образа

Как се регулира контрастирането в набора от образи

Стъпка

Натиснете раздела Windowing.

Фиг. 72 

Опции

Плъзнете плъзгачите Left и Right нагоре/надолу, за да увеличите/намалите стойностите.

Използвайте единичната стрелка, за да регулирате стойността към следващата сива стой-
ност в набора от образи.

Използвайте двойните стрелки, за да регулирате стойността с 2%.

Използвайте стрелките в рамките на изгледа на образа, за да превъртите през срезовете,
за да проверите настройките.

Натиснете Radiology defined, за да приложите настройките, дефинирани при първоначал-
ното заснемане на образите.

Натиснете Full range, за да приложите целия обхват от сиви стойности/Хънсфилдови еди-
ници, заснети от скенера. 

Натиснете Toggle Color, за да превключите между различни цветови опции за визуализи-
ране на сиви стойности (дъга, горещ метал, сиво, Соколофф).
ЗАБЕЛЕЖКА: цветовите опции са налични само за МР набори от образи. 

Натиснете Reset, за да възстановите стойностите за контрастиране с тези от преди отва-
рянето на диалоговия прозорец Windowing.

КОНФИГУРИРАНЕ НА ИЗГЛЕДИ
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Настройки за контрастиране

Тип образ Настройки

КТ 

Информацията за плътността се оценява в Хънсфилдови едини-
ци със скала от -1024 до 3071. Добрите първоначални стойности
за най-добра видимост на мозъчната тъкан и подсилен контра-
стно тумор са 0 за левия и 100 – 150 за десния параметър.

МР

Както са определени от скенера.XA 

ПЕТ/ЕЕКТ

ЗАБЕЛЕЖКА: някои стойности може да не подлежат на избор. 

Промяна на настройките на контрастиране

Предупреждение
Промяната на настройките за контрастиране може да намали детайлите,
визуализирани в набора от образи. Преди да започнете лечение на пациента,
потвърдете, че всички детайли в структурите са визуализирани правилно.

Прехвърляне на настройките за контрастиране

Предупреждение
Контрастирането не може да се обърне, но може да се прехвърли от други софтуерни
приложения.

Дефиниране на настройките на образа
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8.6.3 Преглед на свойствата на набора от образи

Обща информация

След като сте избрали набор от образи, можете да прегледате различни свойства, като
напр. разстояние на среза и брой на срезовете в набора от образи и т.н.

Как се преглеждат свойствата

Фиг. 73 

Стъпка

Натиснете раздела Properties.

КОНФИГУРИРАНЕ НА ИЗГЛЕДИ
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Дефиниране на настройките на образа
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9 ОБЩИ ФУНКЦИИ ЗА
НАВИГАЦИЯ

9.1 Проверки на точността
9.1.1 Общ преглед

Обща информация

След като пациентът е регистриран, софтуерът ви подканва да потвърдите точността на
регистрацията, ако сте поставили на пауза навигацията за няколко минути, тъй като
регистрацията може да стане неточна с времето.

Звуков тон ви напомня да проверите точността и иконата Accuracy Check се ви-
зуализира в горния ъгъл на лентата с информация за пациента.

Системни проверки на точността

За по-добро наблюдение на точността по време на цялата процедура, се препоръчва да
определите физически ориентири, които може да се използват за потвърждение по време
на процедурата. Ориентирите трябва да се определят незабавно след първоначалната
регистрация.
Извършвайте подробно потвърждаване по време на цялата процедура, напр. в следните
ситуации:
• Преди и след покриване
• След пробиване или краниотомия
• След завършване на бисопсия или резекция
• Когато се появи съобщението за проверка на точността

ОБЩИ ФУНКЦИИ ЗА НАВИГАЦИЯ
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Как се потвърждава точността

Фиг. 74 

Стъпки

1. Натиснете иконата Accuracy Check, за да отворите диалоговия прозорец Accuracy
Check. Анимацията ви показва как да извършите проверка на точността.

2. Натиснете бутона Confirm.

3.

Задръжте показалеца/инструмента към познат анатомичен ориентир и потвърдете,
че позицията на показалеца, показана в изгледите на образа, съответства на дей-
ствителната точка на анатомията на пациента.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако сочите към маркер или предварително планиран ориентир, сис-
темата разпознава точката и визуализира отклонението от върха на показале-
ца към маркера/ориентира. 

Предупреждение
За да се уверите, че е нямало неизправности на системата, трябва да потвърждавате
точността системно по време на цялата процедура.

Намалена точност

Предупреждение
Изместване на мозъка може да причини несъответствие между предоперативните
данни на пациента и действителната позиция.

Проверки на точността

154 Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.4 Cranial/ENT Вeр. 3.1



9.1.2 Потвърждаване на показалеца и Softouch

Обща информация

Можете да потвърдите точността на показалеца и Softouch в конуса ① на референтна
установка.

①

Фиг. 75 

Как се потвърждава точността

Стъпки

1. Задръжте върха на инструмента в конуса на референтна установка.

2. Разстоянието между върха на показалеца/Softouch и конуса се визуализира в 2D
изгледите на навигацията.

Предупреждение
Не използвайте неточен показалец или Softouch.

ОБЩИ ФУНКЦИИ ЗА НАВИГАЦИЯ
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9.2 Екранни снимки
9.2.1 Заснемане и преглед на екранни снимки

Как се заснемат екранна снимка

Стъпки

1. Натиснете бутона Screenshot, за да направите екранна снимка на
текущия екран.

2.

Екранната снимка е налични за експортиране на външен носител за съхранение
(напр. USB флашка, CD-R диск), както е описано в Ръководството за потребителя
на Patient Data Manager.
ЗАБЕЛЕЖКА: екранните снимки може също да се преглеждат в друг софтуер на
Brainlab (напр. Image Viewer), доколкото съответните пациентски данни са заре-
дени. 

Анонимизиране на екранни снимки

Системата може да се конфигурира така, че пациентската информация да не се появява на
екранната снимка. Свържете се с отдела за поддръжка на Brainlab за повече информация.

Предупреждение
Името на пациента се появява на всяка екранна снимка. За да запазите
поверителността на личните данни на пациента, ограничете достъпа до екранната
снимка само до съответния медицински персонал.

Екранни снимки
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9.3 Обекти и припокривания
9.3.1 Общ преглед

Обща информация

Функцията Objects, Overlays ви позволява да управлявате обекти, които са предварително
планирани в iPlan или Smartbrush, създадени с функцията Paint, и/или да създавате нови
обекти за припокриване (вижте стр. 165).

Диалогов прозорец Objects

Отворете Data > Objects, Overlays.

①

②

③

⑤④ ⑥

Фиг. 76 

№ Функция Обяснение

① Apply to all views
Прилага настройките за обекти за всички съответни изгледи,
ако сте управлявали обекти в индивидуални изгледи чрез ико-
ната с око (вижте стр. 167).

② Create overlay Добавяне на обекти на припокриване (вижте стр. 165).

③ Item Списък на наличните обекти.

④ Visible

Разрешаването/забраняването на Visible показва/скрива обекта
в изгледите на образа:
• Отворена икона с око означава, че обектът е видим.
• Затворена икона с око означава, че обектът е скрит.

⑤ Visualization

Превключване между опциите за визуализация (напр. визуали-
зираният обект е очертан, запълнен с цвят или е в 3D).
Опциите за визуализация, между които можете да превключва-
те, зависят от избрания обект.

⑥ Remove Изтрива обект.

ОБЩИ ФУНКЦИИ ЗА НАВИГАЦИЯ
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Как се осъществява достъп до обекти и припокривания

Стъпка

За да осъществите достъп до обект, за да го модифицирате, натиснете образа на миниа-
тюрата на съответния обект.
Серия от страници на раздели се отваря, в които можете да направите модификации (виж-
те стр. 159).

Визуализиране на обект

Когато преглеждате обекти в 2D изгледи, по-малките обекти може да не се визуализират,
когато превъртате през срезовете на образа, ако са разположени между два среза на
образа.
Ако трябва да зададете обект като невидим (вижте стр. 157), той няма да се визуализира в
изгледите на образа.

Предупреждение
Прегледайте целия дисплей на всички обекти, които са релевантни за операцията.
Уверете се, че всички обекти, които са важни за операцията, са видими.

Предупреждение
Дисплеят на контурите на обекта може да е с по-ниска разделителна способност от
основните данни за образа. Прегледайте всички обекти внимателно, за да се уверите,
че представят правилно областта на интерес.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако превключите обект на 3D в 2D изглед, целият 3D обект се
визуализира, въпреки че част от информацията за обекта е разположена в други
срезове. 

Обекти и припокривания
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9.3.2 Обекти

Как се модифицира визуализирането на обекта

Можете да модифицирате визуализирането на Object чрез раздела Visualization. 

Фиг. 77 

Опции

За да промените визуализацията, изберете:
• Outline: Показва обект, очертан в цвят
• Fill: Показва обект, запълнен с цвят
• 3-D: Показва триизмерна презентация на обект
ЗАБЕЛЕЖКА: не използвайте 3-D за целите на локализацията. 

Използвайте лентата на плъзгача, за да регулирате непрозрачността в изгледите на обра-
за.

Как се променят свойствата на обект

Можете да модифицирате свойствата на Object чрез раздела Properties.

ОБЩИ ФУНКЦИИ ЗА НАВИГАЦИЯ
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Фиг. 78 

Опции

За да преименувате обекта, натиснете Edit и определете ново име в диалоговия прозорец
Enter Name.

За да смените цвета на обекта, изберете цвят от палитрата.

Предупреждение
За да се избегне съмнение, изберете различен цвят за всеки обект.

Обекти и припокривания
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9.3.3 Влакнести обекти

Обща информация

Fiber Objects се планират с помощта на функцията Fiber Tracking в iPlan. За повече
информация вижте Ръководството за потребителя на софтуера iPlan.

Как се модифицира визуализирането на влакнест обект

Можете да модифицирате визуализирането на Fiber Object чрез раздела Visualization.

Фиг. 79 

Опции

Влакнестите обекти може да се визуализират като:
• Fiber (единични влакна се визуализират)
• Object (твърд обект се визуализира)

Ако влакнестият обект се визуализира като Fiber, можете да изберете:
• 2-D: Показва двуизмерна презентация на влакнестия обект (в рамките на равнината на
текущия срез на образа).

• 3-D: Показва триизмерна презентация на влакнестия обект.
ЗАБЕЛЕЖКА: не използвайте 3-D за целите на локализирането. 

Ако влакнестият обект се визуализира като Object, можете да изберете:
• Outline: Показва обект, очертан в цвят.
• Fill: Показва целия обект с цвят.
• 3-D: Показва триизмерна презентация на обекта.

Използвайте лентата на плъзгача, за да регулирате непрозрачността в изгледите на обра-
за.

Предупреждение
В 2-D режим влакната се показват, включително частите до 1 mm, настрани от
показания в момента срез на образа.

ОБЩИ ФУНКЦИИ ЗА НАВИГАЦИЯ
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Как се модифицират свойствата на влакнестия обект

Натиснете раздела Properties.

Фиг. 80 

Опции

За да преименувате влакнестия обект, натиснете Edit и определете ново име в диалоговия
прозорец Enter Name.

Ако влакнестият обект се визуализира като Fiber, можете да:
• Забраните Single color: влакнестият обект се визуализира в няколко цвята. Цветът зави-
си от посоката на дифузията на всяко отделно влакно (червено = ляво-дясно, зелено =
антериорно-постериорно, синьо = глава-крака).

• Разрешете Single color и изберете цвят от палитрата, която се отваря.

Ако влакнестият обект се визуализира като Object, винаги се визуализира в един цвят. За
да смените цвета на обекта, изберете цвят от палитрата.

Обекти и припокривания
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9.3.4 Изместване на обект

Обща информация

Object Shift ви позволява да измествате обект, за да компенсирате всякакви промени в
позицията на обекта. КТ/МР данни за образи и формата и размерът на обекта остават
непроменени. Object Shift може да се използва в следните случаи напр.:
• Ултразвукова интеграция (стр. 213)
• Интраоперативно получаване на образи (стр. 321)

Предупреждение
Софтуерът позволява изместване на обект само в неговите оригинални форма и
размер. Действителните форма и размер на обекта може да се променят поради
изместване на мозъка, загуба на течност или отстраняване на тумор.

Как се изместват обекти

За да изместите обект, изберете раздела Position.

①

③

⑤

②

④

Фиг. 81 

Стъпки

1. За да завъртите обект, натиснете извитите стрелки ① в рамките на образите.

2. За да изместите обекта, натиснете правите стрелки (прикрепени към оранжевите
линии) в рамките на изгледите ②.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато изместите даден обект, препоръчваме да преименувате обекта,
който е бил изместен, напр. от „Тумор“ на „Изместен тумор“, тъй като софтуерът не
визуализира никаква информация, че даден обект е препозициониран. 

В допълнение имате следните опции при използване на Object Shift:

Опции

1. Натиснете иконата Ultrasound ③, за да превключите от ACS изгледите към изгледите
Ultrasound (вижте стр. 164).
ЗАБЕЛЕЖКА: тази икона се появява само ако функцията за интегриране на Ultrasound
е активирана. 

2. Активирайте Fine ④, за да препозиционирате обекта с помощта на фините корекции.

ОБЩИ ФУНКЦИИ ЗА НАВИГАЦИЯ
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Опции

3. Натиснете Reset ⑤, за да възстановите позицията на обекта към първоначалната пози-
ция, когато сте влезли в диалоговия прозорец.

ЗАБЕЛЕЖКА: съдържанието на модифицирания план се записва веднага в софтуера.
Промените в плана на пациента не може да се отменят след това. 

Как се изместват обекти с помощта на ултразвук

В раздела Position натиснете иконата Ultrasound ②, за да активирате ултразвукови
изгледи.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете също да въведете този диалогов прозорец чрез Tools > Ultrasound
> Object Shift. 

③

②
①

Фиг. 82 

Стъпки

1. Задръжте сондата към обекта, така че обектът да е ясно видим в ултразвуковите
образи.

2. Натиснете Freeze ③ в рамките на един от изгледите.

3. Завъртете сондата възможно най-близо до 90°, докато остава в зрителното поле на
камерата. Натиснете Freeze ③ в рамките на другия изглед.

4. Регулирайте позицията на обекта с помощта на стрелките ① в изгледите, за да из-
местите и завъртите обекта.

Обекти и припокривания
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9.3.5 Припокривания

Обща информация

Функцията Create Overlay ви позволява да създавате обект на припокриване на целия
набор от образи, който тогава се полага на набора от образи, показан в момента в
изгледите на образа.
ЗАБЕЛЕЖКА: тази функция е налична само ако са налични повече от един набори от
образи. 

Как се създава припокриване

① ②

③

Фиг. 83 

Стъпки

1.

В Data > Objects, Overlays натиснете Create overlay ①.
ЗАБЕЛЕЖКА: бутонът Create overlay се появява в края на списъка Item. В зависи-
мост от броя елементи, посочени в списъка, може да се наложи да превъртите
до края на списъка. 

2. В диалоговия прозорец Select Set ② изберете набора от образи, който искате да
припокриете на набора от образи, показан в изгледите.

3. В диалоговия прозорец Enter Name ③ определете име за припокриването.

4. Натиснете Proceed, за да се върнете към Data > Objects, Overlays ①, където обек-
тът на припокриване е показан в списъка.

ОБЩИ ФУНКЦИИ ЗА НАВИГАЦИЯ
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Как се модифицират обекти на припокриване

Като при други типове обекти, можете да регулирате визуализирането и свойствата на
обекта на припокриване.

① ②

Фиг. 84 

Стъпки

1. В Data > Objects, Overlays натиснете изображението на миниатюрата на обекта на
припокриване.

2. Използвайте лентата на плъзгача в раздела Visualization ①, за да регулирате не-
прозрачността в изгледите на образа.

3.

Регулирайте името и цвета на обекта в раздела Properties ② (вижте стр. 159).
ЗАБЕЛЕЖКА: ако изберете черно, цветовете на припокриването съответстват
на цветовете на набора от образи, от който е създадено (напр. припокриването
на ПЕТ сканиране е цветно). 

Визуализирано припокриване

Този пример показва набори от ПЕТ образи, припокрити върху набор от МР образи.

Фиг. 85 
ЗАБЕЛЕЖКА: припокриванията не са видими в 3D изгледи. 

ЗАБЕЛЕЖКА: всеки набор от образи съдържа собствени настройки на контрастиране. 

Обекти и припокривания
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9.3.6 Управление на обекти и припокриване в индивидуални изгледи

Как се управляват обекти и припокриване в индивидуални изгледи

Когато управлявате обекти чрез диалоговия прозорец Data, промените се визуализират
глобално във всички изгледи на образа.
Можете да промените видимостта и визуализацията на обектите в индивидуалните изгледи
с помощта на иконата с око (вижте стр. 134).
ЗАБЕЛЕЖКА: когато управлявате обекти локално, не е възможно да добавяте или
изтривате обект. 

①

②③④

Фиг. 86 

Стъпки

1. Натиснете иконата с око в съответния изглед и изберете раздела View
Configurations ①.

2.
Променете видимостта на ③ и/или визуализацията ② на обекта в избрания изглед.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете да приложите всички локални настройки глобално, като
натиснете Apply to all views ④.
 

3.

Натиснете изображението на миниатюрата, за да осъществите достъп до обект и да
го модифицирате.
ЗАБЕЛЕЖКА: модификациите на името, цвета, непрозрачността и позицията на
даден обект винаги се прилагат глобално за всички изгледи. 

ЗАБЕЛЕЖКА: наличността на опцията е зависима от избрания тип изглед, напр.
Craniotomy Planning има различни опции, като напр. настройки на изрязването и
визуализацията. 

ОБЩИ ФУНКЦИИ ЗА НАВИГАЦИЯ
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9.4 Точки и траектории
9.4.1 Заснемане на точки и траектории

Обща информация

Бутонът Acquire ви позволява да определите цифровизирани точки. Това е
полезно за определяне и съхраняване на ориентири на мозъчната повърх-
ност, напр. за стимулация. Acquire се използва и за създаване на траекто-
рия в набора от образи.

Как се заснемат точки с помощта на навигирания инструмент

Стъпки

1.

Ако е необходимо, създайте нова група в Data > Points, към която трябва да се до-
бавят точките (вижте стр. 171).
ЗАБЕЛЕЖКА: алтернативно можете първо да заснемете точките и да ги групи-
рате по-късно. 

2.
Поставете върха на инструмента на желаната точка на анатомията на пациента.
ЗАБЕЛЕЖКА: бъдете информирани, че изместването на върха на инструмента
трябва да е зададено на 0, когато заснемате точки. 

3.

Натиснете Acquire, за да цифровизирате точката.
Заснетите точки се етикетират, както следва:
• Групово име плюс номер (започвайки от #01 за всяка група).
• IntraOp Point плюс номера, ако точка принадлежи на стандартната група, нарече-
на Other Points.

Как се заснемат точки в режим Freeze

Можете също да заснемете точки директно в изгледите на образа, без да използвате
инструмента.

Стъпки

1. Натиснете Freeze в лентата на менюто (вижте стр. 182).

2. Плъзнете пресичането на оранжевите линии (сега показани в изгледите на образа)
точно там, където искате да позиционирате точката.

3. Натиснете Acquire.

Как се управляват точки

Стъпка

Отворете Data > Points и модифицирайте точките, както е описано от стр. 172.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете също да отворите диалоговия прозорец за модифициране, като
натиснете и задържите бутона Acquire, когато заснемате точката. 

Точки и траектории
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Как се заснема траектория

Стъпки

1. Задайте изместване на върха на инструмента (вижте стр. 187).

2.

Поставете върха на инструмента на желаната точка на анатомията на пациента.
• Точката на въвеждане се определя от действителния връх на инструмента, визуа-
лизиран в зелено.

• Целевата точка се определя от виртуалния връх на инструмента, визуализиран в
червено.

3.
Натиснете Acquire.
Отваря се диалоговият прозорец Data > Trajectories

4. Прегледайте траекторията или, ако е необходимо, модифицирайте я, като превклю-
чите към раздела Position.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да създадете траектория по този начин, оста на инструмента трябва
да е разрешена (вижте стр. 202). 

ОБЩИ ФУНКЦИИ ЗА НАВИГАЦИЯ
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9.4.2 Управление на точки

Обща информация

Функцията Points ви позволява да управлявате:
• Точки, предварително планирани в iPlan
• Точки, създадени интраоперативно с помощта на функцията Acquire (вижте стр. 168)
Всички точки се управляват в групи. Това е полезно, напр. за кортикално нанасяне, където
точките, заснети по време на сесия, може да се групират заедно. Точките, заснети в друга
зона на мозъка, може да се съхраняват в различна група.

Диалогов прозорец Points

Отворете Data > Points.

Фиг. 87 

Функции на диалоговия прозорец Points

Функция Обяснение

Item
Списък на планирани групи от точки.
Заснетите точки, които все още не са групирани, се поставят в Other
Points.

Visibility

Разрешаването/забраняването на Visible показва/скрива групираните
точки в изгледите на образа:
• Отворена икона с око означава, че точките са видими.
• Затворена икона с око означава, че точките са скрити.
• Затворено наполовина око указва, че групата съдържа комбинация
от видими и скрити точки.

Active Когато заснемате нови точки, те се поставят в текущата активна група.

Remove

Изтриване на група.
Когато изберете група за премахване, софтуерът ви пита дали искате
да изтриете групата и нейните съдържани точки, или само групата.
Ако изтриете само групата, точките в нея се преместват към Other
Points (вижте стр. 173).
ЗАБЕЛЕЖКА: групата Other Points не може да се изтрива. 

Точки и траектории
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Функция Обяснение

Show Labels Разрешаването/забраняването на този бутон показва/скрива името на
точката в изгледите на образа.

Show only near
plane

Разрешаването/забраняването на този бутон скрива/показва точките в
изгледите на образа, разположени на 20 mm разстояние от текущата
равнина.

Как се добавя нова група

Можете да добавите нова група към списъка Item.

Фиг. 88 

Стъпки

1.
В Data > Points натиснете Create new group.
Отваря се диалоговият прозорец Point Group.

2.
За да определите цвета за всички точки в групата, изберете цвят от палитрата.
Текущият цвят се указва вдясно.

3. За да озаглавите групата, определете ново име с помощта на клавиатурата.

4.

Натиснете Proceed, за да се върнете към Data > Points.
Новата група се показва в списъка Item и се показва като активна група. Доколкото
групата остава активна, всички нови точки, които планирате с помощта на функция-
та Acquire, се поставят в тази група.

Как се осъществява достъп го групите от точки

След като групите от точки са налични (или планирани в iPlan, или заснети по време на
навигация, вижте стр. 168), можете да осъществите достъп до тези групи, за да
модифицирате точките.

Стъпка

Натиснете съответната група в списъка Item.
Отваря се серия от страници на раздела, в който можете да направите необходимите мо-
дификации.

ОБЩИ ФУНКЦИИ ЗА НАВИГАЦИЯ
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Как се модифицират точки

Натиснете раздела Points, за да модифицирате отделни точки в рамките на групата.

①

②
③

④

⑤
⑥

⑦⑧ ⑦⑨⑩⑪

Фиг. 89 

№ Компонент Обяснение

① Цвят За да промените цвета на избраната точка, изберете цвят от пали-
трата.

② Текущо из-
брана точка

Избраната в момента точка се посочва в диалоговия прозорец и се
показва центрирана в рамките на изгледите на образа.

③ Ultrasound Натиснете иконата Ultrasound, за да превключите към ултразвукови
изгледи (вижте стр. 175).

④ Бутони със
стрелки

Превключете през наличните точки, за да изберете друга точка за
модифициране.
Общият брой на точките е указан в заглавката на диалоговия прозо-
рец.

⑤ Edit За да преименувате избраната точка, натиснете Edit и определете
ново име в диалоговия прозорец Point Label.

⑥ Delete За да изтриете избраната точка, натиснете Delete.

⑦ Add

За да създадете нова точка, докоснете при желаното местоположе-
ние в образа и натиснете Add.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете да позиционирате нова точка, като плъзне-
те пресичането на сините линии в желаното местоположение. 

⑧ Reposition

За да препозиционирате избраната точка, натиснете директно е
образа при желаното местоположение и натиснете Reposition. 
ЗАБЕЛЕЖКА: можете да позиционирате точка, като плъзнете
пресичането на сините линии в желаното местоположение. 

⑨ Groups

Точките може да принадлежат към повече от една група. За да доба-
вите избраната точка към друга група и/или да я премахнете от теку-
щата група, натиснете Groups.
В диалоговия прозорец Membership изберете групата или групите,
към която/които да добавите точката.

Точки и траектории
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№ Компонент Обяснение

⑩ Visible
По подразбиране всички точки са видими в изгледа на образа и бу-
тонът Visible е активиран.
За да скриете избраната точка, натиснете Visible.

⑪ Reset Натиснете Reset, за да възстановите настройките на точката към те-
зи, когато за първи път сте влезли в диалоговия прозорец Points.

ЗАБЕЛЕЖКА: съдържанието на модифицирания план се записва в софтуера. Промените
в плана на пациента не може да се отменят след това. 

Как се модифицират групи от точки

Натиснете раздела Properties, за да модифицирате свойствата за избраната група от точки.

Фиг. 90 

Опции

За да промените цвета на всички точки в групата, изберете цвят от палитрата.
Текущият цвят се указва вдясно. Ако точките в групата съдържат повече от един цвят, се
показва икона с множество цветове.

За да преименувате групата, определете ново име с помощта на клавиатурата.
ЗАБЕЛЕЖКА: името на групата Other Points се определя от софтуера и не може да се
променя. 

Как се управляват негрупирани точки

Ако все още не сте създали група за нови точки или не сте избрали съществуваща група по
подразбиране, новите точки се поставят в Other Points.
Можете да осъществите достъп до тези точки по всяко време, като ги модифицирате или ги
поставите в други групи.

ОБЩИ ФУНКЦИИ ЗА НАВИГАЦИЯ
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Фиг. 91 

Стъпки

1. В Data > Points натиснете Other Points.

2. Разделът се отваря, вече можете да модифицирате точките и да ги групирате, както
е описано от стр. 172.

Точки и траектории
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9.4.3 Ултразвукови ориентири

Как се добавя точка/ориентир с помощта на ултразвук

Функцията Ultrasound Landmarks ви позволява да маркирате съдове, които са
идентифицирани с наборите от данни или при използването на режима Ultrasound. Тези
ориентири тогава са видими по време на операция.
В раздела Points натиснете иконата Ultrasound ①, за да активирате ултразвукови изгледи.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете също да въведете този диалогов прозорец чрез Tools > Ultrasound
> Ultrasound Landmarks. 

②

①

Фиг. 92 

Стъпки

1.
Задръжте сондата към съда/ориентира, който ще се добавя.
ЗАБЕЛЕЖКА: изгледът вдясно е уголемен ултразвуков изглед за по-добро поста-
вяне на ориентира. 

2. След като съдът се визуализира ясно, натиснете Freeze ②.

3. Панорамирайте образа или преместете визирния кръст към желаната точка.

4. Натиснете Add, за да добавите ориентир.

ЗАБЕЛЕЖКА: за информация относно уголемяването на ориентир/точка вижте стр.
172. 

ОБЩИ ФУНКЦИИ ЗА НАВИГАЦИЯ
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9.4.4 Управляване на траектории

Обща информация

Функцията Trajectories ви позволява да:
• Управлявате траектории, предварително планирани в iPlan или DICOM Viewer
• Създавате или управлявате траектории интраоперативно

Диалогов прозорец Trajectories

Отворете Data > Trajectories.

Фиг. 93 

Функция Обяснение

Item Списък на всички предварително планирани и интраоперативно планира-
ни траектории.

Visible

Разрешаването/забраняването на Visible показва/скрива траекторията в
изгледите на образа:
• Отворена икона с око означава, че траекторията е видима.
• Затворена икона с око означава, че траекторията е скрита.

Active Дефиниране на траекторията, която ще се използва, напр. режим Auto-
Pilot. Само една траектория може да се активира в даден момент.

Remove Изтрива траектория.

