
CRANIAL/
ENT
Verzia 3.1

Príručka používateľa softvéru
Revízia 1.4
Copyright 2019, Brainlab AG Germany. Všetky práva vyhradené.





OBSAH
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE.............................................................................................11

Kontaktné údaje .......................................................................................................................................11
Právne informácie ......................................................................................................................................12

Bezpečnostné upozornenia ...................................................................................................................14

Účel použitia..............................................................................................................................................15
Používanie systému...................................................................................................................................15

Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami ...................................................................................17
Lekárske nástroje Brainlab.........................................................................................................................17
Softvér Brainlab .........................................................................................................................................19
Pomôcky od inej spoločnosti ako Brainlab .................................................................................................20
Softvér od inej spoločnosti ako Brainlab.....................................................................................................22

Školenie a dokumentácia .......................................................................................................................23
Školenie .....................................................................................................................................................23
Dokumentácia ............................................................................................................................................24

NASTAVENIE SYSTÉMU .....................................................................................................25

Nastavovanie systému............................................................................................................................25
Prehľad ......................................................................................................................................................25

PREHĽAD SOFTVÉRU ..........................................................................................................27

Úvod ............................................................................................................................................................27
Prehľad ......................................................................................................................................................27

Začatie relácie...........................................................................................................................................29
Spustenie softvéru .....................................................................................................................................29

Ukončenie a obnovenie relácie.............................................................................................................30
Zatvorenie softvéru a vypnutie systému .....................................................................................................30
Obnovenie relácie ......................................................................................................................................31

Používateľské rozhranie .........................................................................................................................32
Hlavná obrazovka ......................................................................................................................................32
Funkcie na paneli ponúk ............................................................................................................................34
Všeobecné tlačidlá dialógových okien........................................................................................................37
Funkcie panela s nástrojmi na správu údajov.............................................................................................38
Zobrazenie dialógových okien pomocou dvoch monitorov .........................................................................39

Systém sledovania...................................................................................................................................40
Zobrazenia stavu sledovania......................................................................................................................40

OBSAH

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 3



Sledovanie nástrojov..................................................................................................................................43
Nastavenie polohy kamery .........................................................................................................................45

Informácie o systéme a jeho konfigurácia .........................................................................................47
Prehľad ......................................................................................................................................................47
Úprava nastavení.......................................................................................................................................48
Konfigurácia video pripojenia .....................................................................................................................51

PREHĽAD REGISTRÁCIE ..................................................................................................55

Úvod ............................................................................................................................................................55
Prehľad ......................................................................................................................................................55
Príprava na registráciu ...............................................................................................................................57
Obnovenie predchádzajúcej registrácie......................................................................................................59

ŠTANDARDNÁ REGISTRÁCIA......................................................................................61

Úvod do štandardnej registrácie ..........................................................................................................61
Prehľad ......................................................................................................................................................61
Nástroje registrácie a softvérové pomôcky.................................................................................................63
Aktivácia štandardnej registrácie................................................................................................................65

Plánovanie registračných bodov..........................................................................................................66
Prehľad ......................................................................................................................................................66
Plánovanie guľatých značiek......................................................................................................................67
Plánovanie krúžkových značiek .................................................................................................................69
Ďalšie funkcie pre plánovanie registračných bodov....................................................................................72

Nesekvenčná a sekvenčná registrácia ................................................................................................74
Vykonanie nesekvenčnej registrácie ..........................................................................................................74
Vykonanie sekvenčnej registrácie ..............................................................................................................76

Opakovateľnosť registrácie...................................................................................................................78
Prehľad ......................................................................................................................................................78
Overenie presnosti registrácie....................................................................................................................79
Overenie presnosti s mapou spoľahlivosti ..................................................................................................81
Podrobné informácie o presnosti registrácie ..............................................................................................82

REGISTRÁCIA POVRCHOVOU KORELÁCIOU.............................................85

Úvod do registrácie povrchovou koreláciou .....................................................................................85
Prehľad ......................................................................................................................................................85
Možnosti pracovného toku registrácie povrchovou koreláciou....................................................................87

Aktivácia registrácie povrchovou koreláciou ....................................................................................88
Výber registrácie a overenie skenovateľného povrchu ...............................................................................88
Úprava nastavení prahovej hodnoty a výber súboru snímok ......................................................................90

Registrácia Softouch...............................................................................................................................92
Vykonanie registrácie Softouch ..................................................................................................................92

Registrácia Z-touch .................................................................................................................................94
Vykonanie registrácie Z-touch ....................................................................................................................94

OBSAH

4 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Riadená registrácia..................................................................................................................................97
Použitie riadenej registrácie .......................................................................................................................97

Opakovateľnosť registrácie povrchovou koreláciou .....................................................................101
Prehľad ....................................................................................................................................................101
Overenie opakovateľnosti: Štandardný postup.........................................................................................102
Overenie presnosti: Rozšírené funkcie.....................................................................................................104
Overenie presnosti pomocou rozšírených funkcií .....................................................................................106

REGISTRÁCIA INTRAOPERAČNÝCH ORIENTAČNÝCH BODOV...

....................................................................................................................................................................109

Úvod ..........................................................................................................................................................109
Prehľad ....................................................................................................................................................109
Nástroje registrácie a softvérové riadenie ................................................................................................110

Snímanie a registrácia intraoperačných orientačných bodov ..................................................... 111
Snímanie intraoperačných orientačných bodov ........................................................................................ 111
Registrácia intraoperačných orientačných bodov .....................................................................................113

KONFIGURÁCIA ZOBRAZENÍ .....................................................................................115

Zobrazenia navigácie ............................................................................................................................115
Prehľad ....................................................................................................................................................115
Zväčšenie snímok ....................................................................................................................................119

Konfigurácia hlavných obrazoviek.....................................................................................................120
Prehľad ....................................................................................................................................................120
Vopred konfigurované usporiadania .........................................................................................................122
Vlastné usporiadania................................................................................................................................124
Image Orientation ....................................................................................................................................125
Orientácia zobrazenia ..............................................................................................................................126

Konfigurácia individuálnych zobrazení pomocou ikony oka .......................................................127
Konfigurácia individuálnych zobrazení .....................................................................................................127

Priradenie 2D a 3D snímok individuálnym zobrazeniam...............................................................129
2D zobrazenia..........................................................................................................................................129
3D zobrazenia..........................................................................................................................................132

Definovanie iných individuálnych zobrazení ...................................................................................136
Výber zobrazení.......................................................................................................................................136
Brain Projection........................................................................................................................................137
Zobrazenie video zobrazení .....................................................................................................................138
Zobrazenie Auto-Pilot...............................................................................................................................139

Definovanie nastavení snímok ............................................................................................................141
Výber súboru snímok ...............................................................................................................................141
Úprava obrazového vyváženia .................................................................................................................142
Zobrazenie vlastností súboru snímok.......................................................................................................144

VŠEOBECNÉ NAVIGAČNÉ FUNKCIE ..................................................................145

OBSAH

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 5



Kontroly presnosti .................................................................................................................................145
Prehľad ....................................................................................................................................................145
Overenie ukazovadla a nástroja Softouch ................................................................................................147

Screenshots ............................................................................................................................................148
Snímanie a zobrazenie snímok obrazovky ...............................................................................................148

Objekty a prekrytia.................................................................................................................................149
Prehľad ....................................................................................................................................................149
Objekty.....................................................................................................................................................151
Objekty vlákien.........................................................................................................................................153
Object Shift ..............................................................................................................................................155
Prekrytia...................................................................................................................................................157
Správa objektov a prekrytia v individuálnych zobrazeniach......................................................................159