Как се осъществява достъп до траектории

Стъпка

За да осъществете достъп до траектория, за да я модифицирате, натиснете съответната
траектория в списъка Item.
Няколко страници на раздели се отварят, където може да се направят модификации.

Точки и траектории
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Как се модифицира позицията на траекторията

Натиснете раздела Position в диалоговия прозорец за траектория. Името на траекторията
се визуализира в най-горната част на диалоговия прозорец, напр. Intraop Trajectory #2.

Фиг. 94 

Опции

• За да препозиционирате целевата точка, натиснете директно в образа при желаното ме-
стоположение и натиснете Set Target. Целевата точа се указва от червена сфера.

ЗАБЕЛЕЖКА: само активираната в момента траектория има целева точка, указана от
червена сфера. Целевите точки на всички други планирани траектории се визуализи-
рат в друг цвят. 

• За да препозиционирате точката на въвеждане, натиснете директно в образа при жела-
ното местоположение и натиснете Set Entry. Точката на въвеждане се указва от зелен
ограден визирен кръст.

ЗАБЕЛЕЖКА: можете да препозиционирате точката на въвеждане/целевата точка, ка-
то плъзнете пресичането на сините линии точно там, където искате да позиционира-
те точката, и натиснете Set Entry/Set Target. 

За да определите точката на въвеждане с помощта на навигирания инструмент (напр. ако
пробитата дупка е различна от оригинално планираната точка на въвеждане):
• Натиснете Navigate Entry.
• Навигирайте върха на инструмента към желаното местоположение на пациента.
• За да зададете точка на въвеждане, завъртете инструмента или натиснете Set Entry.

За да възстановите настройките на траекторията към тези, когато сте влезли в страниците
на раздела, натиснете Reset.

За да визуализирате траектория в изгледите Inline 1, Inline 2 и Probe’s Eye, натиснете
иконата в лентата на инструментите.

ЗАБЕЛЕЖКА: съдържанието на модифицирания план се записва в софтуера. Промените
в плана на пациента не може да се отменят след това. 

ЗАБЕЛЕЖКА: траектории може да се добавят с помощта на бутона Acquire в лентата
на менюто (вижте стр. 169). 

ОБЩИ ФУНКЦИИ ЗА НАВИГАЦИЯ
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Как се модифицират свойствата на траектория

Натиснете раздела Properties.

Фиг. 95 

Опции

За да преименувате траектория, натиснете Edit и определете ново име в диалоговия про-
зорец Trajectory.

За да регулирате диаметъра на траекторията, визуализиран в изгледите, използвайте бу-
тоните Diameter:
• Натискането на бутоните +/- регулира диаметъра в стъпки от 0,5 mm.
• Натиснете Reset, за да зададете стойността на 0.

За да смените цвета на траекторията, изберете цвят от палитрата.

Преглеждане на траектории

Натиснете раздела Review.

Фиг. 96 

Точки и траектории
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Опции

За да превключите между изгледите ACS (иконата е синя) и изгледите Inline/
Probe’s Eye (иконата е жълта), натиснете бутона в лентата с инструменти.
ЗАБЕЛЕЖКА: изгледът Probe’s Eye е полезен за потвърждаване на траекто-
рии. Този изглед визуализира срезовете на образа от перспективата на ъгъ-
ла на траекторията (кос ъгъл), така че да можете да видите целия курс на
траекторията и да гарантирате, че никакви критично важни структури не
са засегнати. 

За да центрирате изгледа към точката на въвеждане или целевата точка, натиснете Show
Entry или Show Target.

За превъртане през дължината на траекторията, за да потвърдите нейния път, натиснете
Scroll.
Като превъртате през траекторията, разстоянието от текущата позиция към целевата точка
се визуализира. Лентата на напредъка се показва завършена, след като се срещне целе-
вата точка.

Как се добавя траектория

① ②

③ ④

Фиг. 97 

Стъпки

1. В Data > Trajectories натиснете Create new trajectory ①.

2. В Data > Trajectories > Trajectory въведете име за траекторията ②.

3. Ако са налични повече от един набори от образи, се отваря диалоговият прозорец
Select Set ③. Изберете набора от образи, в който да планирате траекторията.

4. Сега можете да зададете нова траектория и да прегледате настройките в разделите
Position, Properties и Review ④, както е описано от стр. 176.

ОБЩИ ФУНКЦИИ ЗА НАВИГАЦИЯ
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ЗАБЕЛЕЖКА: траектории може да се добавят с помощта на бутона Acquire в лентата
на менюто (вижте стр. 169). 

Точки и траектории
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9.4.5 Визуализиране на опции за точки и траектории

Обща информация

Можете да превключите между 2D и 3D визуализиране на всички планирани точки и
траектории в изгледите на образа.

Как се активира/деактивира

Фиг. 98 

Стъпка

В Tools > Settings активирайте/деактивирайте 3-D Points & Trajectories, за да визуализи-
рате точки и траектории в 3D/2D.

Визуализиране на точки и траектории

Следните примери показват 2D (ляво) и 3D (вдясно) визуализирания на точките и
траекториите.

Фиг. 99 

ОБЩИ ФУНКЦИИ ЗА НАВИГАЦИЯ
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9.5 Freeze
9.5.1 Използване на режима Freeze

Общ преглед на Freeze

Бутонът Freeze позволява да замразите визуализираните срезове и ре-
конструкции, за да намалите трептенето в изгледите на образа. Това е
полезно, напр. когато се фокусирате на конкретни структури в сканиране-
то, особено с висок фактор на мащабиране.
Можете да видите точката Freeze, когато центърът на визирния кръст е
фиксиран в последната проследена позиция на инструмента. Ориента-
цията в набора от образи вече е зависима от тази точка.

Как се използва Freeze

Стъпки

1. Натиснете Freeze.

2.

Можете да продължите да навигирате инструмента, докато срезовете и реконструк-
циите останат замразени.
ЗАБЕЛЕЖКА: докато е активирана функцията Freeze, можете да превъртите
през срезовете на образа с помощта на стрелките или невидимата лента за
превъртане в изгледите (вижте стр. 123). 

ЗАБЕЛЕЖКА: точката на Freeze може леко да се измести при превключването между
Workspace 1 и Workspace 2. 

Freeze
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9.6 Функции за измерване
9.6.1 Осъществяване на достъп до функциите за измерване

Как се осъществява достъп до Measurement

Отворете Tools > Measurement.

Фиг. 100 

ОБЩИ ФУНКЦИИ ЗА НАВИГАЦИЯ
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9.6.2 Показване на линийка

Как се визуализира линийка

Фиг. 101 

Стъпка

В Tools > Measurement натиснете Show Ruler, за да активирате линийка във всички из-
гледи на образа (с изключение на 3D и видео изгледи). Когато увеличите и намалите ма-
щаба на изгледите, линийката се актуализира съответно.

Предупреждение
Не използвайте Show Ruler за действително измерване, тъй като визуализираната
структура може да не представя реалната структура, напр. поради контрастиране.

Функции за измерване
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9.6.3 Визуализиране на разстояния

Как се измерва разстоянието до планирана цел

Фиг. 102 

Стъпки

1. В Tools > Measurement натиснете Display Distances. 

2.

Задръжте показалеца към точката, от която искате да измервате. Софтуерът визуа-
лизира разстоянието от точката до планираната цел в стандартни 2D изгледи.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако цифровизираната точка (вижте стр. 170) е в рамките на 8 mm
от текущата позиция на точката, разстоянието до тази точка се визуализира
вместо това. 

Как се измерва разстояние между две непланирани точки

Фиг. 103 

Стъпки

1. В Tools > Measurement натиснете Display Distances.

2. Задръжте показалеца до първата точка на измерване.

ОБЩИ ФУНКЦИИ ЗА НАВИГАЦИЯ
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Стъпки

3. Натиснете Freeze.

4. Преместете показалеца към втората точка на измерване. Софтуерът визуализира
разстоянието между точките в стандартни 2D изгледи.

Функции за измерване
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9.7 Изместване на върха на инструмента
9.7.1 Настройване на изместване на върха на инструмента

Обща информация

Tooltip ви позволява виртуално да удължавате или скъсявате върха на навигирания
инструмент. Това е полезно за:
• Преглеждане на анатомията на по-дълбоки дълбочини
• Планиране на траектории

Как се задава изместване

Фиг. 104 

Стъпки

1. Натиснете Tooltip в лентата на менюто. Отваря се менюто на подменюто Tool Tip
Offset.

2. За да удължите или скъсите инструмента, използвайте бутоните -/+, за да настроите
фино стойността в стъпки от 1 mm.

3. Натиснете извън подменюто Tool Tip Offset, за да приложите стойностите и да се
върнете към екрана за навигация. Изместването се показва до бутона Tooltip.

Допълнително:

Нулирайте Tool Tip Offset до 0 mm.

ОБЩИ ФУНКЦИИ ЗА НАВИГАЦИЯ
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Допълнителна опция

Можете също да зададете върха на инструмента в стъпки от 10 mm чрез:

Стъпки

1. Натискане на Tooltip в лентата на менюто. Отваря се подменюто Tool Tip Offset.

2. Натиснете иконата, за да отворите диалоговия прозорец Tool Tip Offset.

3. Изберете желаната дължина на изместване на върха на инструмента.

4. Натиснете Close, за да се върнете към екрана за навигация.

Навигиране с изместване на върха

Фиг. 105 

Елемент на екрана Представен от

Изместване на инструмента Червена линия

Връх на изместване на инстру-
мента Червен визирен кръст

Действителен инструмент Зелена линия

Действителен връх на инструмент Зелен визирен кръст

Работа с изместване на върха на инструмент

Софтуерът игнорира зададеното Tool Tip Offset, ако решите да регистрирате пациента със
Softouch/показалеца.

Предупреждение
Тъй като изместването на върха на инструмента се прилага за всички инструменти,
след работа с изместването на върха на инструмент винаги го нулирайте до нула, за
да избегнете объркване по време на навигация. Винаги продължавайте с внимание,
когато изместването на върха на инструмента е зададено на стойност, различна от
нула.

Изместване на върха на инструмента
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Предупреждение
Ако траектория на инструмент е била калибрирана неправилно, изместването също е
неточно.

Предупреждение
Реконструкцията и всички други изгледи се актуализират към виртуалния връх.

Предупреждение
Не използвайте функцията за изместване на върха на инструмент за инструменти,
които са били калибрирани с помощта на осевите точки на ICM4.

ОБЩИ ФУНКЦИИ ЗА НАВИГАЦИЯ
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9.8 Настройки на инструмент
9.8.1 Достъп до настройките на инструмент

Как се осъществява достъп до настройките на инструмент

Отворете Tools > Settings.

Фиг. 106 

Настройки на инструмент
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9.8.2 3D Instruments

Обща информация

3-D Instruments ви позволява да превключвате между визуализиране на навигирани
инструменти в 3D или 2D.

Как се активира/деактивира

Стъпка

В Tools > Settings активирайте/деактивирайте 3-D Instruments, за да визуализирате ин-
струментите в 3D/2D.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато е активирано 3-D Instruments, пациентските данни може да са
скрити зад инструмента. 

Дисплей на инструмент

Следните примери показват 2D (ляво) и 3D (вдясно) визуализиране на показалеца.

Фиг. 107 

ОБЩИ ФУНКЦИИ ЗА НАВИГАЦИЯ
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9.8.3 Big Instrument Crosshair

Обща информация

Върхът на навигирания инструмент се указва с визирен кръст в изгледите на образа. Big
Instrument Crosshair ви позволява да превключвате между голям и малък дисплей на този
визирен кръст.

Как се активира/деактивира

Стъпка

В Tools > Settings натиснете Big Instrument Crosshair, за да активирате/деактивирате на-
стройката.
ЗАБЕЛЕЖКА: Big Instrument Crosshair се активира по подразбиране, когато стартира-
те софтуера. 

Визуализиране на визирен кръст

Следните примери показват голямо (ляво) и малко (вдясно) визуализиране на визирния
кръст.

Фиг. 108 

Настройки на инструмент
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10 КАЛИБРИРАНЕ НА
ИНСТРУМЕНТИ

10.1 Въведение в калибрирането
10.1.1 Общ преглед

Обща информация

Инструментите трябва да се калибрират (освен ако не са калибрирани предварително) и
потвърдят, за да ги навигирате. В зависимост от инструмента и избрания метод на
калибриране можете да калибрирате върха, оста и диаметъра на инструмента.
Следните типове инструменти са налични за използване със софтуера:
• Предварително калибрирани инструменти, които се нуждаят само от потвърждение,
включват:
- Предварителни калибрирания, заредени в софтуера.
- Предварителни калибрирания, които вече се съдържат в софтуера (напр. VarioGuide
или Alignment Tool).

• Инструменти, към които прикачвате Instrument Adapter Kit и след това извършвате
калибриране и потвърждаване, включват:
- Инструменти, които не са на Brainlab, като напр. игли за биопсия.
- Инструменти на Brainlab, напр. Показалци със сменяем връх и Аспирационни
тръби.

ЗАБЕЛЕЖКА: за информация относно Комплекти инструментни адаптери направете
справка с Ръководството за потребителя на инструмента. 

Методи на калибриране/потвърждаване

Метод Обяснение Използване за

Матрица за калибри-
ране на инструменти,
ред. 4.0 (ICM4)

Извършване на калибриране/
потвърждаване с помощта на осеви
точки, гнезда или прорез на ICM4.

Всеки инструмент (с изключе-
ние на гъвкави инструменти),
включително големи или не-
стандартно оформени инстру-
менти.

Използване на множество инструменти

Софтуерът може едновременно да проследява инструменти с прикрепени установки с
различни размери. Ако въвеждате инструмент с нова геометрия (която преди не е
използвана в сесия), софтуерът отваря диалогов прозорец за калибриране.

КАЛИБРИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ
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Твърдост на инструмента и точност на калибриране

Таблицата по-долу описва ефектите на твърдостта на инструментите върху точността на
калибрирането.

Тип инструмент Коментар

Твърд

Твърдите инструменти са тези, при които позицията на върха на ин-
струмента остава фиксирана по отношение на установката за прос-
ледяване по време на нейното използване.
Твърдите инструменти може да се калибрират с най-добра точност.

Огъващ се

Огъващ се инструмент може да се огъва под собствената му тежест
или с минимална сила. Това може потенциално да доведе до значи-
телни грешки в проследяването, ако не се борави правилно.
Огъващите се инструменти може да се калибрират, доколкото с ин-
струмента се борави правилно и/или се използва механична под-
дръжка, за да се гарантира, че огъването е минимизирано (напр. из-
ползване на насочваща тръба с игла за биопсия).

Гъвкав

Гъвкави инструменти са тези инструменти, за които върхът на ин-
струмента трябва да се премести, за да се изпълни предназначение-
то им.
Гъвкавите инструменти не може да се калибрират.

Предупреждение
Не калибрирайте гъвкави инструменти.

Потвърждаване на калибрирането

Предупреждение
За да се предотвратят грешки поради неправилно боравене с инструмента,
задължително потвърждавайте точността на калибрирането на върха, оста и
диаметъра на инструмента. Извършете потвърждение след калибриране на
инструмент, зареждане на предварително калибриране или възстановяване на
калибриране.
За да потвърдете точността на калибрирането на инструмента по време на операцията,
можете да посочите калибрирания инструмент към познати анатомичните ориентири и да
потвърдите позицията, визуализирана на екрана.

Въведение в калибрирането
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10.1.2 Боравене с инструментни адаптери

Прикрепване на инструментни адаптери

За да гарантирате успешно калибриране, се уверете, че:
• Сте прикрепили адаптер, който е достатъчно голям за инструмента. Колкото по-голям е
инструментът, толкова по-голям е адаптерът, който трябва да използвате. Използване на
адаптер, който е твърде малък, може да доведе до непрецизно калибриране.

• Дългото рамо на установката за проследяване на адаптера минава паралелно на дългата
ос на инструмента, към която е прикрепено, както е показано на изображението по-долу.

• Уверете се, че всички винтове са затегнати здраво, преди да калибрирате.

②①
Фиг. 109 

№ Обяснение

① Дълго рамо на установка за проследяване.

② Дълга ос на инструмента.

Неуспешно калибриране

Ако софтуерът разпознава, че инструментен адаптер е твърде малък за даден инструмент,
се показва съответстващ диалогов прозорец.
В този случай прикрепете по-дълъг адаптер или позиционирайте адаптера по-близо до
върха на инструмента, след което натиснете Try Again, за да повторите калибрирането.

Правилно боравене с инструментните адаптери

Предупреждение
Не сменяйте и не препозиционирайте установката на инструментния адаптер след
калибриране. Това ще доведе до неправилно визуализиране на инструмента.

Предупреждение
Сменянето на върха на инструмента (напр. върхове на Показалци със сменяем връх)
или на инструментен адаптер изисква ново калибриране на инструмента.

Предупреждение
Уверете се, че адаптерът е достатъчно голям за инструмента. Колкото по-голям е
инструментът, толкова по-голям е адаптерът, който трябва да използвате. Адаптер,
който е твърде малък, може да доведе до непрецизно калибриране.

КАЛИБРИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ
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10.1.3 Активиране на калибриране

Обща информация

Калибрирането се активира от:
• Задържане на инструмента и ICM4 (ако калибрирате с помощта на ICM4) в зрителното
поле на камерата.

• Задръжте инструмента в зрителното поле на камерата.
След като даден инструмент е калибриран и потвърден, той се включва в диалоговия
прозорец Tools > Instruments (вижте стр. 211).

Преди да започнете

Уверете се, че само инструментът, който ще се калибрира, е в зрителното поле на камерата.

Предупреждение
Внимателно прочетете разделите за Комплектите инструментни адаптери и ICM4 в
Ръководството за потребителя на инструмента.

Въведение в калибрирането
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10.2 Калибриране с помощта на ICM4
10.2.1 Общ преглед

Обща информация

Можете да използвате ICM4, за да калибрирате и потвърдите големи или нестандартно
оформени инструменти. Калибрирането с ICM4 също ви позволява да калибриране точно
оста на инструментите.

Функции на ICM4

③

②①

Фиг. 110 

№ Компонент Функция

① V-канал (прорез)

Калибрира оста на инструмента.
Подходящо за инструменти, които не може да влязат в
гнездата (поради голям диаметър на инструмента или
формата на върха).

② Гнезда на калибриране-
то (отвори)

Калибрира върха и оста на инструмента. Подходящо за
инструменти със стандартен връх.
Може да се използва за инструменти, които нямат прав
ствол.
ЗАБЕЛЕЖКА: използването на канали в гнездата не е
съвместимо със софтуера за навигация Cranial/ENT. 

③ Осеви точки Калибрира върха на заострени инструменти.

Потвърждаване на калибрирането

Предупреждение
Всяко калибриране на инструмента с помощта на ICM4 изисква проверка на
отклонението на оста, диаметъра и върха на инструмента. Това ще покаже дали тези
параметри представят точно действителния инструмент.

КАЛИБРИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ
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Как се задава диаметърът на инструмента

Можете да определите диаметъра на инструмента преди потвърждаването. След като е
определен диаметър на инструмент, софтуерът визуализира представяне на инструмента
със зададения диаметър.

Фиг. 111 

Стъпки

1.
Натиснете Set Diameter в диалоговия прозорец Verification of Calibration.
Отваря се диалоговият прозорец Set Instrument Diameter.

2.
Изберете диаметъра на скалата. Настройте фино диаметъра в стъпки от 0,1 mm с
помощта на бутоните +/-.
Натиснете Reset, за да зададете стойността обратно на 0.

3.
Натиснете Accept, за да потвърдите стойността.
Софтуерът ви подканва да потвърдите калибрирането.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако бутонът Show Axis е активен, диаметърът на инструмента не може
да се визуализира или дефинира. 

Калибриране с помощта на ICM4
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10.2.2 Ос на инструмента

Обща информация

Методът на калибриране, който изберете (осева точка, прорез или гнездо) определя начина,
по който софтуерът изчислява оста на инструмента и я визуализира на екрана. Това е
особено видно, когато изместването на върха на инструмента е дефинирано.
Когато калибрирате инструмент с помощта на осева точка, софтуерът може да не
визуализира оста на инструмента, както се очаква. Поради тази причина, когато извършвате
калибриране с помощта на осева точка, визуализирането на оста на инструмента
автоматично се забранява в изгледите.
Можете да разрешите визуализирането на оста на инструмента за калибриране на осева
точка с помощта на бутона Show Axis в диалоговия прозорец за потвърждаване на
калибрирането (вижте стр. 203).

Калибриране на оста на инструмента

Предупреждение
Бъдете информирани, че калибрирането на инструмент с помощта на осеви точки на
ICM4 може да доведе до виртуална ос на инструмента, която не съответства на
действителната ос на инструмента. Използвайте гнездото или v-канал, за да
калибрирате правилно оста.

Разбиране на оста на инструмента

Обяснението по-долу описва как оста на инструмента се изчислява и визуализира, когато се
активира Show Axis.

① ②

Фиг. 112 

№ Метод на калибриране Обяснение

① Гнездо и v-канал

Когато калибрирате връх и ос на инструмент в гнездо за
калибриране (отвор), оста на инструмента (пунктирана
линия) се изчислява паралелно на гнездото.
Когато калибрирате оста на инструмента във v-канал
(прорез), тя се изчислява по самия v-канал.
Във всеки случай изчислената ос на инструмента е очак-
ваната, т.е. по действителната ос на инструмента.
Ако измества на връх на инструмент е дефинирано, оста
се простира извън калибрирания връх в същата посока.
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№ Метод на калибриране Обяснение

② Осева точка

Когато калибрирате връх на инструмент в осева точка,
оста на инструмента се изчислява паралелно на установ-
ката за проследяване на инструмента. Оста на инстру-
мента тогава се измества, докато пресече върха на ин-
струмента.
С изместване на върха на инструмент оста на инструмен-
та се простира извън калибрирания връх в същата посо-
ка.

ЗАБЕЛЕЖКА: изместванията на върха на инструмента трябва да се използват само с
прав инструмент или с извит инструмент, който е калибриран в гнездо. 

ЗАБЕЛЕЖКА: използвайте калибриране с осеви точки (с референтна установка или
ICM4) за калибриране на инструменти със заострени върхове. За незаострени
инструменти използвайте калибриране на отвора ICM4 или прореза. 

Калибриране с помощта на ICM4
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10.3 Потвърждение с помощта на референтна
установка

10.3.1 Въведение

Обща информация

Можете да извършите потвърждение на инструмента с помощта на конуса на референтната
установка ①.

①

Фиг. 113 

Подходящи инструменти

Подходящи? Инструменти

Да Инструменти с остър връх.

Не

Инструменти със:
• Заоблен връх.
• Голям диаметър, който не пасва правилно в конуса на референтна уста-
новка.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да калибрирате извити документи или за да получите
информация за диаметъра на инструмент, използвайте ICM4. 

КАЛИБРИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ
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10.3.2 Ос на инструмента

Обща информация

Когато потвърждавате инструмент с помощта на конуса на референтната установка,
софтуерът може да не визуализира оста на инструмента, както се очаква. Това е особено
видно, когато изместването на върха на инструмента е дефинирано. Поради тази причина,
когато извършвате потвърждение с помощта на референтната установка, визуализирането
на оста на инструмента автоматично се забранява в изгледите.
Можете да разрешите визуализирането на оста на инструмента с помощта на бутона Show
Axis (вижте стр. 203).

Разбиране на оста на инструмента

Ако активирате Show Axis, обяснението по-долу описва как оста на инструмента се
изчислява и визуализира.

Фиг. 114 
Когато потвърждавате върха на инструмент в конуса, оста на инструмента се изчислява
паралелно на установката за проследяване на инструмента. Оста на инструмента тогава се
измества, докато пресече върха на инструмента.
С изместване на върха на инструмент (червен кръст) оста на инструмента се простира
извън калибрирания връх (зелен кръг) в същата посока.

Потвърждение с помощта на референтна установка
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10.3.3 Калибриране и потвърждаване с помощта на осеви точки

Как се калибрират и потвърждават осеви точки

Фиг. 115 

Стъпки

1.
Задръжте ICM4 и вашия инструмент с Установката на инструментния адаптер,
прикрепена към зрително поле на камерата.
Отваря се диалоговият прозорец Instrument Calibration.

2. Вмъкнете върха на инструмента в осева точка и завъртете инструмента леко.

3. След като калибрирането на върха е завършено, се отваря диалоговият прозорец
Verification of Calibration.

4. Вмъкнете върха на инструмента в същата осева точка, използвана за калибриране,
и леко завъртете инструмента, за да визуализирате отклонението на върха.

5. Натиснете Accept, за да потвърдите калибрирането, или натиснете Try Again, за да
повторите калибрирането.

6. Премахнете ICM4 от зрителното поле на камерата.

Как се показва ос на инструмент

Визуализирането на оста на инструмента се забранява автоматично за инструменти,
калибрирани с помощта на осева точка (вижте стр. 199). В този случай само визирният
кръст, представящ върха на инструмента, се показва в изгледите на образа.

Стъпка

За да разрешите визуализирането на оста в изгледите на образа, натиснете Show Axis в
диалоговия прозорец Verification of Calibration. 

Настройване на диаметъра на инструмента

Можете да определите диаметъра на инструмента, като натиснете Set Diameter в
диалоговия прозорец Verification of Calibration (вижте стр. 198). 

КАЛИБРИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ
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10.3.4 Калибриране и потвърждаване с помощта на гнезда (отвори)

Диалогови прозорци за калибриране и потвърждаване

① ②

③

Фиг. 116 

Как се калибрира и потвърждава с помощта на гнезда

Стъпки

1.
Задръжте ICM4 и инструмента с Установката на инструментния адаптер, прикре-
пена към зрителното поле на камерата.
Отваря се диалоговият прозорец Instrument Calibration ①.

2. Натиснете Holes, за да отворите екрана за калибриране с гнезда ②.

3. Изберете диаметъра на инструмента, като натиснете съответното гнездо в диалого-
вия прозорец. Изберете най-малкия диаметър, в който пасва инструментът.

4. Въведете върха на инструмента в гнездото на ICM4 с правилния диаметър. Уверете
се, че върхът на инструмента достига дъното на гнездото.

5.
Задръжте инструмента неподвижен, докато калибрирането завърши.
Отваря се диалоговият прозорец Verification of Calibration ③.

6.
Задръжте върха на инструмента в същото гнездо и леко завъртете инструмента, за
да визуализирате отклоненията на върха и оста. Уверете се, че визуализираният
диаметър съответства на диаметъра на инструмента и използваното гнездо.

7. Натиснете Accept, за да потвърдите калибрирането, или натиснете Try Again, за да
повторите калибрирането.

8. Премахнете ICM4 от зрителното поле на камерата.

Потвърждение с помощта на референтна установка
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Предупреждение
По време на калибрирането на инструмента се уверете, че върхът на инструмента
достига дъното на отвора и пасва удобно.

Как се показва ос на инструмент

Визуализирането на оста на инструмента се разрешава автоматично за инструменти,
калибрирани с помощта на гнездо (вижте стр. 199).

Стъпка

За да забраните визуализирането на оста, натиснете Show Axis в диалоговия прозорец
Verification of Calibration.
Само визирният кръст, представящ върха на инструмента, се показва в изгледите на обра-
за.

Настройване на диаметъра на инструмента

Можете да определите диаметъра на инструмента, като натиснете Set Diameter в
диалоговия прозорец Verification of Calibration (вижте стр. 203). 

КАЛИБРИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ
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10.3.5 Калибриране и потвърждение с помощта на V-канал (прорез)

Обща информация

С калибрирането чрез прорез можете да потвърдите върха и оста на инструментите, които
не са били подходящи за калибриране с помощта на гнезда (напр. поради голям диаметър).
За да калибрирате върха и оста, калибрирането се извършва в две стъпки:
• Върхът се калибрира в осевите точки.
• Оста се калибрира във V-канала.

Диалогови прозорци за калибриране и потвърждаване

① ②

④③

Фиг. 117 

Как се калибрира и потвърждава

Предупреждение
Винаги се уверявайте, че инструментът е поставен правилно в прореза на ICM4, за да
получите правилния резултат от калибрирането.

Стъпки

1.
Задръжте ICM4 и инструмента с Установката на инструментния адаптер, прикре-
пена към зрителното поле на камерата.
Отваря се диалоговият прозорец Instrument Calibration.

2. Натиснете Notch, за да отворите първия диалогов прозорец за калибриране ①.

3. Вмъкнете върха на инструмента в осева точка и завъртете инструмента леко.

4. След като калибрирането на върха е завършено, се отваря вторият диалогови про-
зорец за калибриране ②.

Потвърждение с помощта на референтна установка
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Стъпки

5. Поставете ствола на инструмента във V-канала и го задръжте неподвижен. Уверете
се, че този инструмент пасва здраво във V-канала.

6. След като калибрирането на оста е завършено, се отваря диалоговият прозорец
Verification of Calibration.

7. Задръжте инструмента във V-канала и леко завъртете, за да визуализирате откло-
нението на оста (вижте диалоговия прозорец ③).

8.
Вмъкнете върха на инструмента в същата осева точка, използвана за калибриране,
и леко завъртете инструмента, за да визуализирате отклонението на върха (вижте
диалоговия прозорец ④).

9. Натиснете Close, за да потвърдите калибрирането, или натиснете Recalibrate, за да
повторите калибрирането.

10. След калибрирането премахнете ICM4 от зрителното поле на камерата.

Как се показва ос на инструмент

Визуализирането на оста на инструмента се разрешава автоматично за инструменти,
калибрирани с помощта на V-канала (вижте стр. 199).

Стъпка

За да забраните визуализирането на оста, натиснете Show Axis в диалоговия прозорец
Verification of Calibration. 
Само визирният кръст, представящ върха на инструмента, се показва в изгледите на обра-
за след калибрирането.

Настройване на диаметъра на инструмента

Можете да определите диаметъра на инструмента, като натиснете Set Diameter в
диалоговия прозорец Verification of Calibration (вижте стр. 198).

КАЛИБРИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.4 Cranial/ENT Вeр. 3.1 207



10.3.6 Калибриране на аспирационни тръби

Опции за калибриране

Можете да калибрирате аспирационни тръби с помощта на:
• Гнезда за стандартни аспирационни тръби с прав връх (извършете калибрирането, както
е описано на стр. 204).

• Осеви точки за аспирационни тръби с извити под ъгъл върхове.

Калибриране с помощта на осеви точки

За да калибрирате и потвърдите аспирационни тръби с извити под ъгъл върхове, следвайте
инструкциите на стр. 203. В допълнение не забравяйте следното:

Върхове за калибриране

Уверете се, че върхът на аспирационната тръба е пер-
пендикулярен на осевата точка.

Завъртете аспирационната тръба, без да накланяте
върха.

Отклонения на върха

По време на калибрирането на осевата точка, върхът на апирационната тръба трябва да се
вмъкне напълно в осевата точка. Това води до отклонение между визуализирания и
действителния връх. В зависимост от формата на върха и размера на аспирационната
тръба, това отклонение може да е до 1,5 mm.

Потвърждение с помощта на референтна установка
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10.4 Предварително калибрирани инструменти
10.4.1 Зареждане на предварително калибрирани инструменти

Типове предварително калибрирани инструменти

Типовете предварително калибрирани инструменти може да се използва със софтуера:
• Инструменти, за които предварителните калибрирания трябва да се заредят, включват:

- Стилет за еднократна употреба: Стр. 289 
- Инструменти Paint (след стъпките за зареждане и потвърждение на стр. 209)

• Инструментите, за които предварителното калибриране се съдържа в софтуера,
включват:
- Игла за биопсия: Стр. 284 
- VarioGuide: Стр. 267 
- Инструмент за подравняване (тръба за биопсия): Стр. 280

Как се зарежда предварително калибриране

Фиг. 118 

Предупреждение
Винаги потвърждавайте калибриранията на инструмент внимателно, преди да
продължите.

Стъпки

1. Задръжте предварително калибрирания инструмент в зрителното поле на камерата.

2. За да заредите предварителното калибриране, натиснете Load в диалоговия прозо-
рец Instrument Calibration.

3. Ако са налични предварителни калибрирания за повече от един инструмент, избере-
те инструмента в диалоговия прозорец Select Instrument.

КАЛИБРИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ
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Стъпки

4.
Потвърдете калибрирането в диалоговия прозорец Verification of Calibration.
ЗАБЕЛЕЖКА: следвайте инструкциите, предоставени на стр. 203 (калибриране с
помощта на ICM4). 

Зареждане и потвърждаване на инструменти за оцветяване

Когато потвърждавате точността на инструменти Paint с помощта на референтната
установка, отклонението на върха е по-малко от 2,8 mm поради сферичния връх на
инструмента Paint. За да определите действителната точност на върха, задръжте
инструмента Paint нагоре в конуса на референтната установка и извадете 2,8 mm от
визуализираното отклонение на върха.

Предупреждение
Винаги зареждайте геометрията на предварително калибрирания инструмент, когато
използвате инструмент Paint, тъй като ръчно калибриране няма да бъде точно.

Предварително калибрирани инструменти
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10.5 Осъществяване на достъп до калибрирани
инструменти

10.5.1 След калибриране

Обща информация

След като даден инструмент е калибриран и потвърден, той се включва в диалоговия
прозорец Tools > Instruments. От тук можете да осъществите достъп до калибрирането,
напр. да повторите потвърждаването.

Предупреждение
Винаги потвърждавайте калибриранията на инструмент внимателно, преди да
продължите.

Как се осъществява достъп до калибрирани инструменти

Стъпка

Отворете Tools > Instruments.

① ②

Фиг. 119 

№ Компонент

①
След като даден инструмент е калибриран и потвърден, той се показва в списъка.
ЗАБЕЛЕЖКА: Biopsy Needle и VarioGuide/Alignment Tool са винаги налични в спи-
съка, дори ако калибрирането все още не е потвърдено. 

②
Диаметърът на инструмента (ако е дефиниран) се указва за всеки инструмент.
Колоната също така указва дали оста е забранена за инструмента (напр. ако е била
калибрирана с помощта на конуса на референтната установка).

КАЛИБРИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ
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Избор на калибриране

Стъпка

За да осъществите достъп до калибриране, натиснете съответния образ на миниатюра.
Отваря се диалоговият прозорец Verification of Calibration.

Фиг. 120 

Опции

За да потвърдите калибрирането, следвайте инструкциите, предоставени на стр. 201 (по-
твърждение в конуса на референтната установка) или от стр. 203 (потвърждение с помощ-
та на ICM4).

За да покажете/скриете оста на инструмента, визуализирана в изгледите, активирайте/
деактивирайте Show Axis.
ЗАБЕЛЕЖКА: по подразбиране оста на инструмента се забранява за инструменти, ка-
либрирани с помощта на референтна установка, и за инструменти, калибрирани в осе-
ва точка на ICM4. 

За да дефинирате или промените диаметъра на инструмента, натиснете Set Diameter
(вижте стр. 198).

За да повторите калибрирането за избрания инструмент, натиснете Recalibrate.

Осъществяване на достъп до калибрирани инструменти
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11 УЛТРАЗВУК
11.1 Въведение във външния ултразвук
11.1.1 Общ преглед

Обща информация

Изместване на мозъка, причинено от свиване, загуба на течност или отстраняване на тумор,
може да ограничи точността на навигацията, базирана на предоперативните образи.
Навигиран ултразвук се използва за:
• Интраоперативно идентифициране и компенсиране на изместване на мозъка
• Визуализиране и маркиране на съдове
ЗАБЕЛЕЖКА: не можете да свържете никакво ултразвуково устройство към системата
за навигация без подходящ видео изход. 

Преди да започнете

• Пациентът трябва да е регистриран.
• Ултразвуковото устройство трябва да е правилно свързано към системата за навигация.
• Ултразвуков адаптер трябва да бъде прикрепен към ултразвуковата сонда.

Предупреждение
Внимателно прочетете главите „Ултразвукови адаптери“ и „Фантом за регистрация
чрез ултразвук“ в Ръководството за потребителя на инструмента, преди да
използвате ултразвуковите функции.

Предупреждение
Преди да извършите ултразвуково-насочвана навигация, ултразвуковата сонда
трябва да е калибрирана с помощта на Фантома за регистрация чрез ултразвук.

Ограничения

Предупреждение
Това ръководство описва начина на използване на софтуера за контрол и улавяне на
ултразвуковия образ. Това ръководство не:
• Предоставя инструкции за начина на извършване на ултразвуков преглед или
каквито и да е медицински процедури.

• Представя медицински протоколи за ултразвукови прегледи или медицински
процедури.

• Дискутира интерпретации на заснети сканирания.

Предупреждение
Преди да използвате функциите на софтуера External Ultrasound, трябва да бъдете
обучени в клиничните процедури за провеждане на ултразвукови прегледи.

УЛТРАЗВУК
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Визуализирани ултразвукови образи

Предупреждение
Ултразвуковите образи, визуализирани в екрана за навигация, не са подходящи за
диагностично използване. Използвайте екрана на ултразвуковото устройство, когато
качеството на образа е изключително важно.

Въведение във външния ултразвук
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11.2 Стартиране на External Ultrasound
11.2.1 Активиране на External Ultrasound

Обща информация

Интегрирането на външен ултразвук изисква видеовръзка между ултразвуковото устройство
и системата за навигация. Свържете външното ултразвуково устройство с помощта на
видео кабел със системата на Brainlab.

Как се активира ултразвукът

Фиг. 121 

Стъпка

Отворете Tools > Ultrasound.

УЛТРАЗВУК
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11.2.2 Избиране на ултразвукова сонда

Обща информация

За да навигирате ултразвукова сонда, сондата трябва да се калибрира при зададени
дълбочина и честота на проникване.
В идеалния случай ултразвуков специалист инсталира предварителните настройки на
Brainlab на ултразвуковото устройство, за да съвпаднат с предварителните настройки на
навигацията. Свържете се с отдела за поддръжка на Brainlab за повече информация
относно ултразвуковите предварителни настройки и предварителното калибриране.

Как се избира ултразвукова сонда

Фиг. 122 

Стъпка

Под Tools > Ultrasound > Ultrasound Probes изберете сондата, която ще се използва за
навигацията, като натиснете иконата. Сега сте подканени да потвърдите сондата (вижте
стр. 218).
ЗАБЕЛЕЖКА: калибрираната сонда на избора се осветява. 

Предупреждение
Потвърдете, че настройките на ултразвуковото устройство (изходящ канал,
визуализирана област, ниво на мащабиране, обръщане на образа, дълбочина на
сканиране) съответстват на избраното калибриране на сондата на системата за
навигация.

Предупреждение
Уверете се, че избирате ултразвуковата сонда, която в действителност се използва по
време на навигацията.

Стартиране на External Ultrasound
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Допълнителни опции

Опции

За да добавите нова сонда, натиснете Add New Probe. Използват се видео настройките от
последното калибриране. След това сте насочени към диалоговия прозорец Enter Probe
Name. Ако не съществува предишно калибриране на ултразвукова сонда, първо трябва да
се дефинират видео настройките (вижте стр. 221).
ЗАБЕЛЕЖКА: променените настройки на образа може да се дефинират повторно за но-
вата сонда (вижте стр. 224). 

За да изтриете сонда от списъка, натиснете съответния бутон X. Помолени сте да потвър-
дите това действие.
ЗАБЕЛЕЖКА: не е възможно да изтриете вече избрана ултразвукова сонда. 

УЛТРАЗВУК
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11.2.3 Потвърждаване на калибрирането на сондата

Обща информация

След калибрирането на ултразвуковата сонда или след избора на вече калибрирана сонда,
е важно да потвърдите точността на калибрирането, за да си гарантирате правилно
представяне на образа.

Диалогов прозорец за потвърждение

②①

Фиг. 123 

№ Компонент

①

Когато държите ултразвуковата сонда към Фантома за регистрация чрез ултраз-
вук, се визуализира ултразвуков образ на фантома.
• Малки бели зони в образа представят калибрационните точки (пресичане на про-
водниците във фантома).

• Жълти визирни кръстове указват изчислената позицията на калибрационните точ-
ки на база на позицията на сондата.

②
Когато държите ултразвуковата сонда към черепа на пациента, избраният набор от
образи се реконструира според действителната ориентация на ултразвуковата рав-
нина. Можете да сравните анатомичните ориентири с МР/КТ данните.

Предупреждение
Ако е използван доплер режим, потвърдете правилната цветна репродукция на
страницата за потвърждаване с дисплея на външния ултразвук. За правилно
представяне на доплера е необходим S-Video вход.

Предупреждение
Информацията, визуализирана на екрана за навигация от ултразвуковия доплер,
може да се различава от информацията, визуализирана на външната ултразвукова
система. Извършете кръстосана проверка на дисплея с външната ултразвукова
система за по-подробен образ.

Стартиране на External Ultrasound
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Честота на потвърждение

Предупреждение
Всеки път, когато извършвате ултразвуково-насочвана навигация, потвърждавайте
точността на калибрирането по време на цялата сесия.

Как се потвърждава точността с помощта на фантом (Опция 1)

Стъпки

1. Задръжте сондата нагоре в средата на Фантома за регистрация чрез ултразвук.

2.
В изгледа на образа ① потвърдете, че жълтите визирни кръстове съвпадат с пози-
цията на белите зони. Ако всеки визирен кръст е директно над бялата зона (пръчки),
това указва точно калибриране.

3. Проверете точността, като бавно местите сондата, за да видите дали движението на
визирните кръстове кореспондира с движението на пръчките.

Как се потвърждава точността директно върху черепа (Опция 2)

Стъпки

1. Задръжте сондата към познат ориентир на черепа на пациента.

2. В изгледа Ultrasound Inline ② (вижте стр. 237) потвърдете, че ориентацията на ул-
тразвуковия образ кореспондира с пациентските данни.

Следващи стъпки

Опции

Ако точността е достатъчна, натиснете Accept, за да потвърдите калибрирането.

Ако точността е недостатъчна, натиснете Recalibrate.
Диалоговият прозорец Rod Detection се отваря (вижте стр. 225).

Също така е възможно ръчно да подобрите калибрирането, когато ултразвуковата сонда
се калибрира за първи път. Натиснете Improve. Диалоговият прозорец Manual Rod
Placement се отваря (вижте стр. 226).

Допълнителни опции

Бутон Функция

Flip

Flip предлага същата функционалност като външния ултразвук, за да
адаптира ултразвуковия образ към нуждите на потребителя.
Обръща ултразвуковия изглед и изгледа на пациентските данни вер-
тикално. Това задава ориентацията на образа според вашата пози-
ция на настройка/ориентация на пациента.
ЗАБЕЛЕЖКА: използването на функционалността за външно обръ-
щане анулира вече съществуващото калибриране на ултразвукова-
та сонда. Натиснете Flip на страницата за потвърждение, за да
адаптирате образа към нуждите на потребителя. 

Recalibrate
Recalibrate отваря диалоговия прозорец Rod Detection, тогава може-
те да използвате автоматично калибриране, за да подобрите кали-
брирането (вижте стр. 225).

УЛТРАЗВУК
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Бутон Функция

Improve

Improve отваря диалоговия прозорец Manual Rod Placement. Сега
можете ръчно да подобрите калибрирането (вижте стр. 226).
ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е да използвате функцията Improve само
след най-първото калибриране на ултразвуковата сонда. 

Accept Приема потвърденото ултразвуково калибриране.

Cancel

Анулира ултразвуковото калибриране и ви връща обратно към основ-
ния екран.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако ултразвукова сонда вече е избрана и потвърдена,
тази избрана преди сонда остава като избрана сонда, ако Cancel
се избере на страницата за потвърждение. 

Стартиране на External Ultrasound
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11.2.4 Калибриране на нова ултразвукова сонда

Обща информация

Трябва да извършите калибриране, ако:
• Не са калибрирани сонди или калибрираните сонди са били изтрити.
• Потвърждаването на пробата е неуспешно.

Как се дефинират настройките на образа за калибриране

Фиг. 124 

Стъпки

1. Под Tools > Ultrasound > Probes натиснете Add New Probe.

2.

• Ако калибрирате ултразвукова сонда за първи път, видео входът трябва да се де-
финира (вижте стр. 221).

• Ако ултразвукова сонда вече е била калибрирана, ще се използват дефинираните
видео вход и настройки за изрязване и образ на калибрираната преди сонда. Тези
настройки може да се променят чрез натискане на Image Settings в диалоговия
прозорец Cone Definition (стр. 224).

3. След като се избере Add New Probe, трябва да се определи името на сондата (виж-
те стр. 223).

ЗАБЕЛЕЖКА: ако ултразвуковият образ не се появи, се уверете, че избраният видео
вход съответства на прикрепените кабели на панела, използван от ултразвуковото
устройство. 

Предупреждение
По време на всяко използване свързвайте видеото към същия вход, избран по време
на калибрирането. Използването на различен вход може да доведе до неправилно
калибриране.

Как се дефинира видео входът

Разделът Video Input дефинира използваните видео сигнал и видео вход.
Ако калибрирате нова сонда за първи път, се отваря диалоговият прозорец Video Input,
подканващ ви да изберете съответния видео вход за дефиниране на видео настройките.

УЛТРАЗВУК
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Фиг. 125 

Стъпки

1. Video Input задава канала за видеовръзката. Натиснете Select Input, за да избере-
те желания вход (вижте стр. 221).

2. Изберете Signal Type (PAL или NTSC).

3. Натиснете Accept, за да започнете калибрирането на сондата.

ЗАБЕЛЕЖКА: всички видео настройки са налични само по време на калибриране.
Настройките на образа може да се достигнат в диалоговия прозорец Cone Definition
чрез натискане на иконата Image Settings (вижте стр. 224). 

Как се изрязва ултразвуков образ

Разделът Cropping ви позволява да определите ултразвуковия образ, показан в основните
изгледи. Свързаният ултразвуков образ е ограничен до образа, показан в рамките на
жълтите линии.

Фиг. 126 
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Стъпки

1.

Променете размера на прозореца за изрязване.
Използвайте плъзгача Horizontal Size, за да регулирате широчината на ултразвуко-
вия образ.
Използвайте плъзгача Vertical Size, за да регулирате височината на ултразвуковия
образ.

2. Натиснете в образа, за да регулирате центъра на прозореца за изрязване.

Предупреждение
Определете ултразвуков образ с пълния видим конус, за да предотвратите изрязване
на съответната ултразвукова информация. Цялата относима информация трябва да е
видима в определения правоъгълник на изгледа. Потвърдете това с изгледа на
външния ултразвук, за да се уверите, че цялата информация е видима.

Как се регулират настройките на образа

Разделът Settings ви позволява да регулирате настройките на изгледа на образа, както е
необходимо, с помощта на лентите на плъзгача. За повече информация относно
настройките на образа вижте стр. 53.

Фиг. 127 

Как се осъществява достъп до настройките на образа за ултразвук

Има различни възможности за промяна на настройките на ултразвуковия образ.

Опции

Под Tools > Ultrasound натиснете Image Settings, за да отворите диалоговите прозорци,
където можете да направите корекции (вижте стр. 232).

Променете настройките в диалоговия прозорец Cone Definition (вижте стр. 224).

Как се етикетира ултразвукова сонда

Първия път, когато се калибрира ултразвукова сонда в системата за навигация, сондата се
наименува след дефинирането на настройките на образа и видеото. Наименуването на
калибриране на ултразвукова сонда е възможно само веднъж.

УЛТРАЗВУК
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Ако дадена ултразвукова сонда е калибрирана вече в системата за навигация, можете да
дефинирате друга настройка за нея, като натиснете Add New Probe на страницата Probe
Selection.

Фиг. 128 

Стъпки

1. Въведете име на виртуалната клавиатура. За лесно идентифициране на сондата
името трябва да съдържа името на сондата и използваната ултразвукова честота.

2. Натиснете Proceed, за да запишете името на сондата.

Как се регулира конусът на калибрирането

Диалоговият прозорец Cone Definition показва предложения ултразвуков конус (жълто
очертание). Конусът обгражда зоната, използвана за калибриране на ултразвукова сонда.
Позиционирайте конуса така, че всички части на образа, които не принадлежат на B-
режима, са извън жълтото очертание и дефинираният конус представя ултразвуковия
образ.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете да промените настройките на видео входа, като натиснете
Image Settings ④ в рамките на изгледа.
 

②

④
③

①

Фиг. 129 
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Стъпки

1. Активирайте точка, като натиснете визирния кръст и го преместите, за да създадете
жълто очертание ① около ултразвуковия конус.

2.
За да позиционирате точка, натиснете желаното местоположение на екрана. Из-
ползвайте уголемения изглед ②, за да настроите фино позицията.
Текущата точка (показана в жълто) се премества към указаната зона.

3.

Регулирайте дълбочината на проникване с помощта на плъзгача ③. Дълбочината на
проникване може да бъде между 50 mm и 100 mm.
ЗАБЕЛЕЖКА: дълбочината на проникване в диалоговия прозорец трябва да е съ-
щата като дълбочината на проникване на свързания ултразвук. 

Предупреждение
Поддържат се само ултразвукови сонди с дълбочина на проникване между 50 mm и
100 mm.

Как се извършва автоматично калибриране

Диалоговият прозорец Rod Detection ви предоставя обратна връзка на живо относно това
кои обекти на образа се използват за автоматично калибриране.

①

②

Фиг. 130 

Стъпки

1.
Регулирайте червените линии ①, за да филтрирате артефакти на образа, които мо-
же да се засекат като пръчки. Всичко над горната линия и под долната линия ще се
игнорира.

2.
Задръжте сондата нагоре и в центъра на еластичната част на Фантома за реги-
страция чрез ултразвук, като задължително подравнявате ултразвуковата равнина
с фантома.

3.

Белите калибрационни точки в ултразвуковия образ се очертават в зелено, ако са
засечени от алгоритъма на калибрирането на софтуера. Ултразвуковото устройство
трябва да остане на място за няколко секунди.
• Ако калибрирането е успешно, страницата Ultrasound Verification се отваря.
• Ако калибрирането е неуспешно, се отваря страницата Manual Rod Placement.

ЗАБЕЛЕЖКА: можете да адаптирате настройките на образа, като изберете Image
Settings ② в рамките на изгледа.
 

УЛТРАЗВУК
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Предупреждение
Фантомът за регистрация чрез ултразвук трябва да се покрие по време на
калибрирането, за да се осигури стерилност на ултразвуковата сонда.

Как се постига добро калибриране

Алгоритъмът на калибриране използва пръчки на калибровъчния фантом за калибриране
на ултразвуковата сонда. Следващите изображения дават представа за начина, по който
формирането на засечените пръчки на ултразвуковия фантом трябва да изглежда, за да се
постигне успешно калибриране. Предоставени са примери за различни дълбочини на
проникване.

Калибриране Обяснение

• Засичане на пръчки с помощта на алго-
ритъм на калибриране в рамките на ул-
тразвуковия образ може да се види от ля-
вата страна.

• Напаснете ултразвуковата сонда към
формирането на пръчките, както се виж-
да.

• Пет пръчки са засечени с помощта на ул-
тразвукова сонда с дълбочина на проник-
ване от 60 mm.

Това формиране на пръчки води до успеш-
но калибриране на ултразвуковата сонда.

• Напаснете ултразвуковата сонда към
формирането на пръчките, както се виж-
да.

• Осем пръчки са видими с помощта на
дълбочина на проникване от 80 mm.

Това формиране на пръчки води до успеш-
но калибриране на ултразвуковата сонда.

• Напаснете ултразвуковата сонда към
формирането на пръчките, както се виж-
да.

• Поне осем пръчки са видими с помощта
на дълбочина на проникване от 100 mm.

Това формиране на пръчки води до успеш-
но калибриране на ултразвуковата сонда.

Как се извършва ръчно калибриране

Ако калибрирането е неуспешно, се отваря диалоговият прозорец Manual Rod Placement.
Можете да подобрите ръчно автоматичното калибриране в този диалогов прозорец, като
ръчно адаптирате автоматично избраните пръчки от автоматичното калибриране. Белите
калибрационни точки на Фантома за регистрация чрез ултразвук в ултразвуковия образ
се използват за калибриране.

Стартиране на External Ultrasound
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Представяне на начина, по който правилното ръчното поставяне на пръчки трябва да
изглежда, може да се намери на ултразвуковия фантом ①.

①

Фиг. 131 

②

Фиг. 132 

Стъпки

1.

За калибриране се използва снимка на ултразвуковия образ. Избраните калибра-
ционни точки автоматично се маркират с бели визирни кръстове. Позицията на ви-
зирния кръст е в центъра на белите калибрационни точки на ултразвуковия образ.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако калибрационните точки на фантома за регистрация не са ясно
видими в изгледа, натиснете Try Again. Софтуерът ви връща към диалоговия
прозорец Rod Detection, където можете да извършите ново автоматично кали-
бриране. 

2.

• За да адаптирате позицията на калибрационната точка, натиснете визирния кръст
на тази калибрационна точка, за да промените нейната позиция. Избраният визи-
рен кръст се осветява в жълто.

• За да позиционирате калибрационна точка, натиснете желаното местоположение
на екрана. Текущата точка (показана в жълто) се премества към указаната зона.
Ръчно адаптирайте калибрационните точки, докато съвпаднат с центъра на бели-
те пръчки на ултразвуковия образ.

Използвайте уголемения изглед ②, за да настроите фино позицията.

УЛТРАЗВУК
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Стъпки

3.

Позиционирайте всяка калибрационна точка една след друга.
• За да добавите калибрационни точки или да изберете допълнителни пръчки, на-
тиснете Add Rod.

• За да премахнете калибрационни точки или да деселектирате пръчки, натиснете
Remove Rod.

ЗАБЕЛЕЖКА: поне пет калибрационни точки са необходими за извършване на ка-
либриране. 

ЗАБЕЛЕЖКА: в зависимост от дълбочината на калибрирането максималният
брой пръчки се различава, както е споменато на страницата Manual Rod
Placement. 

4.

Натиснете Calibrate, за да извършите повторно калибриране на база на ръчно кали-
брираните точки.
Ако ръчното калибриране е неуспешно, се отваря страницата Ultrasound
Calibration Error. Натиснете:
• Try Again, за да подобрите препозиционирането на калибрационните точки.
• Cancel, за да прекъснете ултразвуковото калибриране.
Ако калибрирането е успешно, софтуерът ви подканва да потвърдите точността
(вижте стр. 229).

Допълнителни опции за ръчно калибриране

Бутон Функция

Add Rod

Добавя допълнителна калибрационна точка (визирен кръст) за определя-
не на нова пръчка. Поне пет калибрационни точки трябва да се определят
за успешно калибриране.
В зависимост от дълбочината на проникване може да се постави макси-
мален брой калибрационни точки (вижте стр. 226).

Remove Rod Премахва избрания (жълт) визирен кръст.

Reset Възстановява първоначално избраната калибрационна точка, избрана за
ръчно калибриране.

Try Again

Страницата Rod Detection се отваря, когато използвате бутона Try Again,
за да използвате автоматичното калибриране за:
• Извършване на успешно автоматично калибриране (вижте стр. 225) или
• Заснемане на нов ултразвуков образ за ръчно калибриране

Calibrate Извършва ново калибриране с помощта на ръчно определени калибра-
ционни точки.

Cancel Анулира калибрирането на ултразвуковата сонда и ви връща обратно към
основния екран.

Стартиране на External Ultrasound
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Как се потвърждава ултразвуково калибриране

②①

Фиг. 133 

Стъпки

1.
Поставете ултразвуковата сонда на Фантома за регистрация чрез ултразвук. В
изгледа ① пръчките и визирните кръстове от калибрирането трябва да съвпадат с
тези на фантома.

2. В изгледа ② можете да видите припокриванията на калибрирането с ултразвуковите
данни (показани в зелено). Сравнете анатомичните ориентири с МР/КТ данните.

3.

Изберете една от следните опции:
• Натиснете Recalibrate. Отваря се диалоговият прозорец Rod Detection за автома-
тично калибриране на ултразвука.

• Натиснете Improve. Отваря се диалоговият прозорец Manual Rod за ръчно подоб-
ряване на калибрирането.

• Натиснете Accept, за да приемете текущата потвърдена сонда.
• Натиснете Cancel, за да анулирате текущото калибриране на сондата. Тогава се
връщате обратно към основния екран.

ЗАБЕЛЕЖКА: промяната на дълбочината на проникване, честотата или други
настройки на ултразвука за външното ултразвуково устройство обезсилва
калибрирането. Необходимо е ново калибриране. 