Body a trajektórie...................................................................................................................................160
Snímanie bodov a trajektórií.....................................................................................................................160
Spravovanie bodov ..................................................................................................................................162
Ultrasound Landmarks .............................................................................................................................167
Spravovanie trajektórií .............................................................................................................................168
Možnosti zobrazenia pre body a trajektórie ..............................................................................................172

Freeze .......................................................................................................................................................173
Používanie režimu znehybnenia ..............................................................................................................173

Funkcie merania .....................................................................................................................................174
Prístup k funkciám merania......................................................................................................................174
Zobrazenie pravítka .................................................................................................................................175
Zobrazenie vzdialeností ...........................................................................................................................176

Posun hrotu nástroja ............................................................................................................................178
Nastavenie posunu hrotu nástroja............................................................................................................178

Nastavenia nástrojov ............................................................................................................................181
Prístup k nastaveniam nástrojov ..............................................................................................................181
3D nástroje ..............................................................................................................................................182
Big Instrument Crosshair..........................................................................................................................183

KALIBRÁCIA NÁSTROJOV............................................................................................185

Úvod do kalibrácie .................................................................................................................................185
Prehľad ....................................................................................................................................................185
Manipulácia s nástrojovými adaptérmi .....................................................................................................187
Aktivácia kalibrácie...................................................................................................................................188

Kalibrácia pomocou ICM4 ....................................................................................................................189
Prehľad ....................................................................................................................................................189
Os nástroja ..............................................................................................................................................191

Overenie pomocou referenčného poľa .............................................................................................193
Úvod ........................................................................................................................................................193
Os nástroja ..............................................................................................................................................194
Kalibrácia a overenie pomocou bodov otáčania .......................................................................................195
Kalibrácia a overenie pomocou objímok (otvorov)....................................................................................196

OBSAH

6 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Kalibrácia a overenie pomocou V-Inset (drážka) ......................................................................................198
Kalibrácia odsávacích rúrok .....................................................................................................................200

Vopred kalibrované nástroje................................................................................................................201
Načítanie vopred kalibrovaných nástrojov ................................................................................................201

Prístup ku kalibrovaným nástrojom...................................................................................................203
Po kalibrácii .............................................................................................................................................203

ULTRAZVUK .................................................................................................................................205

Úvod do externého ultrazvuku ............................................................................................................205
Prehľad ....................................................................................................................................................205

Spustenie externého ultrazvuku .........................................................................................................207
Aktivácia externého ultrazvuku.................................................................................................................207
Výber ultrazvukovej sondy .......................................................................................................................208
Overenie kalibrácie sondy........................................................................................................................210
Kalibrácia novej ultrazvukovej sondy........................................................................................................213

Nástroje externého ultrazvuku ............................................................................................................222
Prístup k nástrojom ..................................................................................................................................222
Image Settings .........................................................................................................................................223

3-D Ultrasound Acquisition .................................................................................................................224
Úvod ........................................................................................................................................................224

Ultrazvukové obrazy..............................................................................................................................226
Prehľad ....................................................................................................................................................226
Zobrazenie Ultrasound Inline ...................................................................................................................228
Konfigurácia zobrazenia ultrazvuku..........................................................................................................230

BK Medical Ultrasound .........................................................................................................................231
Úvod do BK Medical Ultrasound ..............................................................................................................231
Spustenie BK Medical Ultrasound ............................................................................................................232
Výber ultrazvukovej sondy .......................................................................................................................233
Overenie kalibrácie sondy........................................................................................................................234
Kalibrácia novej ultrazvukovej sondy BK Medical.....................................................................................237
Nástroje ultrazvuku BK Medical ...............................................................................................................241
Snímanie 3-D ultrazvuku BK Medical .......................................................................................................242
Ultrazvukové obrazy BK Medical..............................................................................................................244
Zobrazenie Ultrasound Inline ...................................................................................................................246
Konfigurácia zobrazenia ultrazvuku..........................................................................................................248

NAVIGÁCIA PAINT ..................................................................................................................249

Úvod ..........................................................................................................................................................249
Prehľad ....................................................................................................................................................249

Kalibrácia a overenie nástrojov Paint................................................................................................250
Prehľad ....................................................................................................................................................250

Používanie funkcie Paint ......................................................................................................................251
Navigácia .................................................................................................................................................251
Úprava objektu Paint................................................................................................................................252

OBSAH

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 7



Spravovanie objektov Paint......................................................................................................................253

NAVIGÁCIA POMOCOU NÁSTROJOV ZAROVNANIA .........................255

VarioGuide ...............................................................................................................................................255
Úvod ........................................................................................................................................................255
Overenie nástrojov...................................................................................................................................257
Prístup k sprievodcovi nástrojom VarioGuide ...........................................................................................258
Definovanie počiatočnej polohy a vykonanie hrubých úprav.....................................................................259
Vykonanie jemných úprav ........................................................................................................................261
Overenie presnosti ...................................................................................................................................263
Navigácia všeobecných nástrojov pomocou nástroja VarioGuide.............................................................264
Navigácia jednorazovej bioptickej ihly pomocou VarioGuide ....................................................................265

Bezrámový bioptický systém ..............................................................................................................267
Úvod ........................................................................................................................................................267
Overenie nástrojov...................................................................................................................................268
Zarovnanie bioptickej rúrky a výpočet hĺbky zasunutia nástroja ...............................................................269

Jednorazová bioptická ihla „typ A“ ...................................................................................................272
Úvod ........................................................................................................................................................272
Overenie jednorazovej bioptickej ihly .......................................................................................................273
Navigácia jednorazovej bioptickej ihly ......................................................................................................275

NAVIGÁCIA POMOCOU JEDNORAZOVÉHO STYLETU.....................277

Úvod ..........................................................................................................................................................277
Informácie o jednorazovom stylete...........................................................................................................277

Používanie jednorazového styletu .....................................................................................................278
Kalibrácia a overenie jednorazového styletu ............................................................................................278

Navigácia pomocou jednorazového styletu.....................................................................................280
Prehľad ....................................................................................................................................................280

NAVIGÁCIA POMOCOU MIKROSKOPU ............................................................283

Úvod do navigácie pomocou mikroskopu........................................................................................283
Prehľad ....................................................................................................................................................283

Inicializácia mikroskopu .......................................................................................................................284
Aktivácia a výber mikroskopu...................................................................................................................284

Overenie mikroskopu ............................................................................................................................285
Prehľad ....................................................................................................................................................285
Overenie kalibrácie ..................................................................................................................................287
Opätovná kalibrácia mikroskopu ..............................................................................................................288

Navigácia pomocou mikroskopu........................................................................................................291
Prístup k navigácii ....................................................................................................................................291
Zobrazenia navigácie ...............................................................................................................................292

Nástroje mikroskopu .............................................................................................................................294
Úvod ........................................................................................................................................................294

OBSAH

8 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Možnosti mikroskopu ...............................................................................................................................295
Ovládanie na rukoväti ..............................................................................................................................300
Konfigurácia videa mikroskopu ................................................................................................................302

Obrazy mikroskopu ...............................................................................................................................304
Zobrazenie video zobrazení mikroskopu ..................................................................................................304
Zobrazenie hĺbkového zobrazenia mikroskopu.........................................................................................306

INTRAOPERAČNÉ ZOBRAZOVANIE ....................................................................309

Úvod ..........................................................................................................................................................309
Informácie o funkciách intraoperačného zobrazovania.............................................................................309