ЗАБЕЛЕЖКА: за повече информация относно начина на потвърждаване на ултразвука
направете справка с раздела Потвърждаване на калибрирането на сондата на стр.
218. 

Проверка на точността на калибрирането на ултразвука

Предупреждение
Винаги проверявайте точността на ултразвуковото проследяване след калибриране
чрез тестване дали ултразвуковата сонда е визуализирана правилно в КТ/МР
данните. Насочете сондата към познати анатомични ориентири и потвърдете
позицията, визуализирана на екрана.

УЛТРАЗВУК
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Повторно калибриране

Ако потвърждаването на сондата изглежда неточно, трябва да калибрирате повторно
ултразвуковата сонда, за да постигнете точно калибриране.
Промяната на дълбочината на проникване, честотата или други настройки на ултразвука за
външното ултразвуково устройство обезсилва калибрирането и изисква ново калибриране.
Натиснете Recalibrate на страницата Ultrasound Verification, за да отворите страницата
Rod Detection и автоматично да калибрирате повторно ултразвуковата сонда.

Стартиране на External Ultrasound
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11.3 Инструменти на външния ултразвук
11.3.1 Осъществяване на достъп до инструментите

Осъществяване на достъп до инструментите на ултразвука

След като сте потвърдили калибрирането, диалоговият прозорец Tools > Ultrasound
показва всички налични функции за External Ultrasound. 

Фиг. 134 

Налични инструменти

Когато имате лиценз за софтуера External Ultrasound, са налични следните инструменти на
ултразвука:

Инструмент Обяснение Вижте

Ultrasound Probes
Изберете и потвърдете предварително калибрирана
ултразвукова сонда или калибрирайте нова сонда
или дълбочина на проникване.

Стр. 216

Switch to BK Medical
Ultrasound За използване на BK Medical Ultrasound. Стр. 240

Image Settings Регулирайте настройките на ултразвуковия образ,
напр. яркост, контраст, наситеност. Стр. 232

Object Shift Препозициониране на очертани обекти. Стр. 163

Ultrasound Landmarks Определяне на ориентирите с помощта на ултраз-
вуков образ. Стр. 175

3-D Ultrasound
Acquisition Заснемане на 3D ултразвуков набор от образи. Стр. 233

УЛТРАЗВУК
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11.3.2 Настройки на образа

Обща информация

В диалоговия прозорец Image Settings можете да регулирате настройките на образа, както
е необходимо, с помощта на лентите на плъзгача. За повече информация относно
настройките на образа вижте стр. 53.

Как се регулират настройките на образа

Фиг. 135 

Опции

Изберете Tools > Ultrasound, за да отворите диалоговия прозорец Image Settings, където
можете да направите корекции на образа (вижте стр. 231).

Натиснете иконата Image Settings, намираща се в изгледа Ultrasound и
Ultrasound Inline.

Инструменти на външния ултразвук
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11.4 Заснемане на 3D ултразвук
11.4.1 Въведение

Общ преглед

3-D Ultrasound Acquisition ви позволява да заснемате интраоперативно нови набори от
образи чрез сканиране на обема на главата на пациента. Новият набор от образи може да
се използва за целите на навигацията.

Точност на нанесените данни

Предупреждение
Ако ултразвуков адаптер се разхлаби, интраоперативно заснетият 3D ултразвуков
набор от образи може да не съвпадне с предоперативния набор от образи.

Предупреждение
Нанесените 3D ултразвукови данни може да се различават след период от време от
реалната анатомия на пациента, напр. поради изместване на мозъка или резекции.

Предупреждение
3-D Ultrasound Acquisition може да се извършва точно само за тъкан, чиято позиция
остава постоянна по отношение на Референтната установка Mayfield.

Съвети за заснемане на 3D ултразвук

Фиг. 136 
• Преместете адаптера с едно дълго, бавно и стабилно движение (приблизително 10
секунди).

• Установката за проследяване трябва да сочи камерата максимално.
• Не местете адаптера над една и съща зона два пъти.
• Дръжте адаптера здраво перпендикулярно. Приемливо е само леко накланяне.
• Ултразвуковото устройство трябва да остане фокусирано върху областта на интерес.

Предупреждение
За да избегнете забавяне между ултразвуковия образ и неговата взаимовръзка с
КТ/МР образите, местете сондата бавно и равномерно. За да постигнете максимална
точност, заснемете ултразвуковите данни с едно бавно движение.

УЛТРАЗВУК

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.4 Cranial/ENT Вeр. 3.1 233



Как се осъществява достъп до диалоговия прозорец Acquisition of 3-D Ultrasound

Фиг. 137 

Стъпка

Изберете Ultrasound > Tools и натиснете 3-D Ultrasound Acquisition, за да отворите диа-
логовия прозорец Acquisition of 3-D Ultrasound.

Как се записват ултразвукови образи

Стъпки

1.

• Задръжте сондата в зоната на интерес и натиснете Start, за да инициализирате
нанасяне на ултразвукови данни.

• Бавно местете сондата за точно записване на ултразвукови образи, като едновре-
менно с това се грижите да не увреждате тъканта на пациента.

ЗАБЕЛЕЖКА: бутонът Stop вече се визуализира. 

2.
След като заснемането на ултразвуковите образи е готово, натиснете Stop.
ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е да продължите заснемането на ултразвукови образи до
500, като натиснете Start отново. 

3. Натиснете Accept, за да съхраните заснетия набор от образи.

4. Ако ултразвуковите образи вече са били заснети, можете да натиснете Clear, за да
ги изтриете.

Съхранени образи

Софтуерът съхранява до 500 образа, които се поставят заедно в един набор от образи.
Новият набор от образи може да се използва за целите на навигацията (вижте стр. 148).

Заснемане на 3D ултразвук
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11.5 Ултразвукови образи
11.5.1 Общ преглед

Обща информация

Можете да визуализирате ултразвукови образи на живо. Планирани траектории, обекти и
точки се показват в образите.

Преди да започнете

Уверете се, че ултразвуковият видео изход е конфигуриран (вижте стр. 223).

Как се визуализират ултразвукови образи

Стъпки

1. Натиснете иконата с око в рамките на изгледа на основния екран, който
искате да визуализирате.

2. Изберете раздела Other Views.

3.

Натиснете изгледа Ultrasound или изгледа Ultrasound Inline. Диалоговият прозорец
се затваря и изгледът се актуализира с избрания ултразвуков образ.
ЗАБЕЛЕЖКА: изгледът Ultrasound Inline допълнително изисква избор на набор
от данни (вижте стр. 237). 

Как се замразяват ултразвукови образи

Възможно е да замразите ултразвуков изглед с иконата Ultrasound Freeze в рамките на
ултразвуков изглед.

Стъпки

1.
Натиснете деактивираната икона Ultrasound Freeze в рамките на изгледа
Ultrasound или в изгледа Ultrasound Inline.
Само ултразвуковият изглед, в който е активирана иконата, се засяга.

2. Натиснете активираната икона Ultrasound Freeze, за да премахнете за-
мразяването на ултразвуковия образ.

Предупреждение
За да замразите ултразвуковите образи, използвайте функцията Ultrasound Freeze в
софтуера, а не тази на ултразвуковото устройство.

Различни ултразвукови изгледи

Изглед Обяснение

Ultrasound
Позволява ви да визуализирате ултразвуковия образ.
Планирани траектории, обекти и точки се показват в образите.

Ultrasound Inline
Позволява ви да визуализирате избрания набор от образи с КТ/МР дан-
ни, реконструирани за съответствие с ултразвука (вижте стр. 237).
Планирани траектории, обекти и точки се показват в образите.

УЛТРАЗВУК
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Предупреждение
Ориентацията на ултразвуковия изглед и ориентацията на пациента не зависят една
от друга. Промяна на ориентацията за ACS изгледа няма да засегне ултразвуковия
изглед.

Предупреждение
Визуализирането на ултразвуковите и видео образи може да се забави, ако системата
се използва на пълен капацитет.

Ултразвукови образи
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11.5.2 Изглед Ultrasound Inline

Общ преглед

Изгледът Ultrasound Inline ви позволява да визуализирате избрания набор от образи с
КТ/МР данни, реконструирани за съответствие с ултразвука.

Как се визуализира ултразвукова реконструкция

Стъпки

1. Натиснете иконата с око.

2. Изберете раздела Other Views. 

3. Натиснете изгледа Ultrasound Inline. Диалоговият прозорец се затваря и изгледът
се актуализира с изгледа Ultrasound Inline.

4.
Ако са налични повече от един набори от образи, се отваря диалоговият прозорец
Select Set. Изберете набора от образи, който искате да се покаже в изгледа. Диало-
говият прозорец се затваря и изгледът се актуализира с изгледа Ultrasound Inline.

Визуализиране на образа

Горният десен изглед показва изгледа Ultrasound Inline ①.

①

Фиг. 138 

Как се припокрива изгледът Ultrasound Inline

Стъпки

1.

Натиснете деактивираната икона Overlay за припокриване на ултразвуко-
вата реконструкция с ултразвуковия видео образ.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако е активиран режим Doppler на външното ултразвуково
устройство, потвърдете цветовата информация на външния дисплей. 

2. Натиснете активната икона Overlay, за да изключите функцията Overlay.
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Предупреждение
Припокритият ултразвуков видео образ може да закрие важни структури в основния
набор от образи. Използвайте допълнителен изглед за визуализиране на набора от
образи или за изключване на ултразвуковото припокриване, за да проверите за
закрити структури.

Как се регулира припокриването

Натиснете иконата Image Settings на изгледа Ultrasound Inline и изберете раздела Overlay
в диалоговия прозорец Image Settings.

①

③

②

④

Фиг. 139 

№ Функция

① Регулира Lower Threshold на образа. По-тъмните части на ултразвуковия образ не
се визуализират.

② Регулира Upper Threshold на образа. По-светлите части на ултразвуковия образ не
се визуализират.

③ Регулира Intensity на ултразвуковия образ, за да промени прозрачността на ултраз-
вуковия образ за припокриване.

④ Активира Green Overlay на образа, за да промени цвета на ултразвуковия образ
към зелени тонове.

Ултразвукови образи
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11.5.3 Конфигурация на ултразвуковия изглед

Обща информация

Можете да визуализирате ултразвукови образи на живо. Планирани траектории, обекти и
точки се показват в образите. Следват предложения за конфигурация на изгледа.

Предложени оформления на изгледа

① ② ③

④⑥ ⑤

Фиг. 140 

№ Изглед

① Аксиален

② Коронален

③ Сагитален

④ 3D общ преглед

⑤ Изглед Ultrasound Inline без припокриване

⑥ Изглед Ultrasound Inline с припокриване

Върхът на инструмента на проследена калибрирана ултразвукова сонда е идентичен с
центъра на горната граница на визуализирания ултразвуков конус. Визуализираната
траектория лежи в ултразвуковата равнина.

УЛТРАЗВУК
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11.6 BK Medical Ultrasound
11.6.1 Въведение в BK Medical Ultrasound

Обща информация

Изместване на мозъка, причинено от свиване, загуба на течност или отстраняване на тумор,
може да ограничи точността на навигацията, базирана на предоперативните образи.
Навигиран ултразвук се използва за:
• Интраоперативно идентифициране и компенсиране на изместване на мозъка
• Визуализиране и маркиране на съдове

Преди да започнете

• Пациентът трябва да е регистриран.
• Ултразвуковото устройство трябва да е правилно свързано към системата за навигация.
• Ултразвуков адаптер трябва да бъде прикрепен към ултразвуковата сонда.

Предупреждение
Внимателно прочетете главите „Ултразвукови адаптери“ и „Фантом за регистрация
чрез ултразвук“ в Ръководството за потребителя на инструмента, преди да
използвате ултразвуковите функции.

Предупреждение
Преди да извършите ултразвуково-насочвана навигация, ултразвуковата сонда
трябва да е калибрирана с помощта на Фантома за регистрация чрез ултразвук.

Ограничения

Предупреждение
Това ръководство описва начина на използване на софтуера за контрол и улавяне на
ултразвуковия образ. Това ръководство не:
• Предоставя инструкции за начина на извършване на ултразвуков преглед или
каквито и да е медицински процедури.

• Представя медицински протоколи за ултразвукови прегледи или медицински
процедури.

• Дискутира интерпретации на заснети сканирания.

Предупреждение
Преди да използвате софтуерните функции на BK Medical Ultrasound, трябва да
бъдете обучени в клиничните процедури за провеждане на ултразвукови прегледи.

Визуализирани ултразвукови образи

Предупреждение
Ултразвуковите образи, визуализирани в екрана за навигация, не са подходящи за
диагностично използване. Използвайте екрана на ултразвуковото устройство, когато
качеството на образа е изключително важно.

BK Medical Ultrasound

240 Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.4 Cranial/ENT Вeр. 3.1



11.6.2 Стартиране на BK Medical Ultrasound

Обща информация

Ултразвуковата интеграция изисква видеовръзка между ултразвуковото устройство и
системата за навигация. Ултразвуковото устройство на BK Medical изисква директна
мрежова връзка със системата на Brainlab.

Как се активира ултразвукът

Фиг. 141 

Стъпка

Отворете Tools > Ultrasound.

УЛТРАЗВУК
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11.6.3 Избиране на ултразвукова сонда

Обща информация

За да навигирате ултразвукова сонда, сондата трябва да се калибрира поне веднъж.

Как се избира ултразвукова сонда

Фиг. 142 

Стъпка

Под Tools > Ultrasound > Probes изберете сондата на BK Medical, която ще се използва за
навигация, като натиснете иконата.
Подканени сте да потвърдите сондата (вижте стр. 218).
ЗАБЕЛЕЖКА: калибрираната сонда на избора се осветява. 

Предупреждение
Уверете се, че избирате ултразвуковата сонда, която в действителност се използва по
време на навигацията.

Допълнителни опции

Опции

За да добавите нова сонда, натиснете Add New Probe. Серия от диалогови прозорци се
отваря, за да се калибрира новата сонда (вижте стр. 246).

За да изтриете сонда от списъка, натиснете съответния бутон X. Помолени сте да потвър-
дите това действие.
ЗАБЕЛЕЖКА: не е възможно да изтриете активна в момента ултразвукова сонда. 

BK Medical Ultrasound
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11.6.4 Потвърждаване на калибрирането на сондата

Обща информация

След калибрирането на ултразвуковата сонда или след избора на вече калибрирана сонда,
е важно да потвърдите точността на калибрирането, за да си гарантирате правилно
представяне на образа.

Диалогов прозорец за потвърждение

8

②①

Фиг. 143 

№ Компонент

①

Когато държите ултразвуковата сонда към Фантома за регистрация чрез ултраз-
вук, се визуализира ултразвуков образ на фантома.
• Малки бели зони в образа представят калибрационните точки (пресичане на про-
водниците във фантома).

• Жълти визирни кръстове указват изчислената позицията на калибрационните точ-
ки на база на позицията на сондата.

②
Когато държите ултразвуковата сонда към черепа на пациента, избраният набор от
образи се реконструира според действителната ориентация на ултразвуковата рав-
нина. Можете да сравните анатомичните ориентири с МР/КТ данните.

Предупреждение
Ако е използван доплер режим, потвърдете правилната цветна репродукция на
страницата за потвърждаване с дисплея на външния ултразвук. За правилно
представяне на доплера е необходим S-Video вход.

Предупреждение
Информацията, показана на екрана за навигация от ултразвуковия доплер, може да се
различава от информацията, визуализирана на ултразвукова система. Извършете
кръстосана проверка на дисплея с външната ултразвукова система за по-подробен
образ.

Честота на потвърждение

Предупреждение
Всеки път, когато извършвате ултразвуково-насочвана навигация, потвърждавайте
точността на калибрирането по време на цялата сесия.

УЛТРАЗВУК
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Как се потвърждава точността с помощта на фантом (Опция 1)

Стъпки

1. Дръжте сондата изправена към Фантома за регистрация чрез ултразвук.

2.
В изгледа на образа ① потвърдете, че жълтите визирни кръстове съвпадат с пози-
цията на белите зони. Ако всеки визирен кръст е директно над бялата зона (пръчки),
това указва точно калибриране.

3. Проверете точността, като бавно местите сондата, за да видите дали движението на
визирните кръстове кореспондира с движението на пръчките.

Как се потвърждава точността директно върху черепа (Опция 2)

Стъпки

1. Задръжте сондата към познат ориентир на черепа на пациента.

2. В изгледа Ultrasound Inline ② (вижте стр. 237) потвърдете, че ориентацията на ул-
тразвуковия образ кореспондира с пациентските данни.

Следващи стъпки

Опции

Ако точността е достатъчна, натиснете Accept, за да потвърдите калибрирането.

Ако точността е недостатъчна, натиснете Recalibrate.
Диалоговият прозорец Rod Detection се отваря (вижте стр. 225).

Също така е възможно ръчно да подобрите калибрирането, когато ултразвуковата сонда
се калибрира за първи път. Натиснете Improve. Диалоговият прозорец Manual Rod
Placement се отваря (вижте стр. 226).

Допълнителни опции

Бутон Функция

Flip

Flip предлага същата функционалност, както ултразвукът се адапти-
ра към ултразвуковия образ спрямо нуждите на потребителя.
Обръща ултразвуковия изглед и изгледа на пациентските данни вер-
тикално. Това задава ориентацията на образа според вашата пози-
ция на настройка/ориентация на пациента.
ЗАБЕЛЕЖКА: използването на функционалността за обръщане
обезсилва вече съществуващото калибриране на ултразвуковата
сонда. Натиснете Flip на страницата за потвърждение, за да
адаптирате образа към нуждите на потребителя. 

Recalibrate
Recalibrate отваря диалоговия прозорец Rod Detection, тогава може-
те да използвате автоматично калибриране, за да подобрите кали-
брирането (вижте стр. 225).

Improve

Improve отваря диалоговия прозорец Manual Rod Placement. Сега
можете ръчно да подобрите калибрирането (вижте стр. 226).
ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е да използвате функцията Improve само
след най-първото калибриране на ултразвуковата сонда. 

Accept Приема потвърдения ултразвук.

BK Medical Ultrasound

244 Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.4 Cranial/ENT Вeр. 3.1



Бутон Функция

Cancel

Анулира ултразвука и ви връща обратно към основния екран.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако ултразвукова сонда вече е избрана и потвърдена,
тази избрана преди сонда остава като избрана сонда, ако Cancel
се избере на страницата за потвърждение. 

УЛТРАЗВУК
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11.6.5 Калибриране на нова ултразвукова сонда на BK Medical

Обща информация

Трябва да извършите калибриране, ако:
• Не са калибрирани сонди.
• Всички калибрирани сонди са изтрити.
• Потвърждението на калибрирането на сондата е неуспешно.

Предпазни мерки за калибриране

Предупреждение
Фантомът за регистрация чрез ултразвук трябва да се покрие по време на
калибрирането, за да се осигури стерилност на ултразвуковата сонда.

Предупреждение
Предварително калибрирани ултразвукови сонди на BK Medical трябва да се
калибрират с поне 8 видими калибрационни пръчки. Това обикновено е случаят при
дълбочина от 7 cm или по-дълбока, но ненадвишаваща 11 cm.

Как се извършва автоматично калибриране

Диалоговият прозорец Rod Detection ви предоставя обратна връзка на живо относно това
кои обекти на образа се използват за автоматично калибриране.

①

Фиг. 144 

Стъпки

1. Задайте дълбочината на 8 cm (ако е възможно) и всичките осем пръчки са видими.

2.
Регулирайте червените линии ①, за да филтрирате артефакти на образа, които мо-
же да се засекат като пръчки. Всичко над горната линия и под долната линия ще се
игнорира.

3.
Задръжте сондата нагоре и в центъра на еластичната част на Фантома за реги-
страция чрез ултразвук, като задължително подравнявате ултразвуковата равнина
с фантома.
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Стъпки

4.

Белите калибрационни точки в ултразвуковия образ се очертават в зелено, ако са
засечени от алгоритъма на калибрирането на софтуера. Ултразвуковото устройство
трябва да остане на място за няколко секунди.
• Ако калибрирането е успешно, страницата Ultrasound Verification се отваря.
• Ако калибрирането е неуспешно, се отваря страницата Manual Rod Placement.

Как се извършва ръчно калибриране

Ако калибрирането е неуспешно, се отваря диалоговият прозорец Manual Rod Placement.
Можете да подобрите ръчно автоматичното калибриране в този диалогов прозорец, като
ръчно адаптирате автоматично избраните пръчки от автоматичното калибриране. Белите
калибрационни точки на Фантома за регистрация чрез ултразвук в ултразвуковия образ
се използват за калибриране.
Представяне на начина, по който правилното ръчното поставяне на пръчки трябва да
изглежда, може да се намери на ултразвуковия фантом ①.

①

Фиг. 145 

②

Фиг. 146 

Стъпки

1.

За калибриране се използва снимка на ултразвуковия образ. Избраните калибра-
ционни точки автоматично се маркират с бели визирни кръстове. Позицията на ви-
зирния кръст е в центъра на белите калибрационни точки на ултразвуковия образ.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако калибрационните точки на фантома за регистрация не са ясно
видими в изгледа, натиснете Try Again. Софтуерът ви връща към диалоговия
прозорец Rod Detection, където можете да извършите ново автоматично кали-
бриране. 

УЛТРАЗВУК

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.4 Cranial/ENT Вeр. 3.1 247



Стъпки

2.

• За да адаптирате позицията на калибрационната точка, натиснете визирния кръст
на тази калибрационна точка, за да промените нейната позиция. Избраният визи-
рен кръст се осветява в жълто.

• За да позиционирате калибрационна точка, натиснете желаното местоположение
на екрана. Текущата точка (показана в жълто) се премества към указаната зона.
Ръчно адаптирайте калибрационните точки, докато съвпаднат с центъра на бели-
те пръчки на ултразвуковия образ.

Използвайте уголемения изглед ②, за да настроите фино позицията.

3.

Позиционирайте всяка калибрационна точка една след друга.
• За да добавите калибрационни точки или да изберете допълнителни пръчки, на-
тиснете Add Rod.

• За да премахнете калибрационни точки или да деселектирате пръчки, натиснете
Remove Rod.

ЗАБЕЛЕЖКА: поне осем калибрационни точки са необходими за извършване на ка-
либриране. 

4.

Натиснете Calibrate, за да извършите повторно калибриране на база на ръчно кали-
брираните точки.
Ако ръчното калибриране е неуспешно, се отваря страницата Ultrasound
Calibration Error. Натиснете:
• Try Again, за да подобрите препозиционирането на калибрационните точки.
• Cancel, за да прекъснете ултразвуковото калибриране.
Ако калибрирането е успешно, софтуерът ви подканва да потвърдите точността
(вижте стр. 229).

Допълнителни опции за ръчно калибриране

Бутон Функция

Add Rod
Добавя допълнителна калибрационна точка (визирен кръст) за определя-
не на нова пръчка. Поне осем калибрационни точки трябва да се опре-
делят за успешно калибриране.

Remove Rod Премахва избрания (жълт) визирен кръст.

Reset Възстановява първоначално избраната калибрационна точка, избрана за
ръчно калибриране.

Try Again

Страницата Rod Detection се отваря, когато използвате бутона Try Again,
за да използвате автоматичното калибриране за:
• Извършване на успешно автоматично калибриране (вижте стр. 225) или
• Заснемане на нов ултразвуков образ за ръчно калибриране

Calibrate Извършва ново калибриране с помощта на ръчно определени калибра-
ционни точки.

Cancel Анулира калибрирането на ултразвуковата сонда и ви връща обратно към
основния екран.
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Как се потвърждава ултразвуково калибриране

8

②①

Фиг. 147 

Стъпки

1.
Поставете ултразвуковата сонда на Фантома за регистрация чрез ултразвук. В
изгледа ① пръчките и визирните кръстове от калибрирането трябва да съвпадат с
тези на фантома.

2. В изгледа ② можете да видите припокриванията на калибрирането с ултразвуковите
данни (показани в зелено). Сравнете анатомичните ориентири с МР/КТ данните.

3.

Изберете една от следните опции:
• Натиснете Recalibrate. Отваря се диалоговият прозорец Rod Detection за автома-
тично калибриране на ултразвука.

• Натиснете Improve. Отваря се диалоговият прозорец Manual Rod за ръчно подоб-
ряване на калибрирането.

• Натиснете Accept, за да приемете текущата потвърдена сонда.
• Натиснете Cancel, за да анулирате текущото калибриране на сондата. Тогава се
връщате обратно към основния екран.

ЗАБЕЛЕЖКА: за повече информация относно начина на потвърждаване на ултразвука
направете справка с раздела Потвърждаване на калибрирането на сондата на стр.
243. 

Проверка на точността на калибрирането на ултразвука

Предупреждение
Винаги проверявайте точността на ултразвуковото проследяване след калибриране
чрез тестване дали ултразвуковата сонда е визуализирана правилно в КТ/МР
данните. Насочете сондата към познати анатомични ориентири и потвърдете
позицията, визуализирана на екрана.

УЛТРАЗВУК
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11.6.6 Инструменти на BK Medical Ultrasound

Осъществяване на достъп до инструментите на ултразвука

След като сте потвърдили калибрирането, диалоговият прозорец Tools > Ultrasound
показва всички налични функции за BK Medical Ultrasound.

Фиг. 148 
Когато имате лиценз за софтуера BK Medical Ultrasound, са налични следните
инструменти за ултразвука:

Инструмент Обяснение Вижте

Ultrasound Probes Изберете и потвърдете предварително калибрирана
ултразвукова сонда или калибрирайте нова сонда. Стр. 242

Disconnect Ultrasound Разкачва текущата ултразвукова сонда. Стр. 240

Object Shift Препозициониране на очертани обекти. Стр. 163

Ultrasound Landmarks Определяне на ориентирите вътре в ултразвуков
образ. Стр. 175

3-D Ultrasound
Acquisition Заснемане на 3D ултразвуков набор от образи. Стр. 251

BK Medical Ultrasound
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11.6.7 Заснемане на 3D ултразвук на BK Medical

Общ преглед

3-D Ultrasound Acquisition ви позволява да заснемате интраоперативно нови набори от
образи чрез сканиране на обема на главата на пациента. Новият набор от образи може да
се използва за целите на навигацията.

Точност на нанесените данни

Предупреждение
Ако ултразвуков адаптер се разхлаби, интраоперативно заснетият 3D ултразвуков
набор от образи може да не съвпадне с предоперативния набор от образи.

Предупреждение
Нанесените 3D ултразвукови данни може да се различават след период от време от
реалната анатомия на пациента, напр. поради изместване на мозъка или резекции.

Предупреждение
3-D Ultrasound Acquisition може да се извършва точно само за тъкан, която остава
постоянна по отношение на Референтната установка Mayfield.

Съвети за заснемане на 3D ултразвук

Фиг. 149 
• Преместете адаптера с едно дълго, бавно и стабилно движение (приблизително 10
секунди).

• Установката за проследяване трябва да сочи камерата максимално.
• Не местете адаптера над една и съща зона два пъти.
• Дръжте адаптера здраво перпендикулярно. Приемливо е само леко накланяне.
• Ултразвуковото устройство трябва да остане фокусирано върху областта на интерес.

Предупреждение
За да избегнете забавяне между ултразвуковия образ и неговата взаимовръзка с
КТ/МР образите, местете сондата бавно и равномерно. За да постигнете максимална
точност, заснемете ултразвуковите данни с едно бавно движение.

УЛТРАЗВУК
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Как се осъществява достъп до диалоговия прозорец Acquisition of 3-D Ultrasound

Фиг. 150 

Стъпка

Изберете Ultrasound > Tools и натиснете 3-D Ultrasound Acquisition, за да отворите диа-
логовия прозорец Acquisition of 3-D Ultrasound.

Как се записват ултразвукови образи

Стъпки

1.

• Задръжте сондата в зоната на интерес и натиснете Start, за да инициализирате
нанасяне на ултразвукови данни.

• Бавно местете сондата за точно записване на ултразвукови образи, като едновре-
менно с това се грижите да не увреждате тъканта на пациента.

ЗАБЕЛЕЖКА: бутонът Stop вече се визуализира. 

2.
След като заснемането на ултразвуковите образи е готово, натиснете Stop.
ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е да продължите заснемането на ултразвукови образи до
500, като натиснете Start отново. 

3. Натиснете Accept, за да съхраните заснетия набор от образи.

4. Ако ултразвуковите образи вече са били заснети, можете да натиснете Clear, за да
ги изтриете.

Съхранени образи

Софтуерът съхранява до 500 образа, които се поставят заедно в един набор от образи.
Новият набор от образи може да се използва за целите на навигацията (вижте стр. 148).
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11.6.8 Ултразвукови образи на BK Medical

Обща информация

Можете да визуализирате ултразвукови образи на живо. Планирани траектории, обекти и
точки се показват в образите.

Преди да започнете

Уверете се, че ултразвуковото устройство е свързано правилно към системата за навигация
чрез мрежова връзка.

Как се визуализират ултразвукови образи

Стъпки

1. Натиснете иконата с око в рамките на изгледа на основния екран, който
искате да визуализирате.

2. Изберете раздела Other Views.

3.

Натиснете изгледа Ultrasound или изгледа Ultrasound Inline. Диалоговият прозорец
се затваря и изгледът се актуализира с избрания ултразвуков образ.
ЗАБЕЛЕЖКА: изгледът Ultrasound Inline допълнително изисква избор на набор
от данни (вижте стр. 237). 

Как се замразяват ултразвукови образи

Възможно е да замразите ултразвуков изглед с иконата Ultrasound Freeze в рамките на
ултразвуков изглед.

Стъпки

1.
Натиснете деактивираната икона Ultrasound Freeze в рамките на изгледа
Ultrasound или в изгледа Ultrasound Inline.
Само ултразвуковият изглед, в който е активирана иконата, се засяга.

2. Натиснете активираната икона Ultrasound Freeze, за да премахнете за-
мразяването на ултразвуковия образ.

Предупреждение
За да замразите ултразвуковите образи, използвайте функцията Ultrasound Freeze в
софтуера, а не тази на ултразвуковото устройство.

Различни ултразвукови изгледи

Изглед Обяснение

Ultrasound
Позволява ви да визуализирате ултразвуковия образ.
Планирани траектории, обекти и точки се показват в образите.

Ultrasound Inline
Позволява ви да визуализирате избрания набор от образи с КТ/МР дан-
ни, реконструирани за съответствие с ултразвука (вижте стр. 237).
Планирани траектории, обекти и точки се показват в образите.

УЛТРАЗВУК
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Предупреждение
Ориентацията на ултразвуковия изглед и ориентацията на пациента, използвани в
ACS изгледите, не зависят една от друга. Промяна на ориентацията за ACS изгледа
няма да засегне ултразвуковия изглед.

Предупреждение
Визуализирането на ултразвуковите и видео образи може да се забави, ако системата
се използва на пълен капацитет.

BK Medical Ultrasound
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11.6.9 Изглед Ultrasound Inline

Общ преглед

Изгледът Ultrasound Inline ви позволява да визуализирате избрания набор от образи с
КТ/МР данни, реконструирани за съответствие с ултразвука.

Как се визуализира ултразвукова реконструкция

Стъпки

1. Натиснете иконата с око.

2. Изберете раздела Other Views. 

3. Натиснете изгледа Ultrasound Inline. Диалоговият прозорец се затваря и изгледът
се актуализира с изгледа Ultrasound Inline.

4.
Ако са налични повече от един набори от образи, се отваря диалоговият прозорец
Select Set. Изберете набора от образи, който искате да се покаже в изгледа. Диало-
говият прозорец се затваря и изгледът се актуализира с изгледа Ultrasound Inline.

Визуализиране на образа

Горният десен изглед показва изгледа Ultrasound Inline ①.

①

Фиг. 151 

Как се припокрива изгледът Ultrasound Inline

Стъпки

1.

Натиснете деактивираната икона Overlay за припокриване на ултразвуко-
вата реконструкция с ултразвуковия видео образ.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако е активиран режим Doppler на ултразвуковото ус-
тройство, потвърдете цветовата информация на външния дисплей. 

УЛТРАЗВУК
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Стъпки

2. Натиснете активната икона Overlay, за да изключите функцията Overlay.

Предупреждение
Припокритият ултразвуков видео образ може да закрие важни структури в основния
набор от образи. Използвайте допълнителен изглед за визуализиране на набора от
образи или за изключване на ултразвуковото припокриване, за да проверите за
закрити структури.

Как се регулира припокриването

Натиснете иконата Image Settings на изгледа Ultrasound Inline и изберете раздела Overlay
в диалоговия прозорец Image Settings.

①

③

②

④

Фиг. 152 

№ Функция

① Регулира Lower Threshold на образа. По-тъмните части на ултразвуковия образ не
се визуализират.

② Регулира Upper Threshold на образа. По-светлите части на ултразвуковия образ не
се визуализират.

③ Регулира Intensity на ултразвуковия образ, за да промени прозрачността на ултраз-
вуковия образ за припокриване.

④ Активира Green Overlay на образа, за да промени цвета на ултразвуковия образ
към зелени тонове.

BK Medical Ultrasound
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11.6.10 Конфигурация на ултразвуковия изглед

Обща информация

Можете да визуализирате ултразвукови образи на живо. Планирани траектории, обекти и
точки се показват в образите. Следват предложения за конфигурация на изгледа.

Предложени оформления на изгледа

① ② ③

④⑥ ⑤

Фиг. 153 

№ Изглед

① Аксиален

② Коронален

③ Сагитален

④ 3D общ преглед

⑤ Изглед Ultrasound Inline без припокриване

⑥ Изглед Ultrasound Inline с припокриване

Върхът на инструмента на проследена калибрирана ултразвукова сонда е идентичен с
центъра на горната граница на визуализирания ултразвуков конус. Визуализираната
траектория лежи в ултразвуковата равнина.

УЛТРАЗВУК
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12 НАВИГАЦИЯ PAINT
12.1 Въведение
12.1.1 Общ преглед

Обща информация

Функцията Paint ви позволява да проследявате хирургично премахнати обеми от тъкани
върху анатомията на пациента. Тогава проследената информация може да се прегледа като
отделен обект в рамките на наборите от образи на пациента на екрана.

Случаи на използване за функцията Paint

Функцията Paint е полезна за случаи като резекции на полипи, тумори или тъкан като цяло
(напр. стени на синусовата кухина). Предназначена е за навигация върху твърди структури,
а не за тумори, разположени дълбоко в тъканта, където може да се появи изместване на
мозъка.
След като тъканта е резицирана, използвайте инструмента на Paint, за да проследите
резицираната област, за да създадете обекти, които припокриват набора от образи на
пациента. Ако има напр полипна тъкан в набора от образи, която не е обхваната от обекта
на Paint, може да е необходима допълнителна резекция.
ЗАБЕЛЕЖКА: точността на позицията на визуализирания обект зависи от общата
точност на навигацията. Използването на функцията Paint не замества
интраоперативните образи. 

Предупреждение
Еластичните анатомични структури може да се изместват по време на оцветяването.
Следователно маркираните области може да са по-големи от очакването.

Инструменти на Paint

Функцията Paint е предназначена да се използва с инструмента на Paint (Показалец със
сменяем връх, комбиниран с върха на Показалец за рисуване). Върховете са сферични,
за да се избегне интраоперативно увреждане на тъканта.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете също да използвате всички показалци, Стилет за еднократна
употреба и инструментите, калибрирани с Установки на инструментни адаптери
(размери: M, ML, L, XL) за създаване на обекти на Paint. 

Предупреждение
За инструменти без калибриран диаметър, като например показалци, се използва
сферична четка от 4 mm от софтуера, за да се нарисува целевото пространство.
Създаването на обекти на Paint с такива инструменти може следователно да доведе
до по-големи обекти на Paint от очакваните. За инструменти с даден диаметър се
използва цилиндрична четка със същата височина и дължина като диаметъра на
инструмента.

НАВИГАЦИЯ PAINT
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12.2 Калибриране и потвърждаване на
инструментите на Paint

12.2.1 Общ преглед

Обща информация

Инструментите на Paint са калибрирани предварително. Допълнително калибриране от
потребителя не е необходимо.
За да използвате инструмента на Paint, трябва да заредите калибрирането и да потвърдите
точността му, използвайки ICM4 или референтната установка.

Диалогови прозорци за калибриране и потвърждаване

Фиг. 154 

Как се зарежда предварително калибриране

Стъпки

1. Задръжте инструмента на Paint и ICM4 (или референтната установка) в зрителното
поле на камерата.

2. За да заредите предварителното калибриране, натиснете Load в диалоговия прозо-
рец Instrument Calibration.

3.

Ако са налични предварителни калибрирания за повече от един инструмент, избере-
те Paint Instrument в рамките на отворения диалогов прозорец Select Instrument.
ЗАБЕЛЕЖКА: уверете се, че сте прикрепили Установка на инструментен
адаптер с подходящ размер, както е посочено в диалоговия прозорец. 

4.

Потвърдете калибрирането в диалоговия прозорец Verification of Calibration.
ЗАБЕЛЕЖКА: допълнителни инструкции за потвърждаване на този инструмент
може да се намерят в главата Калибриране на инструменти (вижте стр. 209). 

ЗАБЕЛЕЖКА: когато потвърждавате точността с помощта на референтната
установка, отклонението на върха е поне 2,8 mm поради сферичния връх на ин-
струмента Paint. За да определите действителната точност на върха, задръж-
те инструмента Paint нагоре в конуса на референтната установка и извадете
2,8 mm от визуализираното отклонение на върха. 

Калибриране и потвърждаване на инструментите на Paint
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Предупреждение
Винаги зареждайте калибрирането на предварително калибрирания инструмент,
когато използвате инструмент на Paint, тъй като ръчно калибриране няма да бъде
точно.
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12.3 Използване на функцията Paint
12.3.1 Навигация

Преди да започнете

• Пациентът трябва да се регистрира и точността на навигацията трябва да се потвърди.
• Калибрирането на навигирания инструмент трябва да се потвърди.

Предупреждение
Точността на навигацията и регистрацията засяга директно точността на функцията
Paint.

Ограничения

Функцията Paint не може да се използва, ако режимът Freeze в бил активиран.
В допълнение функцията Paint не може да се използва, ако е дефинирано изместване на
върха на инструмента (вижте стр. 187).

Как се използва функцията Paint

①

Фиг. 155 

Стъпки

1.
Натиснете Paint ① в лентата на менюто, за да инициирате сесия на Paint.
ЗАБЕЛЕЖКА: бутонът Paint трябва да се активира първо чрез Tools > Settings >
Optional Menu Bar Button (вижте стр. 50). 

2.

Въведете инструмента в зрително поле на камерата и маркирайте зона на интерес
върху анатомията на пациента. Маркираната област се визуализира съответно в из-
гледите на образа.
ЗАБЕЛЕЖКА: оцветяването започва само когато инструментът се навигира
бавно. То спира, ако инструментът се мести бързо с повече от 1 cm. 

3.
След като сте приключили маркирането на зона на интерес, натиснете отново Paint.
Отваря се диалоговият прозорец Paint Object Options, в който можете да модифи-
цирате обекта (вижте стр. 263).
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12.3.2 Модифициране на обект на Paint

Диалогов прозорец за обект на Paint

Диалоговият прозорец Paint Object Options показва резултатния обект на Paint с
визуализираното име.

Фиг. 156 

Опции

За да запишете текущо маркираната област, натиснете Accept.

За да изтриете текущо маркираната област, натиснете Reject.

Как се модифицират обекти на Paint

Опции

За да преименувате обект на Paint, натиснете Edit и определете ново име в диалоговия
прозорец Enter Name.

За да смените цвета на обекта на Paint, изберете цвят от палитрата.
ЗАБЕЛЕЖКА: избраният цвят се използва за последващи сесии на Paint. 

ЗАБЕЛЕЖКА: можете също да модифицирате обекта на Paint чрез Data > Objects по-
късно. Обектите на Paint се третират по същия начин като всеки друг обект. 

НАВИГАЦИЯ PAINT
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12.3.3 Управление на обект на Paint

Обща информация

При натискане на Accept в диалоговия прозорец Paint Object Options (вижте стр. 263),
нарисуваната област се записва като нов обект (при използване за първи път по време на
операция).
При използване на функцията Paint още веднъж по време на операция и натискане на
Accept оцветената област се добавя към записания преди обект на Paint.
Въпреки това обаче може също да имате следните опции:
• Можете да запишете оцветената област като нов обект
• Можете да добавите оцветената област като различен обект (напр. обет, планиран в

iPlan)

Как се създава нов обект на Paint

За да запишете само оцветената област като нов обект, следвайте тези стъпки:

Фиг. 157 

Стъпки

1. След като приключите маркирането на зоната на интерес, се отваря диалоговият
прозорец Paint Object Options.

2. Натиснете Choose Different Object. Отваря се диалоговият прозорец Select Object
to Modify.

3. Натиснете Create new object.

4. Дефинирайте ново име за новия обект в диалоговия прозорец Enter Name.

5. Натиснете Accept в диалоговия прозорец Paint Object Options, за да запишете но-
вия обект.

ЗАБЕЛЕЖКА: новият обект също се избира за последващи сесии на Paint. 

Как се добавя към други обекти

За да запишете току-що нарисуваната област към вече съществуващ обект, продължете по
следния начин:

Използване на функцията Paint
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Стъпки

1. След като сте приключили с маркирането на зоната на интерес, се отваря диалого-
вият прозорец Paint Object Options.

2. Натиснете Choose Different Object. Отваря се диалоговият прозорец Select Object
to Modify.

3. Изберете обект от списъка, към който искате да добавите оцветената област.

4. Натиснете Accept в диалоговия прозорец Paint Object Options, за да запишете мо-
дифицирания обект (оцветената област плюс избран оригинален обект).

ЗАБЕЛЕЖКА: избраният обект също ще се избере за последващи сесии на Paint. 

Предупреждение
Планът на пациента се модифицира, когато промените в обекта се приемат. Това не
може да се отмени впоследствие.
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13 НАВИГИРАНЕ НА
ИНСТРУМЕНТИ ЗА
ПОДРАВНЯВАНЕ

13.1 VarioGuide
13.1.1 Въведение

Осносно VarioGuide навигацията

VarioGuide е предварително калибриран инструмент, който можете да използвате за
извършване на безконтактни биопсии и поставяне на катетри. Съветникът на VarioGuide в
софтуера ви превежда през стъпките, необходими за правилно подравняване на
инструмента към планирана траектория.
С помощта на VarioGuide можете да навигирате предварително калибрираната Игла за
биопсия за еднократна употреба, тип A към траекторията. VarioGuide използва текущата
активна/целева траектория за подравняване.

Можете също да навигирате други проследени инструменти (напр. стандартни игли за
биопсия с прикрепени иснтрументни адаптери) и непроследени инструменти.

Точност на биопсия

Точни биопсии, използващи VarioGuide в комбинация с Иглата за биопсия за еднократна
употреба на Brainlab, са възможни за лезии с диаметър по-голям от 10 mm.
Бъдете информирани, че точността се влошава напр. със:
• Увеличаване на дълбочината на лезията
• Увеличаване на цялостното разстояние между VarioGuide и целевата лезия
• Гъвкавостта на инструмента
Позиционирайте VarioGuide близо до главата (като се отчете видимостта и се избягва
сблъсък на главата по време на корекцията). Обърнете внимание, че възможните
отклонения от планираната цел са по-високи за по-гъвкави инструменти.

Преди да започнете

Сглобете VarioGuide, както е описано в Ръководството за потребителя на инструмента.

Общ преглед на работния поток

Работен поток Вижте

1. Потвърдете точността на VarioGuide. Стр. 269

2. Потвърдете Иглата за биопсия за еднократна употреба, тип A (ако е
приложимо). Стр. 285
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Работен поток Вижте

3.
Поставете VarioGuide в първоначалната позиция. Това задава шарни-
рите на VarioGuide в централна позиция, като предоставя основа за
последващи корекции.

Стр. 271

4. Използвайте груби корекции, за да подравните VarioGuide с планира-
ните точка на въвеждане и траектория. Стр. 272

5. Използвайте прецизни корекции, за да подравните VarioGuide с траек-
торията. Стр. 273

6. Потвърдете подравняването и, ако е необходимо, извършете допълни-
телни фини корекции. Стр. 275

7.
Навигирайте инструмента към планираната целева точка:
• Общи инструменти
• Игла за биопсия за еднократна употреба, тип А

Стр. 276
Стр. 277

Минимално инвазивни процедури

За биопсии, когато визуалната проверка на автоматични ориентири за точност на
навигацията е ограничена поради минимално инвазивен подход, потвърждавайте
внимателно и непрекъснато анатомичните ориентири, които са достъпни в покритите
области.

VarioGuide
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13.1.2 Потвърждаване на инструменти

Как се потвърждава VarioGuide

①

②

Фиг. 158 

Стъпки

1.
Отворете Tools > Instruments и натиснете VarioGuide.
Отваря се диалоговият прозорец VarioGuide Verification.

2.

Поставете показалеца в осеви точки ① една след друга на насочващия диск. Соф-
туерът визуализира отклонението. Насочващият диск съдържа осем осеви точки.
Трябва да потвърдите поне три точки в зависимост от достъпността поради пози-
цията на VarioGuide.
Когато цялостното отклонение е по-малко от 1 mm, светлината ② се показва в зеле-
но, указвайки, че точността е достатъчна.

Отстраняване на проблеми с потвърждаване на VarioGuide

Ако точността е недостатъчна, се уверете, че:
• VarioGuide е правилно сглобен
• Насочващият диск е прикрепен правилно
• Установката на VarioGuide не е наклонена

Потвърждаване на иглата за биопсия за еднократна употреба

Вижте инструкциите, предоставени на стр. 285.

НАВИГИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ
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13.1.3 Осъществяване на достъп до съветника на VarioGuide

Преди да започнете

Уверете се, че сте дефинирали траектория (вижте стр. 168).

Как се активира VarioGuide навигацията

Фиг. 159 

Стъпка

Отворете Tools и натиснете VarioGuide.
Отваря се диалоговият прозорец Initial Position.

VarioGuide
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13.1.4 Дефиниране на първоначалната позиция и извършване на груби корекции

Как се дефинира първоначалната позиция

①

③

②

Фиг. 160 

Стъпки

1.
Плъзнете държача на установката в шарнира на диска, докато краят на държача на
установката достигне линията на шарнира на диска.
Подравнете хоризонталните и вертикалните линии на двата компонента ①.

2. Подравнете линиите на държача на установката с линиите на установката на
VarioGuide ②.

3. Заключете всички шарнири чрез затягане на винтовете.

4. Натиснете Proceed, за да продължите към стъпките за груби корекции.

ЗАБЕЛЕЖКА: натиснете Assembly Video ③ за анимация с инструкции относно начина на
сглобяване на VarioGuide. 

ЗАБЕЛЕЖКА: полезно е да имате тези корекции зададени, когато устройството се
сглобява след стерилизация. 

НАВИГИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ
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Как се извършват груби корекции на VarioGuide

Стъпки

1.

①

С помощта на централната затягаща ръ-
кохватка ① регулирайте VarioGuide, за да
се подравни с траекторията и да съвпад-
не с визуализирания визирен кръст към
планираната точка на въвеждане в изгле-
да на образа.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако е необходимо, завърте-
те визуализирания 3D образ, докато съ-
впадне с ориентацията на пациента (на-
тиснете горните ляв и десен ъгли на из-
гледа на образа). 

След като визирният кръст и точката на
въвеждане се подравнят и инструментът
се подравни грубо с траекторията, соф-
туерът показва Lock joint!
Софтуерът визуализира минималната
дължина на инструмента, изисквана за до-
стигане на планирана целева точка.

2. Завъртете централната затягаща ръкохватка по посока на часовниковата стрелка,
за да я заключите.

3.
След като шарнирът е правилно подравнен, софтуерът ви подканва към следваща-
та стъпка на корекциите.
Можете също да преминете към последващите стъпки, като натиснете Proceed.

VarioGuide
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13.1.5 Извършване на фини корекции

Относно стъпките по коригиране

Три шарнира (Шарнир 1 (Joint 1), Шарнир 2 (Joint 2) и Шарнир 3 (Joint 3)) трябва да се
регулират, за да се подравни VarioGuide. За да извършите всяка корекция:
• Разхлабете шарнира, указан във всеки диалогов прозорец. Софтуерът разпознава
съответния шарнир и визуализира стойността, чрез която да се регулира шарнирът.

• Когато отклонението е близо до 0°, софтуерът визуализира Lock joint! в диалоговия
прозорец и светлината се показва в зелено.

• След като всеки шарнир е правилно подравнен, софтуерът ви подканва към следващата
стъпка на корекциите. Можете също да преминете към последващите стъпки, като
натиснете Proceed.

ЗАБЕЛЕЖКА: софтуерът ви позволява да продължите към следващата стъпка дори ако
светлината не се показва в зелено. Уверете се, че точността е достатъчна, преди да
продължите. 

Повторно подравняване на VarioGuide

Предупреждение
Ако модифицирате насочващия диск или ако промените диаметъра на инструмента,
трябва да подравните отново VarioGuide към траекторията.

Как се подравнява VarioGuide към планирана траектория

Стъпки

1.

Завъртете VarioGuide около Шарнир 1
приблизително на 60°, за да активирате
визуализирането на измерването.
Регулирайте Шарнир 1, докато отклоне-
нието е близо до 0°.

2.

Регулирайте Шарнир 2, докато отклоне-
нието е близо до 0°.
Внимателно завъртете Шарнир 2, дока-
то визуализираният ъгъл на отклонение
е близо до 0°. След това заключете
Шарнир 2.
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Стъпки

3. Регулирайте Шарнир 3, докато отклоне-
нието е близо до 0°.

След като стъпките по коригиране са завършени, се отваря диалоговият прозорец Review
Alignment, в който можете да потвърдите точността на подравняването.

VarioGuide
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13.1.6 Потвърждаване на точността

Как се потвърждава точността

Фиг. 161 

Стъпки

1. Потвърдете, че VarioGuide (розово) е правилно подравнен към планираната траек-
тория (зелено).

2.

Софтуерът визуализира очакваното отклонение от VarioGuide към планираните точ-
ка на въвеждане и целева точка на траекторията.
Ако точността е близо до 0°, съответната светлина за всеки шарнир се показва в зе-
лено.

3.

• Ако подравняването е задоволително, натиснете Confirm. Отваря се изгледът на
навигацията.

• Ако има голямо отклонение в точността или ако искате да повторите подравнява-
нето, натиснете Start Again. Отваря се диалоговият прозорец Initial Position.

ЗАБЕЛЕЖКА: след като сте подравнили успешно VarioGuide и сте потвърдили
точността, можете да отворите отново потвърждението във всеки момент, като
натиснете VarioGuide в диалоговия прозорец Tools. 

Минимално инвазивни процедури

За биопсии, когато визуалната проверка на автоматични ориентири за точност на
навигацията е ограничена поради минимално инвазивен подход, потвърждавайте
внимателно и непрекъснато анатомичните ориентири, които са достъпни в покритите
области.
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13.1.7 Навигиране на общи инструменти с VarioGuide

Обща информация

След като сте подравнили VarioGuide, можете да използвате ръководството, за да
навигирате инструмент (напр. стандартна игла за биопсия) към планираната целева точка
на траекторията.

Екран на навигацията

За най-добри резултати се препоръчва да използвате изгледите Auto-Pilot, Axial, Coronal и
Sagittal, за да насочвате инструмента, напр. игла за биопсия, по траекторията към целевата
точка.

Фиг. 162 
VarioGuide се визуализира в изгледите на образа, които вече са подравнени с
траекторията. Софтуерът визуализира разстоянието от дъното на насочващия диск (указано
от розов визирен кръст) към целевата точка.

VarioGuide
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13.1.8 Навигиране на иглата за биопсия за еднократна употреба с VarioGuide

Как се проследява игла

Софтуерът проследява дълбочината на въвеждане на иглата с помощта на двата
рефлекторни диска на установката за проследяване на иглата. Траекторията на иглата се
проследява с помощта на установката за проследяване на VarioGuide.

Преди да започнете

Стъпка

Уверете се, че иглата е потвърдена (вижте стр. 285).

Как се изчислява позицията на стопера на иглата

Стъпки

1.
①

②

Обърнете внимание на целевата стойност,
визуализирана на екрана.
Имайте предвид, че прозорецът за изрязва-
не от 10 mm ① на Иглата за биопсия за
еднократна употреба, тип A е на 2 mm
разстояние от върха на иглата ②.
ЗАБЕЛЕЖКА: уверете се, че разстояние-
то между тръбата за биопсия и целта е
по-малко от: (Дължина на иглата за биоп-
сия) минус (дължината на тръбата за
биопсия). 

2. 50 mm
За да изчислите позицията на стопера на
иглата, добавете разстоянието до целевата
стойност (показано на екрана за навигация)
до диаметъра на насочващия диск (50 mm).

3.

③ Измерете изчислената позиция на стопера
на Иглата за биопсия за еднократна упо-
треба, тип A с помощта на линийка.

4. Обезпечете стопера ③ на иглата за биопсия при изчислената позиция.

5. Въведете иглата за биопсия в насочващия диск и навигирайте иглата към планира-
ната целева точка (вижте стр. 284).

Предупреждение
За да обезпечите правилата дълбочина на проникване на Иглата за биопсия за
еднократна употреба, тип A, е важно да следвате стъпки 3 и 4. Ако установката за
проследяване на иглата стане скрита от изгледа по време на навигация, позицията на
стопера предотвратява иглата да проникне извън планираната цел.

НАВИГИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ
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Боравене с насочващия диск

②①

Фиг. 163 

Предупреждение
Бъдете информирани, че при премахване на фиксиращия пръстен ① на насочващия
диск (напр. за да премахнете въведения инструмент) външният диск ② също ще се
разхлаби. Уверете се, че боравите с компонентите на насочващия диск правилно,
когато ги премахвате.

VarioGuide
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13.2 Система за безконтактна биопсия
13.2.1 Въведение

Относно системата за безконтактна биопсия

Можете да използвате Системата за безконтактна биопсия, за да извършвате
безконтактни биопсии, насочвани от софтуера за навигация.
Можете да навигирате:
• Предварително калибрираната Игла за биопсия за еднократна употреба, тип A към
траектория, предварително планирана с iPlan или системата за навигация.

• Други проследени инструменти (напр. стандартни игли за биопсия с прикрепени
инструментни адаптери) и непроследени инструменти.

Относно този раздел

Този раздел предоставя информация за използването на Системата за безконтактна
биопсия за навигиране на Иглата за биопсия за еднократна употреба, тип A.
Ако искате да навигирате друг проследен инструмент, трябва да прикрепите инструментен
адаптер и да калибрирате инструмента, както е описано, като се започне от стр. 193.

Преди да започнете

Сглобете Системата за безконтактна биопсия, както е описано в Ръководството за
потребителя на инструмента.

Общ преглед на работния поток

Работен поток Вижте

1. Потвърдете Иглата за биопсия за еднократна употреба, тип A (ако
е приложимо). Стр. 285

2. Потвърдете тръбата за биопсия (инструмент за подравняване). Стр. 280

3. Подравнете тръбата за биопсия към планираната траектория (ако е
планирана такава). Стр. 281

4. Изчислете дълбочината на вмъкване на иглата за биопсия. Стр. 282

5. Навигирайте иглата към планираната целева точка. Стр. 284

Минимално инвазивни процедури

За биопсии, когато визуалната проверка на автоматични ориентири за точност на
навигацията е ограничена поради минимално инвазивен подход, потвърждавайте
внимателно и непрекъснато анатомичните ориентири, които са достъпни в покритите
области.

НАВИГИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ
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13.2.2 Потвърждаване на инструменти

Потвърждаване на иглата за биопсия за еднократна употреба

Вижте инструкциите, предоставени на стр. 285.

Как се потвърждава тръбата за биопсия

Фиг. 164 

Стъпки

1.
Отворете Tools > Instruments и натиснете Alignment Tool.
Отваря се диалоговият прозорец Alignment Tool Verification.

2. Уверете се, че вложките са завинтени здраво в тръбата за биопсия.

3. Прикрепете Установката за подравняване за биопсия към тръбата за биопсия. 