Intraoperačný prenos údajov ..............................................................................................................310
Informácie o intraoperačnom prenose údajov ..........................................................................................310

Automatická registrácia obrazov MR ................................................................................................312

Registrácia intraoperačných údajov..................................................................................................317
Úvod ........................................................................................................................................................317
Syntéza obrazov založená na registrácii ..................................................................................................319

IGTLINK .............................................................................................................................................321

Úvod do rozhrania IGTLink ..................................................................................................................321
Informácie o rozhraní IGTLink..................................................................................................................321

Používanie rozhrania IGTLink .............................................................................................................323
Povolenie rozhrania IGTLink ....................................................................................................................323
Pripojenie klienta s rozhraním IGTLink.....................................................................................................324

INDEX ..................................................................................................................................................325

OBSAH

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 9



OBSAH

10 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1.1 Kontaktné údaje

Podpora

Ak potrebné informácie nemôžete nájsť v tejto príručke alebo ak máte otázky alebo problémy,
obráťte sa na podporu spoločnosti Brainlab:

Oblasť Telefón a fax E-mail

Spojené štáty, Kanada, Stredná a Juž-
ná Amerika

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Brazília Tel.: (0800) 892 1217

GB Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španielsko Tel.: +34 (900) 649 115

Francúzsko a francúzsky hovoriace
oblasti Tel.: +33 800 676 030

Afrika, Ázia, Austrália, Európa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japonsko
Tel.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Očakávaná servisná životnosť

Spoločnosť Brainlab poskytuje pre softvérové aplikácie päť rokov servisu. Počas tohto obdobia je
ponúknutá aktualizácia softvéru a podpora na mieste.

Spätná väzba

V tejto príručke sa i napriek starostlivej kontrole môžu vyskytnúť chyby.
Ak máte návrhy, ako tento návod vylepšiť, kontaktujte nás na adrese user.guides@brainlab.com.

Výrobca

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

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 11



1.1.1 Právne informácie

Autorské práva

Tento návod obsahuje informácie chránené zákonmi na ochranu autorských práv. Žiadna časť
tejto príručky sa nesmie reprodukovať ani prekladať bez výslovného písomného súhlasu
spoločnosti Brainlab.

Ochranné známky spoločnosti Brainlab

• Airo® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo USA.
• CurveTM je ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku, registrácia doteraz v

konaní.
• KickTM je ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku, registrácia doteraz v konaní.
• Softouch® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab v Nemecku a/alebo v USA.
• StarLink® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo v

USA.
• VarioGuide® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo v

USA.
• Z-touch® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo v

USA.

Ochranné známky nepatriace spoločnosti Brainlab

• Mobius Imaging®, logo Mobius Imaging a MobiCT® sú registrované ochranné známky
spoločnosti Mobius Imaging, LLC.

• Doro® je registrovaná ochranná známka spoločnosti pro med instruments GmbH.
• Mayfield® je registrovaná ochranná známka spoločnosti OMI, Inc.
• Microsoft® a Windows® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v

USA a iných krajinách.
• MultiVisionTM je ochranná známka spoločnosti Carl Zeiss Meditec AG.
• OPMI®, Pentero® a PENTERO® sú registrované ochranné známky spoločnosti Carl Zeiss

Meditec AG.

Informácie o patentoch

Tento výrobok môže byť predmetom jedného alebo viacerých patentov alebo patentových
prihlášok. Ďalšie informácie nájdete na adrese https://www.brainlab.com/patent/.

Integrovaný softvér 3. strany

Tento softvér je čiastočne založený na práci skupiny Independent JPEG Group.
Tento softvér obsahuje knižnicu OpenJPEG. Úplný opis autorských práv, odmietnutí
zodpovednosti a licencie nájdete na adrese http://www.openjpeg.org.

Označenie CE

Značka CE znamená, že produkty spoločnosti Brainlab vyhovujú základným po-
žiadavkám smernice pre zdravotnícke pomôcky.
Podľa smernice o zdravotníckych pomôckach (nariadenie Rady 93/42/EHS):
• Cranial/ENT je produkt triedy IIb.

Kontaktné údaje
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POZNÁMKA: Platnosť značky CE možno potvrdiť iba pre produkty vyrobené spoločnosťou
Brainlab. 

Pokyny týkajúce sa likvidácie

Keď chirurgický nástroj dosiahne koniec svojej životnosti, nástroj očistite od všetkých biologických
materiálov/biologických nebezpečenstiev a bezpečne ho zlikvidujte v súlade s platnými zákonmi a
právnymi predpismi.

Elektrické a elektronické zariadenia likvidujte len v súlade s právnymi predpismi.
Informácie o smernici OEEZ (odpad z elektrických a elektronických zariadení):
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Predaj v USA

Podľa federálnych zákonov USA môže túto pomôcku predávať len lekár alebo je viazaná na jeho
predpis.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.2 Bezpečnostné upozornenia

Varovania

Varovanie
Varovania sú označené trojuholníkovými varovnými symbolmi. Obsahujú dôležité
bezpečnostné informácie o riziku úrazu, smrti alebo iných vážnych dôsledkoch spojených
s nesprávnym používaním zariadenia.

Upozornenia

Upozornenia sú označené okrúhlymi symbolmi upozornení. Obsahujú dôležité
bezpečnostné informácie o možnosti problémov so zariadením. K takýmto problémom patrí
nesprávna funkcia, poruchy a poškodenie zariadenia alebo poškodenie majetku.

Poznámky

POZNÁMKA: Poznámky sú uvedené vo formáte kurzívy a označujú ďalšie užitočné tipy. 

Bezpečnostné upozornenia
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1.3 Účel použitia
1.3.1 Používanie systému

Indikácie na použitie

Systém Cranial/ENT je určený na použitie ako intraoperačný, obrazom riadený lokalizačný
systém umožňujúci minimálne invazívnu chirurgiu. Prepája ručnú sondu, ktorá je sledovaná
systémom snímača pasívnych značiek, a virtuálny počítačový obrazový priestor, v ktorom sú
údaje obrazov pacienta spracované pomocou pracovnej stanice IGS. Tento systém je indikovaný
pre akýkoľvek zdravotný stav, pri ktorom môže byť vhodné použitie stereotaktickej chirurgie a kde
je možné identifikovať referenciu na rigidnú anatomickú štruktúru, ako napr. lebku, dlhú rúrkovitú
kosť alebo stavec, vzhľadom na model príslušnej anatómie založený na CT, CTA, RTG, MR, MRA
a ultrazvukovom vyšetrení.
So systémom je možné vykonávať, okrem iného, aj tieto procedúry:
Kraniálne procedúry:
• resekcie tumorov
• chirurgia lebečnej spodiny
• kraniálne biopsie
• kraniotómie/kraniektómie
• zavedenie pediatrického katéter-shuntu
• zavedenie všeobecného katéter-shuntu
• talamotómie/palidotómie

Procedúry ORL:
• transfenoidálne procedúry
• maxilárne antrotómie
• etmoidektómie
• sfenoidotómie/vyšetrenia klinovej kosti
• resekcie nosovej mušle
• frontálne otvorenia prínosových dutín
• intranazálne procedúry

Vhodné použitie

Systém Cranial/ENT je vhodný pre celkové chyby navigácie do 3 mm. Rôzne faktory však môžu
významne ovplyvniť presnosť systému. Pre úspešnú navigáciu je nevyhnutné vhodné nastavenie
a manipulácia, ako aj starostlivé overenie presnosti.

Miesto použitia

Systém Cranial/ENT sa používa v nemocničnom prostredí, konkrétne v miestnostiach vhodných
na chirurgické zákroky (napr. v operačných sálach).

Cieľová skupina

Táto príručka používateľa je určená pre neurochirurgov a ORL chirurgov alebo ich asistentov pri
používaní navigačného systému Brainlab.

Nástroj v kontakte s mozgovým tkanivom a mozgovomiechovým mokom

Varovanie
Na priamy kontakt s mozgovým tkanivom a mozgovomiechovým mokom sú určené len
špecifikované nástroje značky Brainlab. Zoznam takýchto nástrojov nájdete v Príručkách
používateľov nástrojov.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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V čom spočíva riziko?
• Priamy kontakt s mozgovým tkanivom a mozgovomiechovým mokom pomocou nástrojov, ktoré

nie sú na takýto kontakt určené, môže viesť k poškodeniu mozgu pacienta alebo k ťažkému
šoku spôsobenému zanesením endotoxických látok do tela pacienta.

• Nástroje Brainlab sú navrhnuté a vyrobené tak, aby minimalizovali riziko poškodenia
mozgového tkaniva pacienta. Počas normálneho používania týchto nástrojov je preto
poranenie pacienta nepravdepodobné. Nesprávne použitie nástrojov alebo použitie
poškodených nástrojov však môže spôsobiť závažné poranenie pacienta.

• Štandardné metódy regenerácie nie sú v prípade nástrojov kontaminovaných endotoxickými
látkami úplne účinné. Endotoxickú kontamináciu je možné odstrániť len použitím agresívnych
metód, napr. veľmi vysokých teplôt. Tieto metódy môžu poškodiť nástroje vyrobené s vysokou
presnosťou. Kontakt s mozgovým tkanivom alebo mozgovomiechovým mokom pomocou
nástrojov, ktoré nie sú na takýto kontakt určené, môže spôsobiť závažné poranenie pacienta.

V akých situáciách by mohlo dôjsť k neúmyselnému kontaktu?
• K neúmyselnému kontaktu s mozgovým tkanivom môže vo všeobecnosti dôjsť vo všetkých

situáciách, v ktorých sa nástroje používajú v tesnej blízkosti k mozgovému tkanivu. Príkladom
je použitie navigačného ukazovadla vo vnútri lebečnej dutiny, napr. na meranie vzdialenosti
alebo snímanie bodov.

Ako znížiť pravdepodobnosť takéhoto kontaktu:
• Vykonajte úplnú regeneráciu nástrojov podľa pokynov v Návode na čistenie, dezinfekciu a

sterilizáciu. Nástroje skladujte a manipulujte nimi podľa pokynov.
• S výnimkou prípadov špecifikovaných nástrojov sa vyhýbajte priamemu kontaktu s mozgovým

tkanivom a mozgovomiechovým mokom.

Opatrná manipulácia s technickým vybavením

Varovanie
S komponentmi systému a doplnkovým inštrumentáriom môže pracovať iba vyškolený
zdravotnícky personál.

Komponenty systému a doplnkové inštrumentárium obsahujú presné mechanické súčasti.
Manipulujte s nimi opatrne.

Overenie hodnovernosti

Varovanie
Pred liečbou pacienta overte hodnovernosť všetkých informačných vstupov do systému a
výstupov zo systému.

Nie je určený na diagnostické použitie

Varovanie
V súlade s normou DIN 6868 nie sú zobrazené snímky v navigačných systémoch Brainlab
vhodné na diagnostické použitie.

Účel použitia
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1.4 Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami
1.4.1 Lekárske nástroje Brainlab

Kompatibilné lekárske nástroje Brainlab

Systém Cranial/ENT je kompatibilný s nasledujúcimi položkami:
• Súprava adaptérov pre DrapeLink

- Adaptér pre svorku na kosti lebky Doro
- Adaptér pre svorku na kosti lebky Mayfield
- Dlhá základňa pre DrapeLink
- Krátka základňa pre DrapeLink

• Nastavovacie bioptické pole a bioptická rúrka
• Svorka Blakesley
• Kraniálna referenčná jednotka DrapeLink

- Kraniálne referenčné pole DrapeLink
- Spojovací konektor DrapeLink

• Jednorazové guľaté reflexné značky
• Jednorazová registračná značka MR, CT, operačnej sály
• Jednorazový stylet
• Bezrámový bioptický systém
• Pevná koľajnica iMRI pre držiak hlavy GE
• Registračná matrica iMRI pre GE
• Registračná matrica iMRI pre držiak hlavy Noras
• Súprava nástrojových adaptérov
• Nástrojová kalibračná matrica 4.0 (ICM4)
• Mikroskopové adaptéry a mikroskopové polia
• Ukazovadlá s viacerými špičkami vrátane špičiek ukazovadla Paint
• Ukazovadlo s tupou špičkou
• Ukazovadlo s ostrou špičkou
• Referenčné rameno pre držiak hlavy Mayfield
• Referenčná svorka - univerzálna 
• Referenčná náhlavná páska a referenčné pole náhlavnej pásky
• Referenčná súprava pre lebku
• Softouch
• Štandardné kraniálne referenčné pole - 4 značky
• Sterilizačné zásobníky (kraniálny, kraniálne štandardné príslušenstvo, ORL, bezrámový

bioptický systém, referenčná jednotka DrapeLink, VarioGuide)
• Odsávacia rúrka
• Ultrazvukové adaptéry
• Ultrazvukový registračný modul
• VarioGuide
• Z-touch

Ďalšie nástroje Brainlab

Po vydaní tejto príručky môžu byť k dispozícii aj ďalšie nástroje. Ak máte nejaké otázky týkajúce
sa kompatibility nástrojov so softvérom Brainlab, obráťte sa na podporu spoločnosti Brainlab.

Varovanie
So systémom Cranial/ENT používajte iba nástroje a náhradné diely špecifikované
spoločnosťou Brainlab. Použitie neautorizovaných nástrojov/náhradných dielov môže

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť alebo účinnosť zdravotníckej pomôcky a ohroziť
bezpečnosť pacienta, používateľa alebo životného prostredia.

Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami
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1.4.2 Softvér Brainlab

Kompatibilný lekársky softvér Brainlab

Systém Cranial/ENT je kompatibilný s nasledujúcimi položkami:
• DICOM Viewer, verzia 2.0, 2.1 a 2.2
• Digital Lightbox, verzia 2.0
• Image Fusion, verzia 1.0 a 2.0
• iPlan CMF, verzia 3.0
• iPlan Cranial, verzia 3.0
• iPlan ENT, verzia 3.0
• iPlan Stereotaxy, verzia 3.0
• Smartbrush, verzia 2.1

Iný softvér Brainlab

Ak používate iné než uvedené verzie softvéru, obráťte sa na podporu spoločnosti Brainlab vo veci
objasnenia kompatibility s pomôckami značky Brainlab.