4. Въведете тръба за биопсия в гнездото от 10 mm на ICM4 (вижте стр. 204), като се
уверите, че краят на тръбата докосва дъното на гнездото.

5.

Софтуерът изчислява и визуализира върха на инструмента и отклонението на
траекторията на инструмента на база на координатите на ICM4 и Установката за
подравняване за биопсия.
Прегледайте визуализираните стойности и решете дали са приемливи за текущата
процедура.

Отстраняване на проблеми с потвърждаването на тръбата за биопсия

Ако точността е недостатъчна, се уверете, че:
• Тръбата за биопсия е сглобена правилно
• Тръбата за биопсия е поставена правилно в гнездото на ICM4

Система за безконтактна биопсия
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13.2.3 Подравняване на тръбата за биопсия и изчисляване на дълбочината на
вмъкване на инструмента

Преди да започнете

За най-добри резултати се препоръчва да използвате изгледите Auto-Pilot, Axial, Coronal и
Sagittal, за да насочвате инструментите по траекторията към целевата точка.
ЗАБЕЛЕЖКА: изгледът Auto-Pilot е наличен само ако дадена траектория е планирана и
визуализирана. 

Как се подравнява игла за биопсия с планирана траектория

②

①

Фиг. 165 

Стъпки

1. Въведете иглата за биопсия в гилзата на Системата за безконтактна биопсия.
Виртуална презентация се показва в екрана за навигация ①.

2. Хванете иглата за биопсия и отворете централната затягаща ръкохватка.

3.

Завъртете тръбата за биопсия около A-P оста и я изместете паралелно, докато се
подравни с предварително планираната траектория съгласно аксиалния, коронал-
ния и сагиталния изгледи. Използвайте стрелките, визуализирани в изгледа Auto-
Pilot, за да помогнете с подравняването.

4.

Завъртете тръбата за биопсия около H-F оста и я изместете паралелно, докато се
подравни с предварително планираната траектория. Използвайте стрелките, визуа-
лизирани в изгледа Auto-Pilot, за да помогнете с подравняването.
Ако е необходимо, повторете стъпки 3 и 4, докато тръбата за биопсия се подравни
правилно.

5.
Проверете подравняването в изгледа Auto-Pilot. За да гарантирате, че тръбата за
биопсия е подравнена правилно, визирните кръстове, представящи целта, въвежда-
нето и върха на инструмента, трябва да лежат един върху друг ②.

6.
Уверете се, че лезията може да се достигне с предназначения инструмент, като има-
те предвид, че 70 mm от инструмента се въвеждат в тръбата за биопсия (вижте стр.
282).

7. Затегнете централната затягаща ръкохватка на Системата за безконтактна биоп-
сия, за да обезпечите тръбата за биопсия в позиция.

8.
Потвърдете качеството на корекцията, като увеличавате мащаба във всеки изглед.
Целта на предназначената биопсия трябва да е разположена в средата на виртуал-
ната тръба за биопсия.

НАВИГИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ
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Стъпки

9. Разстоянието до целта вече е визуализирано най-отдолу на изгледите на навигация-
та.

Как се позиционира тръба за биопсия без траектория

Ако дадена траектория не е планирана:

Стъпки

1.

Регулирайте Изместването на върха на инструмента (вижте стр. 187) до стойност,
която леко надвишава дълбочината на предвидената биопсия.
ЗАБЕЛЕЖКА: уверете се, че разстоянието между тръбата за биопсия и целта е
по-малко от: (Дължина на иглата за биопсия) минус (дължината на тръбата за
биопсия). 

2. Въведете тръбата за биопсия в гилзата на Системата за безконтактна биопсия.
Виртуална презентация на тръбата се показва в екрана за навигация.

3. Хванете тръбата за биопсия и отворете централната затягаща ръкохватка.

4. Регулирайте Системата за безконтактна биопсия, докато виртуалната ос на ин-
струмента срещне целевата лезия.

5.
Уверете се, че лезията може да се достигне с предвидения инструмент, като имате
предвид, че 70 mm от инструмента се въвеждат в тръбата за биопсия (вижте стр.
282).

6. Затегнете централната затягаща ръкохватка на Системата за безконтактна биоп-
сия, за да обезпечите тръбата за биопсия в позиция.

7.
Настройте фино Изместването на върха на инструмента, докато виртуалният
връх на инструмента е вътре в целевата лезия.
ЗАБЕЛЕЖКА: това сега представя разстоянието до целта. 

8.
Потвърдете качеството на корекцията, като увеличавате мащаба във всеки изглед.
Целта на предназначената биопсия трябва да е разположена в средата на виртуал-
ната тръба за биопсия.

Как се изчислява позицията на стопера на инструмент

Стъпки

1. Уверете се, че инструментът е потвърден (вижте стр. 280).

2.
①

②

Обърнете внимание на целевата стой-
ност, визуализирана на екрана.
Имайте предвид, че прозорецът за из-
рязване от 10 mm ① на Иглата за
биопсия за еднократна употреба,
тип A е на 2 mm разстояние от върха
на иглата ②.

3.

70 mm + x mm

За да изчислите позицията на стопера
на инструмента, добавете разстояние-
то до целта (показано на екрана за на-
вигация) до дължината на тръбата за
биопсия (70 mm). Примерът по-долу
илюстрира изчислението на Игла за
биопсия за еднократна употреба,
тип A.

Система за безконтактна биопсия
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Стъпки

4.

③
Измерете позицията на стопера на ин-
струмента с помощта на линийка.

5. Обезпечете стопера ③ на инструмента при изчислената позиция.

6. Въведете инструмента в тръбата за биопсия и навигирайте инструмента към плани-
раната целева точка (вижте стр. 284).

Навигиране на инструменти

Предупреждение
За да обезпечите правилата дълбочина на проникване на Иглата за биопсия за
еднократна употреба, тип A, е важно да следвате стъпки 3 – 5 в предишната таблица.
Ако установката за проследяване на иглата стане скрита от изгледа по време на
навигация, позицията на стопера предотвратява иглата да проникне извън
планираната цел.

Предупреждение
Когато използвате игли за биопсия, имайте предвид, че върхът на инструмента не в
задължително да е неговия операционен център. В този случай инструментът трябва
да се въведе извън навигираната цел, така че нейният операционен център да може
да се позиционира в структурата на интерес.

НАВИГИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ
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13.3 Игла за биопсия за еднократна употреба, тип А
13.3.1 Въведение

Общ преглед на компонентите на иглата

⑤

④

③②①

Фиг. 166 

№ Компонент Функция

① Установка за прос-
ледяване

Два рефлекторни диска позволяват дълбочина на въвеждане на
иглата да бъде проследена от камерата по време на навигация.

② Стоманена каню-
ла

• Външен диаметър: 1,8 mm
• Прозорец за изрязване: 10 mm
• Максимална дълбочина на вмъкване: 140 mm

ЗАБЕЛЕЖКА: стоманената канюла е единствената част на
иглата, подходяща за инвазивна употреба. 

③ Стопер
Обезпечен на иглата при измерена дълбочина на вмъкване, за
да се предпази иглата от проникване извън планираната дълбо-
чина.

④ Вакуумна сприн-
цовка Използвана според стандартна процедура.

⑤ Линийка Измерва планираната дълбочина на въвеждане на иглата.

Игла за биопсия за еднократна употреба, тип А
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13.3.2 Потвърждаване на иглата за биопсия за еднократна употреба

Как се осъществява достъп до потвърждаването

Стъпка

Отворете Tools > Instruments и натиснете Biopsy Needle.
Отваря се диалоговият прозорец Biopsy Needle Verification. 

Фиг. 167 

Как се потвърждава с VarioGuide

Стъпки

1. Позиционирайте насочващия диск, така че да можете да вмъкнете иглата вертикал-
но.

2.

Въведете Игла за биопсия за еднократна употреба, тип A в насочващия диск, до-
като Stop се освети в синьо.
Стрелките указват посоката, в която да се регулира иглата, докато се постигне дъл-
бочината на вмъкване.

3. Затегнете фиксиращия пръстен, за да обезпечите иглата в насочващия диск.

4.
Софтуерът изчислява и визуализира отклонението на траекторията на иглата за
биопсия на база на координатите на установката за проследяване на иглата и уста-
новката за проследяване на VarioGuide.

Как се потвърждава системата за безконтактна биопсия

Стъпки

1.

Въведете Иглата за биопсия за еднократна употреба, тип A в тръбата за биопсия
с прикрепена Установка за подравняване за биопсия, докато Stop се освети в
синьо.
Стрелките указват посоката, в която да се регулира иглата, докато се постигне дъл-
бочината на вмъкване.

2. Обезпечете иглата в тръбата за биопсия чрез затягане на винта на фиксатора на
тръбата.

3. Поставете тръбата и иглата за биопсия във вертикална позиция.

НАВИГИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ
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Стъпки

4.
Софтуерът изчислява и визуализира отклонението на траекторията на иглата за
биопсия на база на координатите на установката за проследяване на иглата и Уста-
новката за подравняване за биопсия.

Отстраняване на проблеми с потвърждаването на иглата

Ако точността е недостатъчна, се уверете, че:
• Установката за проследяване на иглата и установката за проследяване на VarioGuide/
Установката за подравняване за биопсия са видими за камерата.

• Рефлекторните повърхности не са замърсени или увредени.
• Иглата не е изкривена.
ЗАБЕЛЕЖКА: плоските маркери на иглата изискват по-директен ъгъл към камерата от
Рефлекторните маркерни сфери за еднократна употреба. 

Игла за биопсия за еднократна употреба, тип А
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13.3.3 Навигиране на иглата за биопсия за еднократна употреба

Обща информация

След като иглата за биопсия за еднократна употреба е сглобена правилно с VarioGuide
(вижте стр. 277) или Системата за безконтактна биопсия (вижте стр. 282), можете да
навигирате иглата към планираната целева точка.

Как се проследява иглата

Дълбочината на вмъкване на иглата се проследява от два рефлекторни диска на
установката за проследяване на иглата.
Траекторията на иглата се проследява от:
• Установката за проследяване на VarioGuide, ако използвате VarioGuide.
• Установката за подравняване за биопсия, ако използвате Системата за безконтактна
биопсия.

Проследяващи насоки

И двата рефлекторни диска на установката за проследяване на иглата трябва да са в
директното зрително поле на камерата.
Позиционирайте установката за проследяване на иглата под прав ъгъл към камерата и в
центъра на обема на камерата.
Установката за проследяване на VarioGuide или Установката за подравняване за
биопсия трябва да са видими за камерата във всеки момент.

Предупреждение
Показалецът не се проследява, докато Иглата за биопсия за еднократна употреба е в
зрителното поле на камерата. Той може да се проследи отново, ако Иглата за биопсия
за еднократна употреба е скрита от зрителното поле на камерата за поне две секунди.

Екран на навигацията

①

②

Фиг. 168 

№ Обяснение

① Кафяво представя Иглата за биопсия за еднократна употреба.

② Розова линия представя прозорец за биопсия на Иглата за биопсия за еднократна
употреба (2 mm от върха на иглата).

НАВИГИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ
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Бъдете информирани, че софтуерът изчислява разстоянието от върха на Иглата за
биопсия за еднократна употреба до планираната целева точка. Въпреки това обаче
прозорецът за биопсия не е разположен на върха на иглата.

Как се навигира иглата

Стъпки

1. Подравнете Системата за безконтактна биопсия или VarioGuide, така че розовият
визирен кръст да съвпадне с планираната точка на въвеждане.

2.

Напаснете кафявия визирен кръст (представящ върха на иглата) с планираната це-
лева точка.
Разстоянието от навигирания инструмент до планираната целева точка се визуали-
зира в изгледите на образа.

Визуализиране на иглата
за биопсия

Разстояние до целевата точка

Видима за камерата Софтуерът изчислява разстоянието от върха на иглата до це-
левата точка.

Невидима за камерата

• VarioGuide навигация: Софтуерът изчислява разстоянието
от края на диска до целевата точка.

• Навигация на Системата за безконтактна биопсия: Соф-
туерът изчислява разстоянието от края на тръбата за биоп-
сия до целевата точка.

ЗАБЕЛЕЖКА: след като иглата за биопсия е навигирана до целевата точка, биопсията
може да се извърши според стандартната хирургична процедура. 

По време на навигация

Установката за проследяване на VarioGuide и Установката за подравняване за биопсия
трябва да са видими за камерата във всеки момент. По време на навигация софтуерът
визуализира съобщение „needle not aligned“ (иглата не е подравнена) в изгледите на образа,
ако иглата за биопсия и съответната установка не са подравнени правилно (напр. ако
иглата е изкривена или не е вмъкната правилно). Ако това се случи, трябва да потвърдите
точността на инструментите за биопсия, както е описано на стр. 269 (за VarioGuide) и стр.
280 (за Система за безконтактна биопсия).

Игла за биопсия за еднократна употреба, тип А
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14 НАВИГАЦИЯ НА СТИЛЕТ
ЗА ЕДНОКРАТНА
УПОТРЕБА

14.1 Въведение
14.1.1 Относно стилета за еднократна употреба

Обща информация

С използването на Стилет за еднократна употреба можете да навигирате катетри и
шунтове на трети лица по предварително планирана траектория. Навигацията се извършва
на ръка. Софтуерът проследява траекторията на Стилета за еднократна употреба чрез
рефлекторни дискове ① на установката за проследяване на Стилета за еднократна
употреба. 

①

Фиг. 169 

Предупреждение
Стилетът за еднократна употреба е инструмент, който се полазва на ръка и не е
подходящ за поставяне на катетри/шунтове с висока прецизност.
ЗАБЕЛЕЖКА: за допълнителна информация относно Стилета за еднократна
употреба направете справка с Ръководството за потребителя на инструмента. 

НАВИГАЦИЯ НА СТИЛЕТ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.4 Cranial/ENT Вeр. 3.1 289



14.2 Използване на стилета за еднократна употреба
14.2.1 Калибриране и потвърждаване на стилета за еднократна употреба

Обща информация

Стилетът за еднократна употреба е калибриран предварително. Това означава, че
софтуерът съдържа информация за калибрирането за Стилета за еднократна употреба.
Допълнително калибриране от потребителя не е необходимо.
За да използвате Стилета за еднократна употреба, първо трябва да заредите
калибрирането и да потвърдите точността му, използвайки ICM4 на референтната
установка.

Как се зарежда предварително калибриране

Стъпки

1. Задръжте Стилета за еднократна употреба в зрителното поле на камерата.

2. За да заредите предварителното калибриране, натиснете Load в диалоговия прозо-
рец Instrument Calibration.

3. Ако са налични предварителни калибрирания за повече от един инструмент, избере-
те Disposable Stylet в диалоговия прозорец Select Instrument, който се отваря.

4. Потвърдете калибрирането, както е описано на стр. 290.

Предупреждение
Винаги зареждайте геометрията на предварително калибрирания инструмент, когато
използвате Стилета за еднократна употреба, тъй като ръчно калибриране няма да
бъде точно.

Как се потвърждава предварителното калибриране

Фиг. 170 

Използване на стилета за еднократна употреба
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Стъпки

1.

Можете да потвърдите Disposable Stylet или в осе-
вата точка на референтната установка, или в ICM4.
Задръжте Стилета за еднократна употреба близо
до върха и вмъкнете върха в осева точка.
ЗАБЕЛЕЖКА: стилетът за еднократна упо-
треба е подлежащ на огъване инструмент. Сле-
дователно визуализираното отклонение на точ-
ността може да е по-високо в сравнение с твър-
дите инструменти. Трябва да решите дали точ-
ността е приемлива според предназначението. 

2. Натиснете Accept, за да потвърдите калибрирането.

НАВИГАЦИЯ НА СТИЛЕТ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА
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14.3 Навигиране на стилета за еднократна употреба
14.3.1 Общ преглед

Обща информация

Преди да започнете:
• Пациентът трябва да се регистрира и точността на навигацията трябва да се потвърди.
• Калибрирането на навигирания инструмент трябва да се зареди и потвърди.
• Конфигурирайте екрана за навигация. Brainlab препоръчва използването на Auto-Pilot,
аксиален, коронален и сагитален изгледи. (Изгледът Auto-Pilot е наличен само ако
дадена траектория е планирана и визуализирана.)

• Изберете предварително планирана траектория за визуализиране.
• Изберете изместване на върха на инструмента (вижте стр. 187), подходящо за
използвания катетър/шунт. (Следователно трябва да решите коя част от катетъра/шунта
да се позиционира в планираната цел.)

Как се вмъква стилетът за еднократна употреба в шунта/катетъра

Стъпки

1. С една ръка дръжте шунта/катетъра при отвора му.

2.
С другата ръка насочвайте Стилета за еднократна употреба напълно в шунта/
катетъра, като се уверявате, че не замърсявате рефлекторните дискове на установ-
ката за проследяване.

Как се държи стилетът за еднократна употреба по време на навигация

①

②

Фиг. 171 

Навигиране на стилета за еднократна употреба
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Стъпки

1.

С една ръка дръжте Стилета за еднократна употреба при дръжката ①, като се
уверявате, че не покривате рефлекторните дискове на установката за проследява-
не. По време на навигацията използвайте тази ръка, за да вмъквате Стилета за ед-
нократна употреба.

2.
С другата ръка насочвайте Стилета за еднократна употреба ②, като го държите
близо до разреза. По време на процедурата използвайте тази ръка, за да държите
Стилета за еднократна употреба подравнен с траекторията.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато държите Стилета за еднократна употреба с две ръце, се
уверете, че не е изкривен по време на вмъкването. 

Как се навигира стилетът

Фиг. 172 

Стъпки

1. Вмъкнете Стилета за еднократна употреба в шунта/катетъра.

2.

Задръжте Стилета за еднократна употреба към главата на пациента. Използвайки
екрана за навигация като насока, подравнете оста на Стилета за еднократна упо-
треба (представен в розово) с планираната предварително траектория (представе-
на в зелено).

3.

След като Стилетът за еднократна употреба е подравнен с планираната траекто-
рия, бавно започнете да вмъквате Стилета за еднократна употреба и катетъра
право по траекторията в мозъка. Софтуерът визуализира разстоянието от върха на
Стилета за еднократна употреба до планираната целева точка.
Продължете вмъкването, докато върхът на Стилета за еднократна употреба (ро-
зов визирен кръст) съвпадне с целевата точка на траекторията (червен визирен
кръст), както е указано на екрана. В същото време обмислете поставянето на дей-
ствителната анатомия на пациента.

4. След като катетърът е позициониран, внимателно премахнете Стилета за едно-
кратна употреба от катетъра.

ЗАБЕЛЕЖКА: стилетът за еднократна употреба е огъващ се инструмент, който
може да се извива под собствената си тежест или с минимална сила. Огъването на
Стилета за еднократна употреба по време на процедурата може потенциално да
доведе до значителни грешки в проследяването. Това означава, че действителната
позиция на върха може да е различна от визуализираната на екрана за навигация. За да
избегнете тези случаи, боравете със Стилета за еднократна употреба така, както е
описано на стр. 292. 

НАВИГАЦИЯ НА СТИЛЕТ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА
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Предупреждение
Уверете се, че вмъкването е право. Никога не огъвайте Стилета за еднократна
употреба и не регулирайте траекторията, след като започнете вмъкването.

Навигиране на стилета за еднократна употреба
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15 НАВИГАЦИЯ НА
МИКРОСКОПА

15.1 Въведение в навигацията на микроскопа
15.1.1 Общ преглед

Преди да започнете

• Пациентът трябва да е регистриран.
• Микроскопът трябва да се настрои и Наборът от микроскопски адаптери трябва да се
прикрепи към микроскопа (вижте Ръководството за потребителя на инструмента).

• Трябва да се извърши калибриране на микроскопа (от отдела за поддръжка на Brainlab).

Предупреждение
Внимателно прочетете главата Микроскоп в Ръководството за потребителя на
инструмента, преди да използвате функциите на микроскопа.

Общ преглед на работния поток

Работен поток Вижте

1. Инициализирайте микроскопа. Стр. 296

2. Потвърдете калибрирането на микроскопа. Стр. 298

3. Калибрирайте отново микроскопа (по избор). Стр. 301

4. Навигирайте микроскопа. Стр. 304

НАВИГАЦИЯ НА МИКРОСКОПА
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15.2 Инициализиране на микроскопа
15.2.1 Активиране и избиране на микроскопа

Как се активира микроскопът

Фиг. 173 

Стъпки

1. Отворете Tools > Microscope и натиснете Connect Microscope.

2.

В Tools > Microscope > Connect Microscope изберете бутона, който съответства на
вашия модел микроскоп.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако е конфигуриран само един микроскоп, този диалогов прозорец
се пропуска. 

3.

В диалоговия прозорец Microscope Connection изберете бутона за конфигуриране
на микроскопа, който ще се използва.
Микроскопът вече е инициализиран и диалоговият прозорец Microscope Calibration
Verification се визуализира.

Предупреждение
Уверете се, че избирате калибриране на микроскопа, което съответства на позицията
на монтиране на микроскопския адаптер (стандартна или 90°). Иначе микроскопът ще
се интерпретира неправилно и данните за образа ще се визуализират неправилно.

Отстраняване на проблеми със засичането на микроскопа

Ако микроскопът не се засече, се уверете, че микроскопът е:
• Свързан правилно към системата за навигация (вижте Ръководството за потребителя
на инструмента)

• Включен и напълно зареден
• В режим на навигация (вижте документацията от производителя на микроскопа)

Инициализиране на микроскопа
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ЗАБЕЛЕЖКА: ако не може да се установи комуникация с микроскопа, изключване и
повторно включване на микроскопа може да помогне. 

НАВИГАЦИЯ НА МИКРОСКОПА
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15.3 Потвърждаване на микроскопа
15.3.1 Общ преглед

Обща информация

Микроскопът се калибрира да работи като показалец с върха като фокалната точка ② в
центъра на фокалната равнина ③. Можете да потвърдите калибрирането чрез фокусиране
върху ориентира, разположен в центъра на зрителното поле ①, и сравняване на това с
данните, показани в изгледа на навигацията.

③

②①

Фиг. 174 

Преди да започнете

Някои покривала за хирургични микроскопи на трети лица може да влияят на точността на
система за навигация поради оптични деформации, причинени от защитните обективи на
покривалото.
Използвайте само оптично пасивни покривала от производителя на вашия хирургичен
микроскоп. Ако има някакво съмнение, че покривалото не е напълно съвместимо с вашия
микроскоп, когато си взаимодейства със софтуер за навигация на Brainlab, се свържете с
производителя на микроскопа.

Предупреждение
Винаги потвърждавайте точността на калибрирането на микроскопа (вижте стр. 300)
след прилагане на покривалото и преди всяко навигиране на микроскопа. Ако се
засекат някакви неточности, трябва да се извърши успешно повторно калибриране,
преди да започне навигацията.

Предупреждение
Ако оптиките на микроскопа се модифицират (напр. увредени обективи се сменят),
трябва да се извърши ново калибриране от отдела за поддръжка на Brainlab.

Потвърждаване на микроскопа

298 Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.4 Cranial/ENT Вeр. 3.1



Диалогови прозорци за потвърждение

① ②

③

④

Фиг. 175 

№ Компонент

① Microscope Depthview: Визуализира реконструкция на зрителното поле на микро-
скопа (вижте стр. 319).

② Видео изглед на микроскоп (ако е налично, вижте стр. 317).

③
Разстоянието от микроскопа до центъра на конуса на референтната установка се
визуализира, ако фокусът на микроскопа е по-близо от 8 mm до конуса на рефе-
рентна установка.

④ Бутон ACS Views: Натиснете, за да превключите между изгледите на микроскопа и
аксиалния, сагиталния и короналния изгледи.
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15.3.2 Потвърждаване на калибрирането

Методи на потвърждаване

Можете да потвърдите калибрирането, като използвате или конуса на референтната
установка, или анатомични, или предварително планирани ориентири. Потвърждаването с
помощта на конуса потвърждава както калибрирането на проследяването, така и HUD
калибрирането.
Можете да потвърдите калибрирането във всеки момент по време на навигацията.
ЗАБЕЛЕЖКА: Brainlab предоставя окуляри на визирен кръст за интегрирани микроскопи.
Те трябва да се използват за калибриране и потвърждаване на микроскопа. Окулярът
може да се замества с нов, който е стандартен и чист, след калибрирането. 

Как се потвърждава с помощта на конус

Стъпки

1.

Позиционирайте микроскопа директно над конуса на референтната установка. За
най-добри резултати опитайте да позиционирате микроскопа възможно най-перпен-
дикулярно на равнината на референтната установка.
Фокусирайте микроскопа при максимално мащабиране на дъното на конуса на ре-
ферентната установка.
Ъгълът между оста на установката и фокалната ос на микроскопа се визуализира в
изгледа на видеото на микроскопа.

2.
Разстоянието от навигираната фокална точка към конуса се визуализира в долната
част на изгледите. Тази стойност показва отклонението на текущото калибриране.
Потвърдете, че отклонението е в рамките на приемливия обхват.

3.
Ако използвате инжектиране на образ (вижте стр. 308), очертанието на референт-
ната установка и нейния конус се визуализира също и в изгледите. Визуализираните
очертания трябва да съвпаднат с действителната референтна установка и конуса.

4. Повторете горните стъпки при различни разстояния между микроскопа и референт-
ната установка.

5.
• Ако точността е достатъчна, натиснете Next.
• Ако точността е недостатъчна, натиснете Recalibrate, за да отворите диалоговия
прозорец Microscope Calibration.

Как се потвърждава с помощта на ориентири

Стъпки

1. Фокусирайте микроскопа при максимално мащабиране върху маркер или предвари-
телно планиран или анатомичен ориентир.

2. Натиснете бутона ACS Views, за да превключите към аксиален, коронален и сагита-
лен изгледи.

3.

Разстоянието от навигираната фокална точка до планираната точка се визуализира
в долната част на изгледите. Тази стойност показва отклонението на текущото кали-
бриране.
Потвърдете, че отклонението е в рамките на приемливия обхват.

4.
• Ако точността е достатъчна, натиснете Next.
• Ако точността е недостатъчна, натиснете Recalibrate, за да отворите диалоговия
прозорец Microscope Calibration.
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300 Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.4 Cranial/ENT Вeр. 3.1



15.3.3 Повторно калибриране на микроскопа

Обща информация

Преди да навигирате с микроскопа, фокалната дължина и оста на микроскопа трябва да се
калибрират правилно от отдела за поддръжка на Brainlab.
Трябва също да извършите калибриране, за да компенсирате за леки неточности на
калибрирането, които възникват във времето или поради прилагане на покривало. Ако се
засекат някакви неточности, трябва да се извърши успешно повторно калибриране, преди
да започне навигацията.

Отбелязвания на калибрирането

①

②

Фиг. 176 
Ако се използва Стандартна краниална референтна установка – 4 маркера,
калибрационните точки може да се заснемат на ямката ①, както и на калибрационните
отбелязвания ② на референтната установка.

Как се активира калибриране

Стъпка

• Натиснете Recalibrate в който и да е от диалоговите прозорци на Microscope
Calibration Verification, или

• Натиснете Calibrate Microscope в диалоговия прозорец Tools > Microscope.
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Как се достига калибрационна точка

Фиг. 177 

Стъпки

1. Инсталирайте окуляра на визирния кръст, ако е снабден.

2.

Позиционирайте микроскопа директно над конуса на референтната установка или
избраното калибрационно отбелязване.
За най-добри резултати позиционирайте микроскопа възможно най-перпендикуляр-
но на равнината на референтната установка.

3. Преместете микроскопа надолу, докато анимираният микроскоп в диалоговия прозо-
рец припокрие прозрачната фигура на микроскопа.

4.

Максимизирайте мащаба и позиционирайте микроскопа перпендикулярно на конуса
или калибрационното отбелязване (използвайте визирния кръст в окуляра, за да се
прицелите към центъра на конуса).
Регулирайте фино фокуса, като използвате бутоните на дръжката на микроскопа.

5.

Натиснете Next.
ЗАБЕЛЕЖКА: Next не се активира, ако мащабирането не е максимизирано, ако
микроскопът е извън работния обхват или ако референтната установка и/или
установката за проследяване на микроскопа не са видими за камерата. Появява
се съответстващо предупредително съобщение. 
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Как се достига втора калибрационна точка

Фиг. 178 

Стъпки

1.