Varovanie
V systéme je možné inštalovať a so systémom je možné používať len lekársky softvér
Brainlab špecifikovaný spoločnosťou Brainlab.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.4.3 Pomôcky od inej spoločnosti ako Brainlab

Kompatibilné zdravotnícke pomôcky inej značky ako Brainlab

Zdravotnícka pomôcka Model Výrobca

Kraniálna fixačná pomôcka

Držiak hlavy pre intraope-
račné vyšetrenie CT a
MRI: Mayfield®, Doro®,
Noras, GE alebo podobná
konštrukcia

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

Samorezná skrutka

1,5 x 6 mm maxDrive® bez
vŕtania (Martin) alebo Cor-
tex skrutka PlusDriveTM

samorezná (Synthes)

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

Čepeľ skrutkovača 1,5 mm (vhodná na použí-
vané skrutky)

Rukoväť skrutkovača Vhodná na používanú če-
peľ a skrutky

Vrták a rukoväť (voliteľné) 1,1 mm

Jednorazová bioptická ihla
„typ A“

PAJUNK GmbH
Karl-Hall-Strasse 1
78187 Geisingen
Nemecko

Multimodálne východiskové
značky

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
USA

Kompatibilné skenovacie pomôcky inej značky ako Brainlab

Skenovacia pomôcka Model Výrobca

Zdravotnícke zobrazovacie pomôcky vyho-
vujúce pokynom pre skenovanie od spo-
ločnosti Brainlab (napr. MR a CT skenery,
C-rameno, DVT a podobné pomôcky)

Pozrite si požiadavky uvedené v protokoloch ske-
novania od spoločnosti Brainlab.

Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami
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Kompatibilné chirurgické mikroskopy inej značky ako Brainlab

Model Výrobca

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

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

HAAG-STREIT
• Hi-R 1000
• Hi-R 700

HAAG-STREIT
Rosengarten 10
22880 Wedel
Nemecko

Leica
• M720
• M525
• M520
• M530

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

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
Nemecko

Kompatibilné pomôcky inej značky ako Brainlab pre IGSonic Ultrasound Integration

Model Výrobca

• FlexFocus 700
• FlexFocus 800

BK Medical
Mileparken 34
2730 Herlev
Dánsko

• Ultrazvuková sonda BK8862
• Ultrazvuková sonda BK8863

Izolátor siete EN-30
POZNÁMKA: Toto nie je zdravotnícka
pomôcka. 

EMO systems GmbH

Ďalšie pomôcky inej značky ako Brainlab

Varovanie
Použitie kombinácií zdravotníckych pomôcok, ktoré neautorizovala spoločnosť Brainlab,
môže nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť alebo účinnosť zdravotníckych pomôcok a
ohroziť bezpečnosť pacienta, používateľa alebo životného prostredia.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.4.4 Softvér od inej spoločnosti ako Brainlab

Autorizácia

Softvér do systému Brainlab môžu inštalovať len autorizovaní zamestnanci spoločnosti
Brainlab. Sami neinštalujte ani neodstraňujte žiadne softvérové aplikácie.

Ďalší softvér inej značky ako Brainlab

Varovanie
V systéme Cranial/ENT je možné inštalovať a s týmto systémom je možné používať len
softvér špecifikovaný spoločnosťou Brainlab.

Skenovanie vírusov a malvér

Varovanie
Majte na pamäti, že niektoré nastavenia softvéru na ochranu pred malvérom (napr. skenera
vírusov) môžu nepriaznivo ovplyvniť výkon systému, napr. ak sa vykonáva skenovanie v
reálnom čase a monitoruje sa každý prístup k súboru, tak môže byť načítanie a ukladanie
údajov o pacientovi pomalé. Spoločnosť Brainlab odporúča deaktivovanie skenovaní v
reálnom čase a vykonávanie skenovaní vírusov mimo klinických hodín.

Varovanie
Uistite sa, že váš antivírusový softvér nemení žiadne adresáre Brainlab.

Varovanie
V priebehu plánovania liečby nepreberajte ani neinštalujte aktualizácie. Ďalšie informácie
vám poskytne podpora spoločnosti Brainlab.

Aktualizácie

Varovanie
Aktualizácie operačného systému (rýchle opravy) alebo softvéru tretej strany by sa mali
vykonávať mimo klinických hodín a v testovacom prostredí na overenie správnej
prevádzky systému Brainlab. Spoločnosť Brainlab monitoruje vydané rýchle opravy
systému Windows a v prípade niektorých aktualizácií vie, či sa dajú očakávať problémy. Ak
sa vyskytnú nejaké problémy s rýchlymi opravami operačného systému, obráťte sa na
podporu spoločnosti Brainlab.

Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami
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1.5 Školenie a dokumentácia
1.5.1 Školenie

Školenie Brainlab

V záujme bezpečného a správneho používania musia všetci používatelia pred použitím systému
absolvovať školiaci program pod vedením zástupcu spoločnosti Brainlab.

Podpora pod dohľadom

Pri prvom použití navigačného systému musí byť pre potreby usmernenia prítomný zástupca
spoločnosti Brainlab. Spustite navigáciu pri procedúrach s nízkou komplexnosťou, kde si môžete
jednoducho overiť, ako vám bude navigačný systém pomáhať a kde sú jeho limity. Pred použitím
systému na skutočnom pacientovi vykonajte simuláciu procedúr na mŕtvolách alebo modeloch.

Zodpovednosť

Varovanie
Tento systém poskytuje chirurgovi pomoc a počas používania nenahrádza ani nezastupuje
skúsenosti ani zodpovednosť chirurga. Používateľ musí mať vždy možnosť pokračovať
bez pomoci systému.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.5.2 Dokumentácia

Čítanie príručiek používateľa

V príručkách používateľa sú opísané zložité zdravotnícke pomôcky a chirurgický navigačný
softvér, ktoré sa musia používať opatrne.
Je dôležité, aby všetci používatelia systému, nástrojov a softvéru:
• si pozorne prečítali príručky používateľa ešte pred manipuláciou so zariadením,
• mali vždy prístup k príručkám používateľa.

Dostupné príručky používateľa

Príručka používateľa Obsah

Príručky používateľa softvé-
ru

• Prehľad plánovania liečby a obrazom navádzanej navigácie
• Opis nastavenia systému operačnej sály
• Podrobný návod k softvéru

Príručky používateľa hard-
véru

Podrobné informácie o rádioterapii a chirurgickom hardvéri, zvy-
čajne definovaných ako veľké zložité nástroje

Príručky používateľa nástro-
jov Podrobný návod na zaobchádzanie s nástrojmi

Návod na čistenie, dezinfek-
ciu a sterilizáciu Podrobné informácie o čistení, dezinfekcii a sterilizácii nástrojov

Príručky používateľa systé-
mu Komplexné informácie o nastavení systému

Technická používateľská prí-
ručka

Podrobné technické informácie o systéme vrátane špecifikácií a
zhody

POZNÁMKA: Táto tabuľka nemusí byť úplná pre všetky inštalácie. Ďalšie doplnkové príručky
používateľa vám budú poskytnuté, keď budú potrebné pre vašu inštaláciu. 

Školenie a dokumentácia
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2 NASTAVENIE SYSTÉMU
2.1 Nastavovanie systému
2.1.1 Prehľad

Postup nastavenia systému

Nastavenie systému sa líši v závislosti od použitého systému a typu vykonávanej procedúry.
Dbajte na nasledujúce body:
• Kamera a monitor nesmú obmedzovať chirurga v práci.
• Kamera musí mať voľný výhľad na referenčné pole a nástroje počas celej procedúry vrátane

všetkých registračných a navigačných procedúr.
• Predtým ako začnete, správne nastavte polohu kamery. Vyhýbajte sa väčším zmenám polohy

kamery počas procedúry.

Kroky

1.

Nastavte kameru do požadovanej polohy.
Pre optimálny výhľad by mala byť kamera umiestnená približne 1,2 - 1,8 metra od operač-
ného poľa.
POZNÁMKA: Viac informácií o nastavení polohy kamery pri príprave na registráciu pa-
cienta obsahuje str. 57. 

2. Zapojte systém do siete a zapnite ho (pozri Príručku používateľa systému).

Poloha referenčného poľa

Referenčné pole umiestnite tak, aby zostalo viditeľné počas celej procedúry. Ak napríklad
plánujete použiť mikroskop, zvážte, kde by mohol blokovať vizuálnu čiaru od referenčného poľa.
Je užitočné mať kameru postavenú na tej istej strane, kde je pripojené referenčné pole.

Varovanie
Čím bližšie je pole namontované k oblasti záujmu, tým presnejšia bude navigácia.
Referenčné pole umiestnite čo najbližšie k oblasti záujmu bez toho, aby narúšalo
požadovaný operačný priestor.

Umiestnenie systému

V prípade neurochirurgických procedúr sa preferuje umiestnenie systému na strane nôh
operačného stola a v prípade ORL procedúr na strane hlavy operačného stola.
POZNÁMKA: Umiestnenie systému závisí hlavne od pozície chirurga a vybavenia okolo
operačného stola. 

NASTAVENIE SYSTÉMU
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Vystavenie laseru

Varovanie
Infračervené detektory iných systémov nevystavujte kamere Brainlab alebo laserovému
lúču nástroja Z-touch.

Nastavovanie systému
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3 PREHĽAD SOFTVÉRU
3.1 Úvod
3.1.1 Prehľad

Všeobecné informácie

Systém Cranial/ENT je intraoperačný navigačný softvér s dotykovou obrazovkou. Umiestnenie
chirurgických nástrojov do trojrozmernej polohy prekrytej na množinách anatomických údajov, ako
sú napr. údaje MR alebo CT, môže chirurgovi pomáhať počas rôznych chirurgických zákrokov.
Pri použití s plánovacím softvérom je možné liečbu pripraviť samostatne od zákroku, a potom ju
preniesť do navigačného softvéru pre dodatočnú referenciu a podporu počas operácie. Údaje
získané alebo zmenené počas operácie je navyše možné preniesť späť do plánovacieho softvéru.

Varovanie
Systém Cranial/ENT je možné používať len na neurochirurgické a ORL liečby. Tento softvér
nepoužívajte na žiadne iné liečby.

Varovanie
Systém Cranial/ENT využíva zoskenované snímky pacienta, ktoré sú nasnímané pred
vykonaním príslušnej operácie. Skutočná anatómia pacienta sa môže líšiť od údajov
predoperačných obrazov, napr. z dôvodu posunu mozgu alebo resekcií.

Typický pracovný tok

Kroky

1. Vytvorte a upravte plán v iPlan alebo Brainlab Elements.

PREHĽAD SOFTVÉRU
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Kroky

2. Načítajte plán liečby v Patient Browser.

3. Navigujte.

4.
Exportujte plán.
Podľa potreby opakujte kroky 1 - 4.

Úvod
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3.2 Začatie relácie
3.2.1 Spustenie softvéru

Otvorenie softvéru

Otvorte Cranial/ENT zo softvéru Content Manager pomocou nasledujúcich možností:

Možnosti

Ak chcete spustiť Cranial/ENT s údajmi o pacientovi:
• vyberte požadovaného pacienta.
• Vyberte aplikáciu Cranial/ENT.

Softvér sa načíta a otvorí sa hlavná obrazovka (pozri str. 32).

Ak chcete softvér spustiť bez údajov o pacientovi, vyberte aplikáciu Cranial/ENT.
Softvér sa načíta a otvorí sa hlavná obrazovka (pozri str. 32).

POZNÁMKA: Ďalšie informácie o výbere pacientov a aplikácií nájdete v Príručke používateľa
softvéru Content Manager. 

Varovanie
Pred načítaním údajov o pacientovi sa uistite o správnosti mena a identifikačného čísla
príslušného pacienta.

Načítanie údajov o pacientovi počas spustenej relácie

Ak ste spustili softvér Cranial/ENT bez údajov o pacientovi alebo by ste chceli načítať dodatočné
údaje do príslušnej relácie, môžete tak kedykoľvek urobiť.

Kroky

1. Na paneli ponúk stlačte tlačidlo Data na otvorenie dialógového okna Data (pozri str.
35).

2.
Stlačte tlačidlo Load Data.
Otvorí sa Patient Browser a môžete vybrať údaje o pacientovi.
Po načítaní údajov vás systém vráti späť do softvéru Cranial/ENT.

POZNÁMKA: Ďalšie informácie nájdete v Príručke používateľa softvéru Patient Browser. 

Syntéza obrazov

Ak máte v systéme nainštalovanú funkciu Image Fusion, môžete vykonať syntézu viacerých
súborov snímok.

Možnosti

Ak údaje o pacientovi obsahujú súbory snímok, ktorých syntéza ešte nebola vykonaná,
zobrazí sa výzva na ich syntézu.
Stlačte tlačidlo Proceed.

Môžete preskočiť syntézu snímok pri načítaní softvéru a vykonať syntézu príslušných
súborov snímok neskôr v dialógovom okne Data kedykoľvek počas navigácie.

POZNÁMKA: Ďalšie informácie nájdete v Príručke používateľa softvéru Image Fusion. 
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3.3 Ukončenie a obnovenie relácie
3.3.1 Zatvorenie softvéru a vypnutie systému

Správne vypnutie

Pred vypnutím systému vždy zatvorte softvér. Na ukončenie softvéru nikdy nepoužívajte
hlavný vypínač, pretože môže dôjsť k strate údajov.

Zatvorenie softvéru

Kroky

1.
Stlačte domovské tlačidlo.
Otvorí sa Content Manager.

2.

Stlačte tlačidlo Export na exportovanie údajov o pacientovi na zvolené pamäťové médi-
um.
POZNÁMKA: Všetky snímky obrazovky zachytené počas príslušnej relácie pomocou tla-
čidla Screenshot je možné otvoriť a uložiť. 

POZNÁMKA: Ďalšie informácie nájdete v Príručke používateľa softvéru Content Manager. 

Vypnutie systému

Kroky

1. Keď je softvér zatvorený a údaje o pacientovi sú uložené, vyberte príslušné pamäťové
médium.

2. Stlačte tlačidlo Exit v softvéri Content Manager.

3. Stlačte tlačidlo Shutdown.

POZNÁMKA: Ďalšie informácie o vypnutí systému nájdete v Príručke používateľa systému. 

Ukončenie a obnovenie relácie
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3.3.2 Obnovenie relácie

Všeobecné informácie

Ak sa softvér neočakávane vypne, po jeho reštartovaní sa obnoví príslušná registrácia a
kalibrácie nástrojov z predošlej relácie.

Obnovenie relácie

Obrázok 1 

Krok

Softvér obnoví príslušné informácie a otvorí sa hlavná obrazovka.
Stlačte tlačidlo Close pre pokračovanie v navigácii.

Varovanie
Pred pokračovaním dôkladne overte obnovené registrácie a kalibrácie nástrojov.

Varovanie
Ak došlo k výmene nástroja alebo posunu adaptéra, alebo k zmene jeho polohy, príslušnú
kalibráciu neobnovujte. Vykonajte novú kalibráciu.
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3.4 Používateľské rozhranie
3.4.1 Hlavná obrazovka

Všeobecné informácie

Po načítaní údajov o pacientovi sa otvorí hlavná obrazovka. Systém Cranial/ENT ponúka dve
možnosti používateľského rozhrania, medzi ktorými je možné prepínať:
• Veľká ponuka so zväčšeným panelom ponúk
• Malá ponuka s minimalizovaným panelom ponúk

Zobrazenie veľkej ponuky

Na obrázku nižšie je ukázané zobrazenie veľkej ponuky systému.