Преместете микроскопа нагоре, докато анимираният микроскоп в диалоговия прозо-
рец припокрие прозрачната фигура на микроскопа (зелена област).
• Втора точка в рамките на зеления обхват предоставя най-добър резултат.
• Червената област в лентата указва, че разстоянието от микроскопа до референт-
ната установка трябва да се увеличи (ако е възможно).

2.
При максимално мащабиране използвайте визирния кръст, за да центрирате по-
вторно и фокусирате най-долната точка на конуса или калибрационното отбелязва-
не.

3.

Натиснете Next.
Отваря се диалоговият прозорец Microscope Calibration Verification.
ЗАБЕЛЕЖКА: Next не се активира, ако мащабирането не е максимизирано, ако
микроскопът е извън работния обхват или ако референтната установка и/или
установката за проследяване на микроскопа не е видима за камерата. Появява се
съответстващо предупредително съобщение. 

Проверка на калибрирането

Предупреждение
Винаги проверявайте точността на микроскопа след калибриране, като тествате дали
точката на фокусиране на микроскопа е визуализирана правилно в пациентските
данни. Това може да се направи чрез фокусиране върху маркерна сфера или върху
анатомичен ориентир (вижте стр. 300).
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15.4 Навигация на микроскопа
15.4.1 Осъществяване на достъп до навигацията

Започване на навигацията

След като сте потвърдили калибрирането, диалоговият прозорец Tools > Microscope >
Options се отваря.

Фиг. 179 

Опции

Натиснете Close, за да излезете от този диалогов прозорец и да започнете навигацията на
микроскопа.

Натиснете Back, за да отворите диалоговия прозорец Tools > Microscope (вижте стр.
307).

Навигация на микроскопа
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15.4.2 Изгледи на навигацията

Изгледи на навигацията на микроскопа

Фиг. 180 
Свързаната с микроскопа траектория се визуализира в синьо. Оптическата ос на
микроскопа и зрителното поле се посочват в 3D визуализацията чрез линия и кръг. Ако
дадена цел е била планирана, разстоянието от фокусната точка до целта може да се
визуализира.
Допълнителна информация за образите на микроскопа и начина на визуализирането им се
предоставя на стр. 317.

Припокрити обекти

Припокритите обекти винаги се визуализират при фокалната точка. Това може да доведе до
погрешна интерпретация на позицията на припокрития обект (в сравнение с действителния
обект), ако се използва широко поле на дълбочина. Ако правилната позиция на припокрития
обект е изключително важна, използвайте плитко поле на дълбочина.

Работна област на микроскопа

Минималната и максималната работна област (фокусното разстояние на микроскопа) се
измерва, когато микроскопът се калибрира за първи път от отдела за поддръжка на Brainlab.
Ако микроскопът се премести извън калибрирания фокусен обхват по време на
навигацията:
• Се издава писукане
• Съобщение се визуализира в изгледите на образа, предупреждаващо ви, че микроскопът
е в некалибрирана фокусна позиция

Проследяване на микроскопа

Ако микроскопът не може да се проследи по време на навигация (напр. тъй като е извън
калибрирания фокусен обхват, не е свързан или установката за проследяване не е видима):
• Съответстващо съобщение се визуализира в изгледите на навигацията на микроскопа

Предупреждение
Всички микроскопи на Olympus не предават актуални данни за фокуса/мащабирането,
докато се променя фокусът/мащабирането. Това води до забавена актуализация на
данните на системата за навигация.
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Приоритет на проследяване

Инструментните адаптери и показалци имат приоритет по време на навигация. За да
извършите навигация на микроскоп, се уверете, че показалецът и инструментните адаптери
са премахнати от зрителното поле на камерата.

Предупреждение
Бъдете информирани, че нито проследяването, нито предаването на позициите на
фокусиране и мащабиране се извършват в реално време. За да прецените позицията
на микроскопа чрез екрана за навигация, докато получавате актуална информация за
припокрити и инжектирани обекти, не модифицирайте фокуса, мащаба или позицията
на микроскопа за няколко секунди.

Навигация на микроскопа
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15.5 Инструменти на микроскопа
15.5.1 Въведение

Налични настройки

След като сте потвърдили калибрирането, са налични различни настройки в диалоговия
прозорец Tools > Microscope. 

Фиг. 181 

Опция Обяснение Вижте

Connect Microscope Инициализиране на свързването на микроскопа Стр. 296

Options Избор на функциите за навигиране на микроскопа Стр. 308

Calibrate Microscope Повторно калибриране на микроскоп Стр. 301

Video Configuration
Регулиране на настройките за видео дисплея на
микроскопа (ако видеото на микроскопа е налично и
калибрирано)

Стр. 315
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15.5.2 Опции на микроскопа

Как се осъществява достъп до диалоговия прозорец на опциите

Стъпка

Отворете Tools > Microscope > Options.

Фиг. 182 

Опции

Опции Вижте

HUD Стр. 308

Color Overlay Стр. 310

HUD Objects Стр. 310

Shutter Стр. 311

Smart Auto-Focus Стр. 311

Smart Auto-Tracking Стр. 311

Store Focal Point Стр. 311

Go To Stored Point Стр. 311

Align To Trajectory Стр. 311

Continuous Target Return Стр. 311

ЗАБЕЛЕЖКА: наличността зависи от избрания микроскоп. 

HUD

Когато активирате HUD, системата за навигация използва модула на инжектирането на
образа на микроскопа, за да насложи контури на предварително планирани обекти и
допълнителна целева информация в изгледа на микроскопа.
Информацията, визуализирана в инжектирането на образа, е сходна на изгледа в
дълбочина на микроскопа на екрана за навигация, с изключение на това че зрителното поле
на микроскопа замества реконструираните данни. Това означава, че пресичането на обекти
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на фокалната равнина се визуализира като твърди контурни линии, докато удължението на
обектите над или под фокалната равнина се посочва от пунктирана линия. Тази пунктирана
линия служи за ориентация, тъй като не е във фокалната равнина.
Някои модули за инжектиране на образ предлагат цветен дисплей. Това помага да се
разграничат няколко обекта, тъй като обектите може да се визуализират в различен цвят,
както се вижда на екрана за навигация. Използвайте размер и позиция само за
идентифициране на обекти. След мащабиране/фокусиране визирният кръст в HUD остава
активен за 5 секунди, преди да изчезне.
ЗАБЕЛЕЖКА: в зависимост от микроскопа инжектирането на образа може да е видимо
само в основния апарат за наблюдение. 

Предупреждение
Областта на визуализиране на инжектирането на образа може да не покрива напълно
зрителното поле на микроскопа. Ако това се случи, контурите свършват на границите
на дисплея.

Предупреждение
Някои модули за инжектиране на образ доставят информация за HUD до двете очи
едновременно. Паралакс може да предизвика изместване във видната позиция на
обекта във връзка с фона, ако се фокусирате само с едно око.

Предупреждение
След като даден микроскоп е активиран, проверете точността на калибрирането на
HUD.

Предупреждения за HUD

Предупреждение
Задайте микроскопа на максимално мащабиране, преди да регулирате фокалната
равнина на пациентски структури. Това води до по-ниска дълбочина на полето и
разрешава най-доброто възможно визуализиране на инжектираните очертания на
твърдия обект. Тези очертания представят границата на планирания обект на тази
равнина. Щриховите линии представят пълното удължение на обекта, разположен
под фокалната равнина, и служат само като груб общ преглед.

Предупреждение
Поради дълбочината на полето на микроскопа точната фокална равнина може да е
трудна за определяне. Бъдете внимателни да не интерпретирате погрешно обектите,
които са позиционирани при фокалната равнина.

Предупреждение
Насложените 3D обекти служат като общ преглед, но не са свързани точно с размера
и позицията на основната пациентска структура.

Предупреждение
Тъй като насложените обекти се базират на предоперативен набор от образи,
текущата позиция на реалния обект може да се различава, напр. поради изместване
на мозъка или резекция.

Предупреждение
На микроскопите с „картина в картина“ (напр. Olympus), данните, визуализирани чрез
режима „картина в картина“ не са взаимосвързани с изгледа на живо на микроскопа.

Предупреждение
Инсталирането и калибрирането на дисплея на инжектирането на образа трябва да се
извършва от квалифициран персонал на Brainlab. Премахването и повторното
монтиране на хардуера за инжектиране на образа от микроскопа и подмяната на
микроскопа значително ще намали точността на контурите, визуализирани в дисплея
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на инжектирането на образа. В този случай дисплеят на инжектирането на образа
трябва да се калибрира повторно от отдела за поддръжка на Brainlab.

Предупреждение
Не използвайте допълнителни компоненти (напр. двустранен разделител) към
свързването на HUD модула със системата за навигация.

Color Overlay

Когато се активира Color Overlay, системата за навигация използва модула за инжектиране
на образ на микроскопа, за да насложи контури на предварително планирани обекти и
допълнителна целева информация в изгледа на микроскопа.
Ако деактивирате Color Overlay, обектите се визуализират в цвят по подразбиране,
поддържан от модула за инжектиране.
ЗАБЕЛЕЖКА: Color Overlay е налично само когато HUD е активирано. 

HUD Objects

HUD Objects ви позволява да управлявате дисплея на обектите в зрителното поле на
микроскопа.

Стъпка

Натиснете HUD Objects, за да отворите долния диалогов прозорец Objects.

Фиг. 183 

Функция Обяснение

Item Списъци на наличните обекти.

Visible

Разрешаването/забраняването на Visible показва/скрива обекта в
рамките на изгледите на образа:
• Отворена икона с око означава, че обектът е видим
• Затворена икона с око означава, че обектът е скрит

Visualization Превключване между опциите за визуализация, напр. визуализирани-
ят обект е очертан, запълнен с цвят или е в 3D.
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Shutter

Когато е активирано Shutter, затворът на микроскопа се затваря и горният ляв изглед на
екрана за навигация се визуализира в окулярите на микроскопа. Това ви позволява да
видите напр. МР изгледи в рамките на окулярите.

Предупреждение
Визуализираните данни не са взаимосвързани с действителния пациент.

Smart Auto-Focus

Когато активирате Smart Auto-Focus, микроскопът непрекъснато държи върха на
проследения документ на фокус. Когато микроскопът се фокусира, върхът на проследения
инструмент се указва от малък визирен кръст в HUD.

Предупреждение
Ако върхът на инструмента е извън работния обхват на микроскопа, микроскопът не
може да фокусира напълно.

Smart Auto-Tracking

Когато активирате Smart Auto-Tracking, функцията непрекъснато проследява
действителната позиция на инструмента и се фокусира върху върха. Проследеният
инструмент се указва от малък визирен кръст в HUD. Съответстващо съобщение се
визуализира в HUD, докато микроскопът се движи. Когато инструментът напусне зрителното
поле, микроскопът го следва.
Микроскопът спира проследяването, когато достигне върха на инструмента.

Предупреждение
Уверете се, че микроскопът не може да се сблъска с друг инструментариум, пациента
или покривалото и че не може да стане нестерилен по време на движението му.

Store Focal Point и Go To Stored Point

• Натискането на Store Focal Point записва информацията за позицията и фокалната
равнина на действителната фокална точка.

• Натискането на Go To Stored Point връща микроскопа към позицията и фокусира
съхранената преди фокална точка. 

Align To Trajectory

Подравнява фокалната ос на микроскопа, паралелно на активираната траектория.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако има ъгъл, който е по-голям от 45°, между фокалната ос и желаната
траектория, тогава подравняването на траекторията се забранява. 

Continuous Target Return

Натискането на Continuous Target Return запомня позицията и фокалната равнина на най-
скорошната фокусна точка. Това ви позволява да се фокусирате върху точката на интерес
от различни зрителни ъгли.
Когато освободите спирачките на микроскопа, за да промените зрителната посока,
регулираната най-скоро фокусна точка се съхранява и се запомня незабавно от новата
посока, след като спирачките се освободят.
Микроскопът продължава да се фокусира върху тази точка, докато Continuous Target
Return е изключено.
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Отстраняване на проблеми с опциите за проследяване на микроскопа

Ако имате проблеми с проследяването на микроскопа, прочетете следните опции по-долу,
за да отстраните проблемите.

Опции

Уверете се, че инструментът, референтната установка и установката за проследяване на
микроскопа са в зрителното поле на камерата, ако микроскопът не:
• Се фокусира автоматично, или
• Проследява автоматично инструмента. Микроскопът следва само ако инструментът се
задържи неподвижен за известно време близо до главата на пациента.

Уверете се, че референтната установка и установката за проследяване на микроскопа са в
зрителното поле на камерата, ако микроскопът не:
• Се премества към съхранена фокална точка, или
• Запомня последната фокална точка, когато ръчните спирачки на микроскопа се освобод-
ят.

Инструменти на микроскопа
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15.5.3 Handle Control

Относно Handle Control

Функцията Handle Control ви позволява да осъществявате достъп до някои опции на
навигацията с помощта на дръжките на микроскопа.
ЗАБЕЛЕЖКА: в зависимост от модела на вашия микроскоп са наличните опциите в
More… Менюто ① може да варира.
 

Как се използва Handle Control

①

Фиг. 184 

Стъпки

1. Натиснете който и да е бутон на дръжката на микроскопа, за да осъществите достъп
до Handle Control Main Menu.

2.
Натиснете посоката на бутона на функцията, която искате да извършите.
ЗАБЕЛЕЖКА: допълнителни опции се предоставят чрез избора на More… ①.
 

3. Ако изберете More… ①, преместете стрелките нагоре и надолу в посоката на жела-
ната опция на контрола на дръжката.

4. Натиснете бутона за контрол надясно, за да Execute избраната в момента функция.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако няма действие за период от време, менюто се затваря. 

Функции на микроскопа

Функции Функция

Acquire Point Заснема нова траектория, когато върхът е удължен

Screenshot Прави екранна снимка на образа

More... Меню с допълнителни опции за микроскопа

Deactivate HUD Деактивира/премахва обектите на инжектирания образ от из-
гледа на микроскопа

НАВИГАЦИЯ НА МИКРОСКОПА
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More... Опции на менюто

More… предоставя достъп до допълнителни опции, налични на вашия микроскоп по време
на навигация. Можете да осъществите тези опции, посочени по-долу, като използвате
дръжките на микроскопа. За повече информация относно тези опции вижте стр. 311.

Фиг. 185 

More... Меню Обяснение

Close Shutter
Затваря затвора на микроскопа.
ЗАБЕЛЕЖКА: горната лава част на максимизирания изглед на на-
вигацията се инжектира в зрителното поле на микроскопа. 

Focus To Instrument Smart Auto-Focus фокусира микроскопа към инструмента веднъж.

Goto Instrument Smart Auto-Tracking проследява микроскопа към инструмента вед-
нъж.

Store Focal Point Записва информация за позицията и фокалната равнина.

Goto Stored Point Връща микроскопа към записаната преди форкална равнина.

Align To Trajectory Подравнява фокалната ос на микроскопа, паралелно на активира-
ната траектория.

Инструменти на микроскопа
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15.5.4 Конфигуриране на видеото на микроскопа

Как се конфигурира видео изглед

Фиг. 186 

Стъпки

1. Натиснете Video Configuration в диалоговия прозорец Tools > Microscope.

2.
Регулирайте настройките на изгледа на образа, както е необходимо, с помощта на
лентите на плъзгача.
ЗАБЕЛЕЖКА: настройките на видео образа са описани на стр. 52. 

Предупреждения за конфигурирането на видеото на микроскопа

Предупреждение
Инсталирането и калибрирането на дисплея на видео хардуера трябва да се
извършва от квалифициран персонал на Brainlab. Премахването и повторното
монтиране на хардуера от микроскопа или подмяната на целия микроскоп значително
ще намали точността на контурите, визуализирани в прозореца за припокриране на
видеото или модула за инжектиране на образа. Следователно калибрирането на
прозореца за припокриване на видеото трябва да се поднови в тези случаи.

Предупреждение
По време на всяка интервенция се уверявайте, че видеото е свързано към същия
вход, избран по време на калибрирането. Използването на различен вход ще доведе
до липса на видимо видео.

Предупреждение
Видео образите не са подходящи за диагностична употреба, тъй като може да се
получат деформирани. Инжектирането на цветен образ от външни устройства може
да визуализира обектите в различен цвят, както се вижда на екрана за навигация.
Препоръчително е да използвате контекстуална информация, като например размер
и позиция, за да идентифицирате обекти.
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Видео дисплей

Визуализирането на видеото може да се забави, ако системата се използва на пълен
капацитет.

Препоръчваме образът на видеото на микроскопа да се визуализира отделно на
допълнителен монитор.

Инструменти на микроскопа
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15.6 Образи на микроскопа
15.6.1 Визуализиране на видео изгледите на микроскопа

Обща информация

Всеки хирургичен микроскоп има вградена видео камера за целите на документирането.
Можете да добавите това видео към дисплея на системата за навигация, след като сте
конфигурирали видеото на микроскопа (вижте стр. 317). Това прави възможно
документирането на позицията на микроскопа и неговото поле на изгледа в единична
екранна снимка.
Контурите на планираните обекти, траектории и етикетирани точки се припокриват на
видеото на микроскопа. Обектите във фокалната равнина се представят от непрекъсната
контурна линия. Удълженията на тези обекти над и под фокалната равнина се визуализират
като пунктирана линия.
ЗАБЕЛЕЖКА: правоъгълното зрително поле на видео камерата е по-малко от това на
микроскопа. Това може да доведе до различия в скалата между видео изгледа на
микроскопа и други навигационни изгледи. Също така определено изрязване на видеото
може да се появи в зависимост от размера и формата на избрания прозорец за
навигация. 

Предупреждение
Някои HUD модули показват контурите на обектите в цвят. Припокритите обекти,
визуализирани в цвят, подобен на тъканта на пациента, може да са трудни за
разграничаване. Ако това е проблем, изберете подходящи контрастиращи цветове
или изключете цветовото припокриване (вижте стр. 310).

Как се визуализира изгледът на микроскопа

Стъпки

1. Натиснете иконата с око.

2. Изберете раздела Other Views.

3.
Натиснете Microscope.
Диалоговият прозорец се затваря и изгледът се актуализира с изгледа на микроско-
па.

НАВИГАЦИЯ НА МИКРОСКОПА
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Визуализиране на видео изгледа на микроскопа

Фиг. 187 

Образи на микроскопа
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15.6.2 Изглед в дълбочина на микроскопа

Обща информация

Microscope Depthview е свързан с микроскопа реконструиран изглед на набора от
пациентски данни. Данните се визуализират като изглед Probe’s Eye на центъра на
фокалната равнина. Данните се посочват в скала и се завъртат, за да отразят фактора на
мащабиране и позицията на микроскопа. Изгледът е полезен за сравняване на структури,
видени в микроскопа, с пациентски данни, налични в станцията за навигация.

Предупреждение
Когато използвате микроскоп на Olympus, бъдете информирани, че ориентацията на
изгледа в дълбочина на микроскопа може да не е правилна, като например апаратът
за наблюдение OME-9000/OME-8000/OME-7000 може да се премести по начин, че
ориентацията на изгледа през микроскопа да се промени.

Как се визуализира изглед в дълбочина на микроскопа

Стъпки

1. Натиснете иконата с око.

2. Изберете раздела Other Views.

3.
Натиснете Microscope Depthview.
Диалоговият прозорец се затваря и изгледът се актуализира с изгледа в дълбочина
на микроскопа.

Изглед в дълбочина на микроскопа

②

③

④
⑤

①

Фиг. 188 
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№ Компонент Обяснение

① Оранжева точка Предварително планирана точка (по избор).

② Син пръстен Граница на зрително поле в окуляра на микроскопа. Размерът
на този пръстен се променя с фактора на мащабиране.

③ Син визирен кръст Център на фокална равнина.

④ Непрекъсната кон-
турна линия Граница на планирания обект на тази равнина.

⑤ Пунктирана контур-
на линия

Удължаване на обекта над и под тази равнина (напр. най-ши-
роката част на обекта).

Образи на микроскопа
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16 ИНТРАОПЕРАТИВНО
ПОЛУЧАВАНЕ НА
ОБРАЗИ

16.1 Въведение
16.1.1 Относно функциите на интраоперативното получаване на образи

Обща информация

Интраоперативните функции на Cranial/ENT ви позволяват да добавяте актуални данни от
образи към вашата сесия на навигацията и да ги навигирате лесно. Това може да се
осъществи с малко или никакво потребителско взаимодействие при станцията за навигация.
С функциите на интраоперативното изобразяване можете да:
• Зареждате интраоперативно нанесени DICOM данни
• Актуализирате планове за лечение, които се регистрират отново автоматично
• Регистрирате новозаснети интраоперативни образи

ИНТРАОПЕРАТИВНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБРАЗИ
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16.2 Прехвърляне на интраоперативни данни
16.2.1 Относно прехвърлянето на интраоперативни данни

Налични методи на интраоперативно прехвърляне

Метод Обяснение

Зареждане на пациент-
ски данни Заредете пациентски данни от Content Manager.

Получаване на пациент-
ски данни, изпратени
насочено от скенера

Операторът на скенера изпраща насочено пациентските данни,
които се получават и зареждат от софтуера за навигация.

Зареждане на пациентски данни

Ако сте стартирали софтуера Cranial/ENT без пациентски данни или ако искате да заредите
допълнителни данни в сесията, можете да направите това по всяко време от диалоговия
прозорец Data.
Инструкции са предоставени на стр. 29.

Получаване на пациентски данни

Софтуерът Cranial/ENT може да получава пациентски данни чрез фонова услуга, която
приема DICOM данни, изпратени от скенер или PACS без потребителско взаимодействие.
Когато DICOM данните се получат, икона за състоянието се визуализира най-отгоре на
екрана за навигация ①.

①

Фиг. 189 
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Следващи стъпки

Опции

Ако пациентските данни вече са заредени и пациентската информация (напр. име, ИД) за
новите данни не съвпада с тази на вече заредения пациент, сте подканени да слеете кон-
фликтната пациентска информация.
ЗАБЕЛЕЖКА: за повече информация вижте съответното Ръководство за потреби-
теля на софтуера Content Manager. 

Ако заредените данни съдържат набори от образи, които все още не са слети, сте подка-
нени да слеете тези образи, след като конвертирането е завършено (вижте стр. 29).
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16.3 Автоматично регистриране на образ, МР

Обща информация

Автоматичното регистриране на образ, МР регистрира бързо пациентски данни без каквото
и да е взаимодействие, като например лазерно сканиране или регистриране на маркер.
Типът на наличната автоматична регистрация може да варира в зависимост от лиценза на
клиента и избраните пациентски данни.
ЗАБЕЛЕЖКА: методите, описани тук, се използват в комбинация с Краниалния
референтен пакет за автоматична регистрация на образи с Philips/Siemens, ЯМР
(вижте Ръководство за потребителя на хардуера за краниално интраоперативно
получаване на образи).  

Диалогови прозорци за автоматична регистрация на образи

① ②

③

Фиг. 190 

Как се извършва регистрацията

Стъпки

1. Натиснете Register в лентата на менюто.

2.

В диалоговия прозорец Registration Selection ① натиснете Automatic Registration.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако са налични повече от един подходящи набори от образи за ав-
томатична регистрация, се отваря диалоговият прозорец Select Set. Натисне-
те бутона за набора от данни, който искате да използвате за регистрацията. 

Автоматично регистриране на образ, МР
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Стъпки

3.

Отваря се диалоговият прозорец Registration Matrix Acquisition ②.
Позиционирайте камерата, така че да засича както референтна установка, така и
установката на матрицата за регистрация. Когато и двете установки са засечени, се
активира заснемането.
ЗАБЕЛЕЖКА: диалоговият прозорец показва зрителното поле на камерата и
установките, които са засечени. Това е полезно, когато се регулира позицията
на камерата. Камерата и установките трябва да останат неподвижни по време
на заснемането. Лентата на напредъка показва състоянието. Всяко движение
към камерата или установките предизвиква рестартиране на заснемането. 

4.

Диалоговият прозорец Marker Detection се отваря, след като позицията на матрица-
та се заснеме. Лента на напредъка указва състоянието на засичането на маркера.
Можете да натиснете Manual във всеки момент, за да спрете автоматичното засича-
не. Това обикновено не е необходимо. Вижте инструкциите по-долу за ръчно засича-
не на маркери.
ЗАБЕЛЕЖКА: в зависимост от системата и размера на набора от образи диало-
говият прозорец Marker Detection може да не се появи и сте подканени директно
към потвърждаването. 

5. След като маркерите са засечени и регистрацията е завършена, диалоговият прозо-
рец Registration Verification се отваря и регистрацията е готова за потвърждаване.

Опционално ръчно засичане на маркери (общ преглед)

Ако автоматичното засичане се провали (или поради цели на поддръжката), можете да
активирате ръчно засичане на маркери, като натиснете Manual в диалоговия прозорец
Marker Detection.

①

②

③④⑤⑥

① ④⑤⑥

②

③

Фиг. 191 
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№ Обяснение

① Previous и Next ви позволяват да продължите през маркерите.

②

• Визуализирани маркери в аксиалния, короналния и сагиталния изгледи.
• Позволява ви да превъртите през образа, за да намерите наличните маркери.
• По-ниските изгледи визуализират уголемен изглед, за да се намира по-лесно цен-
търът на всеки маркер.

③ Текстът визуализира колко маркери все още трябва да се засекат и резултата от
опита за напасване.

④ Automatic ви връща към рутинната Automatic Registration. Софтуерът ще активи-
ра автоматично засичане и регистрация на маркери.

⑤ Delete Active Marker изтрива активния маркер и прави приетия преди маркер акти-
вен.

⑥

Accept Active Marker приема позицията на активния маркер (визуализирана в чер-
вено) и добавя нов маркер в центъра на набора от данни. След като се достигне ми-
нимално необходимият брой маркери, рутината на напасване се инициира, когато
натиснете този бутон.

Как се извършва ръчно засичане на маркери

Стъпки

1. Прегледайте автоматично засечените маркери с помощта на бутоните Previous и
Next, за да превключите между маркерите.

2. Използвайте изгледа за мащабиране, за да препозиционирате целта (визуализира-
на в червено), като докосвате центъра на маркера във всеки от изгледите.

3. След като маркерът е позициониран правилно, натиснете Accept Active Marker и
прегледайте следващия маркер.

4.

Ако няма маркери или не са засечени достатъчно маркери автоматично, автоматич-
но се добавя нов маркер към центъра на набора от данни.
Използвайте стрелките за превъртане, за да намерите маркер в горните изгледи,
който не е ограден в синьо (указващо, че маркерът вече е бил засечен). Използвай-
те изгледа за мащабиране, за да позиционирате целта (визуализирана в червено),
като докосвате центъра на маркера във всеки от изгледите.

5.

След като минималният брой маркери се достигне, софтуерът опитва да напасне
маркерите и резултатът се визуализира в текста на състоянието.
Ако се изискват още маркери, се добавя нов маркер към центъра на набора от дан-
ни. Повторете стъпки 2 – 4, докато се достигне изискваният брой на маркерите.

6.

Когато се намери успешно съвпадение, бутонът Proceed става активен. Натиснете
Proceed, за да потвърдите точността.
Ако не се намери успешно съвпадение, прегледайте съществуващите маркери за
правилна позиция на поставяне и/или добавете още маркери (софтуерът може да
засече до четиринадесет маркера).

Прецизност на регистрацията (общ преглед)

Следвайки регистрацията, софтуерът изчислява прецизността на съвпадението. Това
представя средното отклонение между позицията на засечените маркери и техните
очаквани позиции на база на геометрията на регистрационната матрица. Използвайте
информацията заедно с визуално потвърждаване на анатомичната информация, за да
определите цялостната грешка.
На база на изчисленото отклонение регистрацията или е успешна, или неуспешна.

Автоматично регистриране на образ, МР
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Резултат Отклонение

Регистрацията е успе-
шна < 1,2 mm

Регистрацията е неуспе-
шна > 1,2 mm

ЗАБЕЛЕЖКА: бъдете информирани, че прецизността, изчислена от софтуера,
предоставя само информация за това колко добре софтуерът е могъл да напасне
геометрията на регистрационната матрица към маркерите в пациентските данни.
Стойностите не е задължително да представят цялостната грешка. 