③

④

①

②

⑤

Obrázok 2 

Č. Vysvetlenie Pozri

① Informácie o aktuálnej funkcii a pacientovi Strana 29

② Home vás vráti späť do softvéru Content Manager -

③ Zobrazenia navigácie Strana 115

④ Okná zobrazenia kamery Strana 40

⑤ Indikátory stavu kamery Strana 41

⑥ Panel ponúk Strana 34

Zobrazenie Malej ponuky

V zobrazení malej ponuky sú tlačidlá panela ponúk reprezentované ikonami a zobrazenia
navigácie sú väčšie.
Funkcia možností panela ponúk je rovnaká ako v zobrazení veľkej ponuky, ako to uvádza str.
34.

Používateľské rozhranie
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Obrázok 3 

Kroky

1. Stlačte Tools > Settings.

2.
Stlačte Menu Big/Small.
Obrazovka navigácie za dialógovým oknom sa zmení na zobrazenie malej ponuky (ma-
ximalizované zobrazenie).

3. Stlačte Close pre návrat na obrazovku navigácie.

PREHĽAD SOFTVÉRU
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3.4.2 Funkcie na paneli ponúk

Funkcia registrácie

Funkcia Veľká ponuka Malá ponuka Pozri

Tlačidlom Register sa aktivuje registrácia pa-
cienta. Strana 55

Funkcie navigácie

Funkcia Veľká ponuka Malá ponuka Pozri

Tlačidlo Tooltip umožňuje virtuálne predĺže-
nie alebo skrátenie hrotu navigovaného ná-
stroja.

- Strana 178

Tlačidlo Acquire vám umožňuje definovať di-
gitalizovaný bod na hlave pacienta alebo vy-
tvoriť trajektóriu (ak je definovaný posun hrotu
nástroja). 

- Strana 160

Úprava zobrazení

Funkcia Veľká ponuka Malá ponuka Pozri

Tlačidlo Freeze vám umožňuje znehybniť na-
vigované zobrazenie. Strana 173

Tlačidlo Zoom vám umožňuje zmeniť zväčše-
nie zobrazených snímok. Strana 119

Konfigurácia zobrazenia a snímky obrazovky

Funkcia Veľká ponuka Malá ponuka Pozri

Prepínajte medzi rôznymi zobrazeniami a
konfigurujte ich. - Strana 120

Tlačidlo Screenshot vám umožňuje vyhotoviť
snímku aktuálnej obrazovky. Strana 148

Voliteľné tlačidlá

Voliteľné tlačidlá je možné aktivovať prostredníctvom Tools > Settings > Optional Menu Bar
Button (pozri str. 50). Na zobrazenie v paneli ponúk máte možnosť vybrať spomedzi
nasledujúcich ikon:

Funkcia Veľká ponuka Malá ponuka Pozri

Tlačidlo Paint vám umožňuje sledovať chirur-
gicky odstránené tkanivo. Strana 249

Používateľské rozhranie
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Funkcia Veľká ponuka Malá ponuka Pozri

Aktivuje navigáciu pod mikroskopom. Strana 283

Aktivuje navigáciu VarioGuide. Strana 255

Aktivuje navigáciu pod ultrazvukom. Strana 205

Data

Stlačte tlačidlo Data na otvorenie dialógového okna Data, ktoré vám poskytuje prístup k funkciám
údajov o pacientoch. 

Obrázok 4 

Funkcia Pozri

Úprava vlastností súborov snímok (Image Sets) Strana 144

Správa objektov a prekrytí Strana 149

Správa trajektórií Strana 168

Správa bodov Strana 162

Syntéza súborov snímok (Image Fusions)
POZNÁMKA: Podrobné pokyny na používanie nájdete v Príručke používateľa
softvéru Image Fusion. 

Strana 29

Načítanie údajov o pacientovi Strana 29
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Tools

Stlačte tlačidlo Tools na otvorenie dialógového okna Tools, ktoré vám poskytuje prístup k
nastaveniam a nástrojom navigácie.

Obrázok 5 

Funkcia Pozri

Informácie o zákazníckej linke Brainlab Strana 47

Úprava nastavení systému Strana 48

Výber kalibrovaných nástrojov Strana 201

Aktivácia navigácie VarioGuide Strana 255

Aktivácia navigácie pod mikroskopom Strana 283

Aktivácia navigácie pod ultrazvukom Strana 205

Konfigurácia video pripojenia Strana 51

Aktivácia rozhrania IGTLink Strana 323

Výber nástrojov merania Strana 174

Používateľské rozhranie
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3.4.3 Všeobecné tlačidlá dialógových okien

Dostupné tlačidlá

V závislosti od príslušného dialógového okna sú dostupné rôzne tlačidlá.

Tlačidlo Funkcia

Presun na ďalší krok

Potvrdenie nastavení a zatvorenie dialógového okna

Návrat do predchádzajúceho dialógového okna alebo kroku

Možnosť zopakovania kroku

Zrušenie dialógového okna bez použitia zmien

Zatvorenie dialógového okna s použitím zmien

Obnovenie nastavení do stavu pri vstupe do aktuálneho dialógového okna

POZNÁMKA: Ďalšie tlačidlá so špecifickými funkciami sú opísané pri príslušnom kroku v tejto
príručke. 
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3.4.4 Funkcie panela s nástrojmi na správu údajov

Dostupné funkcie

V dialógových oknách, ktoré zobrazujú údaje, sú na paneli s nástrojmi dostupné ďalšie funkcie:

①

Obrázok 6 

Funkcia Vysvetlenie

Otvorenie dialógového okna Select Set na výber iného súboru snímok

Zmena zväčšenia zobrazeného obrazu

Zobrazenie/skrytie všetkých objektov v zobrazení obrazov

Používateľské rozhranie
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3.4.5 Zobrazenie dialógových okien pomocou dvoch monitorov

Všeobecné informácie

Ak je váš systém vybavený dvomi monitormi (napr. v systéme Curve), existujú dve možnosti
konfigurácie zobrazení:
• Režim Clone: tie isté informácie sa zobrazia na oboch monitoroch.
• Režim Extended: hlavný monitor obsahuje panel ponúk a sekundárny monitor obsahuje ďalšie

navigačné zobrazenia.
POZNÁMKA: Ak sa systém nachádza v režime Extended, sekundárny monitor by sa mal
používať len ako doplnkový monitor, pretože chýbajú dôležité informácie, ako napr. okná
zobrazenia kamery a indikátory stavu. 

Ďalšie informácie o režimoch Extended a Clone a spôsobe ich aktivácie nájdete v Príručke
používateľa softvéru Content Manager.

Zobrazenie dialógových okien v režime Extended

Keď sa na hlavnom monitore otvorí dialógové okno, na sekundárnom monitore sa zobrazí
nasledujúce hlásenie: „A dialog is open on the other display. Press Fetch to put that dialog here.“
(Na druhom monitore je otvorené dialógové okno. Stlačením tlačidla Fetch presuniete toto
dialógové okno sem.)

Obrázok 7 
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3.5 Systém sledovania
3.5.1 Zobrazenia stavu sledovania

Všeobecné informácie

Ak má byť registrácia a navigácia úspešná, kamera musí mať voľný výhľad na nástroje a
referenčné polia.
Zobrazenia stavu poskytujú spätnú väzbu v reálnom čase, čo sa týka viditeľnosti nástrojov a
referenčných polí pre kameru. Bodky v zobrazení označujú relatívne polohy nástrojov a
referenčných polí viditeľných pre obidva objektívy kamery.