Как се потвърждава прецизността

Диалоговият прозорец Registration Verification се отваря, когато регистрацията е
завършена.

Фиг. 192 

Стъпки

1.

Задръжте показалеца на поне три познати анатомични структури и потвърдете, че
позицията на показалеца, визуализирана в изгледите на образа, съответства на
действителната точка на анатомията на пациента.
Когато показалецът е в рамките на 15 mm до изчислената повърхност, софтуерът
визуализира отклонението (разстояние до повърхността) от виртуалния връх на по-
казалеца до повърхността.

2.

На базата на вашето визуално потвърждение продължете, какво следва:
• Ако точността е достатъчна, натиснете Accept. Отваря се основният екран.
• Ако точността не е достатъчна или ако искате да повторите регистрацията, натис-
нете Try Again. Отваря се диалоговият прозорец Automatic Registration.

• Ако точността е недостатъчна или ако искате да отмените автоматичната реги-
страция на образа и да използвате различен метод на регистрация (напр. реги-
страция чрез автоматично сливане на образи), натиснете Cancel.

ИНТРАОПЕРАТИВНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБРАЗИ
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Как се повтаря автоматична регистрация на образи (по избор)

Ако точността на регистрацията не е достатъчна (напр. поради неблагоприятно
позициониране на камерата, мокри маркери или маркери, които не са прикрепени правилно
към установките), имате възможността да повторите автоматичната регистрация.

Фиг. 193 

Стъпки

1. В диалоговия прозорец Automatic Registration натиснете Try Again. Отваря се диа-
логовият прозорец Automatic Registration - Registration Matrix Acquisition.

2.

Натиснете бутона New Acquisition (показан, когато повтаряте автоматичната реги-
страция).
Софтуерът актуализира позицията на Регистрационната матрица.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако не натиснете New Acquisition, системата използва предишна-
та пространствена позиция между регистрационната матрица и референтна-
та установка за регистрацията. 

3. Натиснете Proceed, за да активирате автоматична регистрация.

Автоматично регистриране на образ, МР
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16.4 Регистриране на интраоперативни данни
16.4.1 Въведение

Обща информация

Функцията Автоматична регистрация на образи ви позволява да регистрирате
интраоперативно заснети пациентски данни. С този метод на регистрация не е необходима
стандартна регистрация. Това означава, че достъпът до пациента, за да се прикрепят
маркери например, не е необходим.
Функцията Автоматична регистрация на образи не може да се използва за регистриране
на предоперативно заснети данни. Ако тези данни трябва да се използват за първоначална
фаза на операцията, трябва да използвате друга процедура за регистрация.
ЗАБЕЛЕЖКА: за повече информация относно интраоперативно заснетите данни за
образа и съответните работни потоци вижте Ръководство за потребителя на
софтуера за автоматична регистрация на образи. 

Как се въвежда работният поток за автоматична регистрация на образ

Фиг. 194 

Стъпки

1. Отворете диалоговия прозорец Registration Selection.

2.
В зависимост от лиценза изберете Automatic Registration.
Отваря се работният поток Automatic Registration.

ИНТРАОПЕРАТИВНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБРАЗИ
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Как се потвърждава прецизността

Диалоговият прозорец Registration Verification се отваря, когато регистрацията е
завършена.

Фиг. 195 

Стъпки

1.

Задръжте показалеца на поне три познати анатомични структури и потвърдете, че
позицията на показалеца, визуализирана в изгледите на образа, съответства на
действителната точка на анатомията на пациента.
Когато показалецът е в рамките на 15 mm до изчислената повърхност, софтуерът
визуализира отклонението (разстояние до повърхността) от виртуалния връх на по-
казалеца до повърхността.

2.

На база на прецизността, изчислена от софтуера, и вашето визуално потвърждение
продължете, както следва:
• Ако точността е достатъчна, натиснете Accept. Отваря се основният екран.
• Ако точността е недостатъчна или ако искате да отмените автоматичната реги-
страция на образа и да използвате различен метод на регистрация (напр. реги-
страция чрез автоматично сливане на образи), натиснете Cancel.

ЗАБЕЛЕЖКА: за повече информация относно Автоматичната регистрация на образи
вижте Ръководството за потребителя на софтуера за автоматична регистрация
на образи. 

Регистриране на интраоперативни данни
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16.4.2 Регистрация на база сливане на образи

Общ преглед

Навигационната референтна система е предназначена да е стабилна и надеждна. Въпреки
това обаче леки промени между позицията на главата на пациента и референтната
установка може да се появят. Автоматичната регистрация на образи актуализира
регистрацията всеки път, когато интраоперативното сканиране е завършено. Това коригира
подобни незначителни измествания.
Когато интраоперативното сканиране се регистрира автоматично, всякакви заредени и
регистрирани преди (предоперативно или интраоперативно) пациентски данни се сливат с
новозаснетия набор от данни. Ако е имало някакво движение на референтната установка
или главата на пациента, това сливане на образи може да е неправилно.
Когато този тип данни е наличен за навигация, диалоговият прозорец Verify Registration
Based Fusion се визуализира. Използвайте този диалогов прозорец, за да потвърдите
внимателно регистрацията на база на сливането.

Предупреждение
Инспектирайте регистрацията на база на резултата на сливането на образи
внимателно, за да гарантирате правилно лечение на пациента. Ако референтната
установка или главата на пациента се премести, сливането на образи може да е
неправилно.

Как се потвърждава сливането на образи

Сега можете да потвърдите сливането на образи, както е описано на стр. 29.

Фиг. 196 
След потвърждаването са налични следните опции:

Опции

Натиснете Accept, ако сливането е приемливо.

Ако сливането на
образи не е приемли-
во

Натиснете Modify, за да направите отново сливането на образите
в диалоговия прозорец Automatic Image Fusion. За повече ин-
формация направете справка с Ръководството за потребителя
на софтуера Image Fusion.

ИНТРАОПЕРАТИВНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБРАЗИ
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Опции

Натиснете Unfuse, за да отхвърлите сливането на образите и да
излезете от диалоговия прозорец.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако отмените сливането на образите, заредени-
те и регистрирани преди набори от образи не може да се нави-
гират, освен ако не повторите сливането на образите. Соф-
туерът визуализират диалогов прозорец, посочващ наборите
от образи, които са засегнати от прекъснатото сливане. 

Регистриране на интраоперативни данни

332 Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.4 Cranial/ENT Вeр. 3.1



17 IGTLINK
17.1 Въведение в IGTLink
17.1.1 Относно IGTLink

Общ преглед

IGTLink е мрежово-базиран софтуерен интерфейс на системата за навигация, който ви
позволява да изтегляте данни за медицински образи, резултати от сегментиране,
хирургично планиране и проследяване на инструменти в реално време от системата за
навигация. 
IGTLink използва отворен протокол за комуникация Open IGT, разработен от Националния
алианс за обработване на медицински изображения (NA-MIC).

Отговорност и правни изисквания

Предупреждение
Интерфейсът IGTLink е наличен от Brainlab. Brainlab не поема отговорност за
обработване на данни извън системата за навигация или за коректността на
предоставените пробни клиентски приложения. Те са само за демонстрационни цели.
Brainlab не носи отговорност за вреди от какъвто и да е характер в резултат на или
във връзка с данните, обработвани извън системата за навигация.

Предупреждение
Интерфейсът на IGTLink трябва да се използва съгласно спецификациите, описани в
Ръководството за спецификациите на IGTLink. Brainlab не носи отговорност за
каквито и да е вреди, произтичащи от каквото и да е използване на IGTLink, което не
съответства на спецификациите му.

Предупреждение
Ако искате да извършите клинични проучвания, включващи използването на IGTLink,
особено ако разширите показанията за употреба, тогава всички приложими правни
изисквания за медицински устройства трябва да се изпълнят, напр. чрез адресиране
на въпроса към институционален борд за преглед (IRB) или подаване на независим
формуляр 510K (уведомление преди пускане на пазара).

Валидиране на данни

Предупреждение
В зависимост от производителността на компютъра и мрежата, както и от размера на
данните, предаваните данни може да са остарели. Не правете предположения за
латентността на прехвърлените данни.

IGTLINK
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Безопасност на мрежата и поверителност на пациента

Предупреждение
Предприемете подходящите мерки, за да гарантирате безопасността на мрежата,
свързана със системата за навигация на Brainlab, и поверителността на данните на
пациента, прехвърлени до и от системата за навигация на Brainlab.

Въведение в IGTLink
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17.2 Използване на IGTLink
17.2.1 Разрешаване на IGTLink

Как се активира IGTLink

Фиг. 197 

Стъпки

1. Отворете Tools > IGTLink.

2.
Натиснете IGTLink On/Off. Бутонът се осветява, индикирайки, че е активиран.
Клиент на IGTLink вече може да се свърже към системата за навигация.

IGTLINK
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17.2.2 Свързване на клиент на IGTLink

Диалогов прозорец за външно свързване

Когато клиент на IGTLink се свързва към системата за навигация, се появява диалогов
прозорец, който ви информира, че даден клиент иска да се свърже.

Фиг. 198 

Опции за свързване

Опции

За да приемете свързването, натиснете Accept.

За да прекъснете свързването на клиента на IGTLink и да деактивирате функцията, така
че да не са възможни допълнителни свързвания, натиснете Deactivate IGTLink.

За да отхвърлите свързването, натиснете Reject.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако натиснете Deactivate IGTLink, всички съществуващи свързвания се
прекъсват. 

Използване на IGTLink
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Калибриране с V-канал (прорез)....................................... 206
Калибриране с гнездо (отвор)............................................204

IGTLink.....................................................................................333

Активиране.......................................................................... 335
Изисквания.......................................................................... 333
Свързване на клиент.......................................................... 336

Inline 1......................................................................................137
Inline 2......................................................................................137

P
Paint......................................................................................... 259
Модифициране на обекти на Paint.................................... 263
Режими Freeze и Target...................................................... 262

Probe’s Eye.............................................................................. 138

S
Smart Autozoom.......................................................................125
Smart Video Maximize............................................................. 145
Split Probe’s Eye...................................................................... 138

U
Ultrasound................................................................................ 143
Ultrasound, Ultrasound Inline................................................... 143

V
VarioGuide................................................................................267
Активиране на навигация...................................................270
Дефиниране на първоначалната позиция........................ 271
Използване с игла за биопсия за еднократна употреба.. 277
Навигация............................................................................276
Подравняване на планирана траектория......................... 273
Потвърждаване................................................................... 269
Потвърждаване на подравняването..................................275
Регулиране на Шарнир 1....................................................273
Регулиране на Шарнир 2....................................................273
Регулиране на Шарнир 3....................................................274

VarioGuide навигация................................................................36

X
XA
Настройки на образа.......................................................... 150

А
Автоматично регистриране на образ, МР.............................324
Ръчно засичане на маркери...............................................325
Точност................................................................................ 326

Аксиален изглед......................................................................136
Активиране................................................................................36
Аспирационни тръби
Калибриране....................................................................... 208
Отклонения на върха..........................................................208

Б
Бутон Accept..............................................................................37
Бутон Acquire.............................................................................34
Бутон Back.................................................................................37
Бутон Cancel..............................................................................37
Бутон Close................................................................................37
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Бутон Data................................................................................. 35
Бутон Freeze..............................................................................34
Бутон Proceed........................................................................... 37
Бутон Register........................................................................... 34
Бутон Reset............................................................................... 37
Бутон Sound.............................................................................. 49
Бутон Tools................................................................................ 36
Бутон Tooltip.............................................................................. 34
Бутон Try Again......................................................................... 37
Бутон Zoom................................................................................34
Бутон за екранна снимка...................................................34,156
Бутон за начало........................................................................ 30
Бутон на дисплея......................................................................34
Бутони за превъртане.............................................................123
Бутони на дисплея....................................................................34

В
Видео.......................................................................................145
Конфигуриране..................................................................... 51
Настройки..............................................................................53
Настройки на образа....................................................... 52,53
Прозорец за заснемане........................................................52
Свързвания............................................................................51

Видео дисплей
Ултразвук, видео образи.................................................... 143

Видео изглед
Максимизиран..................................................................... 145

Видео на микроскопа
Конфигуриране................................................................... 315

Визуализиране на датата и часа на сканиране....................122
Визуализиране на разстояние
До планирана цел............................................................... 185
Между две точки................................................................. 185

Външен ултразвук
Заснемане на 3D ултразвук............................................... 231
Изместване на обект.......................................................... 231
Настройки............................................................................231
Настройки на образа.......................................................... 231
Сонди...................................................................................231
Ултразвукови ориентири.................................................... 231

Г
Глобални обекти..................................................................... 157
Гореща линия на Brainlab.........................................................47

Д
Данни
Контрастиране.................................................................... 149
Набори от образи................................................................148
Обекти..................................................................................157
Точки.................................................................................... 170

Дисплей
Изглед 1, Изглед 2.............................................................. 126

Дисплей на инструмент..........................................................123
Документация........................................................................... 24
Други изгледи..........................................................................135

Auto-Pilot.............................................................................. 143
Microscope Depthview......................................................... 143
Видео на живо.....................................................................143
Микроскоп............................................................................143
Ултразвукова реконструкция.......................................237,255
Ултразвукови образи.......................................................... 235
Ултразвукови образи на BK Medical.................................. 253

Е
Екологическа стабилност.........................................................13
Екран
Увеличаване/намаляване на мащаба............................ 73,77

З
Замразяване на изгледите на образа................................... 182
Зареждане на данни.................................................................29
Заснемане на 3D ултразвук................................................... 234
Заснемане на 3D ултразвук на BK Medical...........................252
Заснемане на интраоперативни ориентири..........................113
Заснемане на точки................................................................ 168
Затваряне на затвора.............................................................314
Затвор......................................................................................308
Звук
Конфигурация....................................................................... 49
Сила.......................................................................................49

И
Игла за биопсия за еднократна употреба
Изчисляване на позицията на стопера...................... 277,282
Навигиране с VarioGuide............................................. 277,284
Навигиране със системата за безконтактна биопсия...... 284
Потвърждаване................................................................... 285
Прозорец за биопсия..........................................................287

Идентични геометрии на инструменти....................................43
Изгледи

2D......................................................................................... 136
3D......................................................................................... 139
Видео на живо.....................................................................145
Микроскоп............................................................................305

Изгледи на микроскопа
Видео изглед....................................................................... 317
Изглед в дълбочина............................................................319

Изгледи на навигацията......................................................... 121
Изгледи на образа
Визуализиране на визирен кръст...................................... 192

Измерване
Визуализиране на линийка................................................ 184
Визуализиране на разстояния........................................... 185

Изместване
Навигиране с изместване...................................................188
Определяне.........................................................................187

Изместване на върха на инструмента.................................. 187
Изход на звука.......................................................................... 49
Икона с око..............................................................................123

2D изгледи...........................................................................136
3D изгледи...........................................................................139
Други изгледи...................................................................... 143
Контрастиране.................................................................... 149
Обекти..................................................................................167
Хирургичен изглед.............................................................. 135

Инжектиране на образ
Микроскоп............................................................................308

Инструкции за изхвърляне.......................................................13
Инструмент
Калибриране....................................................................... 193
Потвърждаване............................................................ 193,201

Инструменти
3D визуализиране...............................................................191
BK Medical Ultrasound......................................................... 250
IGTLink................................................................................. 335
iMRI регистрационна матрица за GE.................................. 17
iMRI регистрационна матрица за държач за глава Noras..17
iMRI фиксирана релса за GE държач за глава...................17
Softouch................................................................................. 17
VarioGuide..............................................................................17
Z-touch................................................................................... 17
Адаптер за черепна клампа Doro........................................ 17
Адаптер за черепна клампа Mayfield...................................17
Аспирационна тръба.............................................................17
Видео................................................................................ 47,51
Геометрия на маркерна сфера............................................ 40
Гореща линия........................................................................47
Дълга основа за DrapeLink...................................................17
Звук на системата................................................................. 49
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Измерване.................................................................... 183,190
Инструменти........................................................................ 211
Интерконектор DrapeLink..................................................... 17
Калибриране........................................................................211
Клампа Blakesley...................................................................17
Контакт с мозъчна тъкан и спинална течност.....................16
Краниален референтен модул DrapeLink........................... 17
Краниална референтна установка DrapeLink.....................17
Къса основа за DrapeLink.....................................................17
Матрица за калибриране на инструменти.......................... 17
Микроскоп.....................................................................296,307
Набори микроскопски адаптери.......................................... 17
Настройки.........................................................................47,49
Настройки на инструмент...................................................190
Показалец с остър връх....................................................... 17
Показалец с тъп връх...........................................................17
Показалци със сменяем връх.............................................. 17
Предварително калибрирани.............................................209
Регистрационен маркер за еднократна употреба, МР, КТ,
ОЗ.......................................................................................17

Референтен пакет за автоматична регистрация на образи,
iMRI.................................................................................. 324

Референтна лента за глава................................................. 17
Референтна установка за лента за глава...........................17
Референтно рамо за държач за глава Mayfield..................17
Рефлекторни маркерни сфери за еднократна употреба... 17
Система................................................................................. 47
Система за безконтактна биопсия.......................................17
Стандартна краниална референтна установка..................17
Стилет за еднократна употреба...........................................17
Тави за стерилизация...........................................................17
Тръба за биопсия..................................................................17
Ултразвук.............................................................................231
Ултразвукови адаптери........................................................ 17
Универсална скоба за референтната установка................17
Установка за подравняване за биопсия..............................17
Фантом за регистрация чрез ултразвук...............................17
Черепен референтен набор.................................................17

Инструменти на BK Medical Ultrasound.................................250
Интелигентен автоматичен фокус.........................................308
Интелигентно автоматично проследяване........................... 308
Интраоперативна регистрация
Регистрационна матрица................................................... 325

Интраоперативна регистрация на ориентири.......................114
Интраоперативно получаване на образи..............................321
Автоматично регистриране на образ, МР......................... 324

К
Калибриране
Големи или нестандартно оформени инструменти......... 193
Диаметър на инструмента.............................198,203,205,207
Зареждане на предварително калибрирани геометрии.. 209
Използване на ICM4........................................................... 197
Инструменти на Brainlab.....................................................193
Инструменти, които не са на Brainlab................................193
Общ преглед на методите на калибриране...................... 193
Показване на ос.................................................... 203,205,207
Прикрепване на инструментни адаптери..........................195
Твърди инструменти........................................................... 194
Траектория на инструмента........................................ 199,202

Калибриране на микроскоп....................................................301
Камера
Дисплеи на състояние..........................................................40
Ленти на състояние.............................................................. 41
Позициониране..................................................................... 25
Проследяване....................................................................... 45

Контраст.................................................................................... 53
Контрастиране................................................................... 74,135

Radiology defined.................................................................149
Набори от образи................................................................149
Настройки............................................................................150
Превключване на цветове..................................................149

Пълен обхват...................................................................... 149
Регулиране.......................................................................... 149

Конфигурация на индивидуален изглед............................... 134
Конфигурация на персонализирания изглед........................130
Конфигуриране на образа
Дисплей............................................................................... 126
Икона с око..........................................................................134
Персонализирано............................................................... 130

Коронален изглед................................................................... 137
КТ
Настройки за контрастиране..............................................150

Към инструмента.................................................................... 314
Към съхранена точка.......................................................308,314

Л
Лента на менюто

Freeze............................................................................. 34,182
Zoom...................................................................................... 34
Връх на инструмент.......................................................34,187
Данни................................................................................ 35,36
Дисплей................................................................................. 34
Екранна снимка.....................................................................34
Заснемане...................................................................... 34,168
Инструменти..........................................................................36
Начало................................................................................... 30
Позиция................................................................................. 49
Регистрация...........................................................................34

Линийка в изгледите на образа............................................. 184

М
Максимизиран изглед...............................................................32
Маркери на сфери.................................................................... 63
Мащабиране на изгледите...........................................73,77,125
Мащабиране на изгледите на образа................................ 73,77
Меню More...............................................................................314
Микроскоп............................................................................... 295

Color Overlay........................................................................310
Continuous Target Return.....................................................311
Go To Stored Point............................................................... 311
HUD Objects.........................................................................310
Smart Auto-Focus.................................................................311
Smart Auto-Tracking............................................................. 311
Активиране.......................................................................... 296
Видео потвърждение.......................................................... 300
Затворен затвор.................................................................. 311
Изглед в дълбочина............................................................299
Изгледи на навигацията..................................................... 305
Инжектиране на образ........................................................308
Контрол на дръжката..........................................................313
Общ преглед на потвърждението......................................299
Опции...................................................................................308
Отстраняване на проблеми със засичането.....................296
Повторно калибриране.......................................................301
Потвърждаване с помощта на конус................................. 300
Потвърждаване с помощта на ориентири.........................300
Приоритет на проследяване.............................................. 306
Проследяване..................................................................... 305
Работна област................................................................... 305
Съхраняване на фокална точка.........................................311

МР
Настройки за контрастиране..............................................150

Н
Набори от образи
Контрастиране.................................................................... 149
Свойства..............................................................................151

Навигация
VarioGuide............................................................................267
Игла за биопсия за еднократна употреба......................... 287
Микроскопи..........................................................................295

ИНДЕКС

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.4 Cranial/ENT Вeр. 3.1 339



Общи функции.................................................................... 153
Показалец за рисуване...................................................... 259
Система за безконтактна биопсия.....................................279
Стилет за еднократна употреба.........................................292

Наръчници.................................................................................24
Наситеност................................................................................53
Насочващ диск

50 mm...................................................................................277
70 mm...................................................................................282

Настройка на системата...........................................................25
Непрекъснато връщане към целта........................................308

О
Обект на припокриване.......................................................... 166
Обекти..................................................................................... 135

3D......................................................................................... 159
Визуализация...................................................................... 159
Дисплей............................................................................... 157
Добавяне на нов................................................................. 165
Запълване........................................................................... 159
Изтриване............................................................................157
Местни................................................................................. 157
Микроскоп............................................................................310
Очертаване..........................................................................159
Планиране...........................................................................157
Припокриване......................................................................166
Свойства..............................................................................159

Образи
Дефиниране на хирургичния образ...................................133
Ориентация......................................................................... 132
Увеличаване/намаляване на мащаба............................... 125

Обръщане на образи..............................................................123
Обучение...................................................................................23
ОЕЕО......................................................................................... 13
Ориентация на образа
Етикети................................................................................ 122

Ориентири.................................................................................63
Основен екран
Регулиране............................................................................ 49

Оттенък......................................................................................53

П
Пациентски данни
Зареждане.............................................................................29
Получаване на данни......................................................... 322

ПЕТ/ЕЕКТ
Настройки за контрастиране..............................................150

поддръжка................................................................................. 11
Подравняване към траектория.......................................308,314
Подравняване на проследяваща система..............................45
Позиция на камерата................................................................26
Показалец със сменяем връх................................................259
Потвърждаване
Точност на Softouch............................................................ 155
Точност на навигацията......................................................154
Точност на показалеца....................................................... 155

Потвърждаване на калибрирането........................................193
Потвърждение на ултразвук
Външен ултразвук........................................................218,243

Потребителски интерфейс
Максимизиран....................................................................... 32
Основен екран.......................................................................32

Праг..........................................................................................135
Праг на кожата
Регистрация на съответствие на повърхността................. 93

Предварително калибрирани инструменти.......................... 209
VarioGuide............................................................................209
Зареждане на калибриране............................................... 209
Игла за биопсия.................................................................. 209
Инструмент за подравняване............................................ 209
Потвърждаване на предварително калибриране.............210

Стилет за еднократна употреба.........................................209
Прехвърляне на данни........................................................... 322
Приоритет на проследяване.................................................... 43
Припокриване на ултразвукова реконструкция.............237,255
Припокриване на цвят............................................................308
Проектиране на мозъка..........................................................143
Прозорци за изгледа на камерата...........................................40
Проследяване на инструмент
Приоритет..............................................................................43

Проследяваща система на камерата
Цветни точки..........................................................................40

Р
Регистрационни точки
Засичане................................................................................69
Маркери на сфери................................................................ 63
Ориентири............................................................................. 63
Тороидални маркери............................................................ 63

Регистрация
Softouch.................................................................63,88,95,114
Z-touch................................................................................... 88
Автоматично регистриране на образ, МР......................... 324
Възстановяване.................................................................... 59
Добавяне на точки................................................................ 72
Засичане на маркери на сфери...........................................68
Заснемане на интраоперативни ориентири......................113
Изтриване на точки...............................................................73
Инструменти................................................................... 63,114
Интраоперативни ориентири..............................................118
Как се регистрират непоследователни точки......................75
Как се регистрират последователни точки..........................77
Методи за съответствие на повърхността.......................... 87
Настройки за контрастиране................................................74
Непоследователна...........................................................61,75
Общ преглед......................................................................... 55
Планиране на маркери на сфери........................................ 68
Планиране на регистрационни точки.................................. 66
Планиране на тороидални маркери.................................... 70
Повтаряне.........................................................................76,78
Подготовка.............................................................................57
Подробности......................................................................... 84
Позициониране на камерата................................................57
Показалец.......................................................................63,114
Последователна..........................................................61,75,77
Превключване на методи................................................ 76,78
Препозициониране на точки................................................ 72
Работен поток на съответствие на повърхността...............89
Работен поток, насочван от съответствие на повърхността.

............................................................................................89
Регистрационни точки...........................................................61
Стандартен работен поток................................................... 62

Регистрация на съответствие на повърхността..................... 87
Last Solution...........................................................................82
Softouch................................................................................. 88
Z-touch................................................................................... 88
Анатомични ориентири.......................................................100
Избор на набор от образи.................................................... 94
Извършване със Softouch.....................................................95
Извършване със Z-touch.......................................................98
Изисквания за набора от образи......................................... 88
Карта на надеждността...................................................... 109
Методи................................................................................... 88
Нанасяне на допълнителни точки....................................... 88
Насочвана............................................................................100
Последно решение.......................................................109,111
Праг на кожата...................................................................... 93
Проверка на анатомични ориентири................................. 111
Проверка на модела на повърхността................................ 90
Проверка на отклонението на точките...............................111
Разширена проверка на точността....................................109

Регистрация със Softouch................................................... 63,87
Регистрация със Z-touch.......................................................... 87
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Зрително поле на камерата................................................. 97
Регистриране на интраоперативни ориентири.....................118
Резултати за точност на регистрацията................................105
Резултати от прецизността на регистрацията........................79
Референтна установка
Потвърждаване на инструменти.................................155,201

Ръководства..............................................................................24
Ръководства за потребителя................................................... 24

С
Сагитален изглед....................................................................137
Система за безконтактна биопсия
Активиране на навигация...................................................279
Използване с игла за биопсия за еднократна употреба.. 281
Навигиране на иглата за биопсия за еднократна употреба..

..........................................................................................287
Потвърждаване на тръбата за биопсия............................ 280

Сливане на образи
Потвърждаване................................................................... 331

Смущение на светлината
Отражения.............................................................................58

Стандартна регистрация..........................................................65
Карта на надеждността........................................................ 82

Стилет за еднократна употреба............................................ 289
Задържане по време на навигация................................... 293
Зареждане на предварително калибриране.....................290
Калибриране и потвърждаване......................................... 290
Навигиране..........................................................................292

Съвместим медицински софтуер на Brainlab......................... 19
Съвместими медицински инструменти на Brainlab................17
Съхраняване на фокална точка..................................... 308,314

Т
Тороидални маркери................................................................ 63
Точки

3D визуализиране...............................................................181
Видимост............................................................................. 170
Групи.................................................................................... 173
Добавяне на нова група..................................................... 171
Изтриване............................................................................170
Как се модифицират........................................................... 172
Препозициониране............................................................. 172
Управление..........................................................................170

Точност
Регистрация на съответствие на повърхността............... 106

Точност на регистрацията
Подробен общ преглед.........................................................84
Потвърждаване на съответствие на повърхността..........106
Преглед на индивидуални точки..........................................85
Стандартна регистрация......................................................79
Стандартно потвърждаване.................................................80

Траектории
3D визуализиране...............................................................181
Добавяне............................................................................. 179
Добавяне на нови............................................................... 179
Модифициране на позицията............................................ 177
Преглед................................................................................178
Свойства..............................................................................178
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