Zobrazenia stavu: zobrazenie veľkej ponuky (minimalizované zobrazenie)

②

①

Obrázok 8 

Č. Komponent

① Okná zobrazenia kamery

② Indikátory stavu

Zobrazenia stavu: zobrazenie malej ponuky (maximalizované zobrazenie)

②

①

Obrázok 9 

Č. Komponent

① Okná zobrazenia kamery

② Indikátory stavu

Okná zobrazenia kamery

Okná zobrazenia kamery zobrazujú bodky, ktoré reprezentujú geometrie guľatých značiek
referenčných polí a navigovaných nástrojov. Farebné kódovanie príslušných bodiek je špecifické
pre každé referenčné pole a nástroj. Okná zobrazenia kamery môžete používať na kontrolu, či je
určitý nástroj alebo pole viditeľné pre kameru.

Systém sledovania
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Farba bodky Reprezentovaný prvok

Červená Referenčné pole (napr. Lebečné referenčné pole), ak bol pacient regis-
trovaný.

Žltá
• Kalibrované Nástrojové adaptérové pole
• Registračná matrica iMRI (počas registrácie)

Oranžová
• ICM4
• Ultrazvukový registračný modul

Zelená Ukazovadlo alebo Softouch.

Modrá Ultrazvukové adaptéry.

Svetlomodrá Mikroskopové adaptéry.

Tyrkysová Nástroje režimu Paint.

Ružová
• Jednorazová bioptická ihla „typ A“ a Nastavovacie bioptické pole
• VarioGuide
• Jednorazový stylet

Biela Nekalibrované nástroje.

Sivá (plná) Guľaté značky poľa sú viditeľné pre oba objektívy kamery, ale nie je ich
možné priradiť ku špecifickému nástroju.

Sivá (okraje) Pole je viditeľné len pre jeden objektív kamery a nie je možné ho interpre-
tovať.

Zobrazenie nástrojov

Varovanie
Uvedomte si, že vizualizácia nástroja sa môže zobraziť ako zjednodušená interpretácia
skutočnej podoby nástroja.

Varovanie
Farboslepí používatelia nemusia byť schopní jasne rozlíšiť farebné rozdiely medzi
reprezentovanými nástrojmi.

Varovanie
Dbajte na to, aby polia sledovania nástrojov neboli zobrazené príliš blízko seba a aby
neblokovali detekciu iných značiek kamerou. V opačnom prípade systém nemusí byť
schopný rozlišovať nástroje, čo môže viesť k nesprávnej navigácii nástrojov.

Indikátory stavu kamery

Tieto indikátory stavu upozorňujú, či je kamera schopná sledovať príslušný nástroj.

Indikátor stavu Farba Interpretácia

Pravý indikátor (v zo-
brazení veľkej ponu-
ky) Zelená

Normálny režim sledovania. Príslušné referenčné pole a
minimálne jeden nástroj so známou geometriou guľatých
značiek sú viditeľné pre kameru.Dolný indikátor (v zo-

brazení malej ponuky)

Pravý indikátor (v zo-
brazení veľkej ponu-
ky) Žltá

Kamera práve stratila z dohľadu aktívne pole. Tento indiká-
tor stavu zostane žltý, kým sa neobnoví normálne sledova-
nie. Ak sa viditeľnosť neobnoví, tento indikátor stavu sa
zmení na červený.Dolný indikátor (v zo-

brazení malej ponuky)
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Indikátor stavu Farba Interpretácia

Ľavý indikátor (v zobra-
zení veľkej ponuky)

Červená
Sledovanie nie je možné. Nebola vykonaná registrácia pa-
cienta alebo guľaté značky kritického poľa nie sú viditeľné
pre kameru.Horný indikátor (v zo-

brazení malej ponuky)

Obidva Čierna
Chyba komunikácie kamery počas spustenia. Ak počas
používania zlyhá komunikácia kamery, objaví sa varovné
hlásenie.

Varovanie
Ak je indikátor stavu žltý, presné sledovanie nie je zaručené.

Oneskorenia sledovania

Varovanie
Zobrazené informácie môžu byť oneskorené v porovnaní so skutočným sledovaným
nástrojom. Porovnajte pohyb skutočného nástroja s reprezentáciou na obrazovke. Ak je
zobrazenie navigácie pomalé, obmedzte viditeľné údaje na minimum (pozri str. 115).

Systém sledovania

42 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



3.5.2 Sledovanie nástrojov

Priorita sledovania

Softvér aktualizuje zobrazenia navigácie na základe polohy nástroja s najvyššou prioritou.
Nástroje s nižšou prioritou sú zobrazené, ale nie sú predvolene používané na aktualizáciu
zobrazení.
Nasledujúci zoznam obsahuje prioritu sledovania, pričom začína nástrojmi s vysokou prioritou:
• Softouch
• Ukazovadlo
• Nástrojové adaptérové pole XL
• Nástrojové adaptérové pole L
• Nástrojové adaptérové pole ML
• Nástrojové adaptérové pole M
• Nástroje režimu Paint
• Jednorazový stylet
• Jednorazová bioptická ihla „typ A“
• Nastavovacie bioptické pole/VarioGuide
• Mikroskopové adaptéry
• Ultrazvukové adaptéry

POZNÁMKA: Ak chcete aktualizovať zobrazenia navigácie podľa polohy nástroja s nižšou
prioritou, odstráňte nástroje s vyššou prioritou zo zorného poľa kamery. 

Sledovanie identických geometrií nástrojov

Softvér nie je schopný rozlišovať medzi nástrojmi s identickými geometriami sledovacích polí.
Napríklad, ak ste k dvom rôznym nástrojom priradili Nástrojové adaptérové pole, veľkosť ML
(pozri obrázok nižšie), softvér ich môže interpretovať ako jeden a ten istý nástroj.

Obrázok 10 
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Varovanie
Nepoužívajte súčasne ukazovadlá, mikroskopové adaptéry, ultrazvukové adaptéry ani
nástrojové adaptéry rovnakej veľkosti, pretože navigačný softvér nedokáže rozlíšiť
individuálne kalibrácie identických geometrických usporiadaní guľatých značiek.

Systém sledovania
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3.5.3 Nastavenie polohy kamery

Dialógové okno nastavenia systému sledovania

Toto dialógové okno zobrazuje polohu referenčných a sledovacích polí v rámci zorného poľa
kamery.

①

③
②

Obrázok 11 

Č. Vysvetlenie

① Modrý kužeľ reprezentuje zorné pole kamery.

② Farebné kruhy reprezentujú vzdialenosť príslušných polí od objektívov kamery.

③ Farebné gule reprezentujú guľaté značky na referenčných a sledovacích poliach.

POZNÁMKA: Farebné konvencie príslušných gulí a kruhov sú rovnaké ako v prípade okien
zobrazenia kamery (pozri str. 40). 

Zobrazenie Camera App

Ak je nainštalovaná, Camera App sa otvorí a zobrazuje polohu referenčných a sledovacích polí v
rámci zorného poľa kamery.
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① ②

③

④

Obrázok 12 

Č. Vysvetlenie

①
Zobrazenie vzdialenosti nástrojov a/alebo referenčných polí vzhľadom na kameru. Aby sa
dosiahla optimálna viditeľnosť a presnosť, všetky sledovacie guľôčky musia byť vo vnútri
modrého koridoru.

② Zobrazenie polohy nástrojov a/alebo referenčných polí vzhľadom na kameru.

③ Zobrazenie polohovacích tlačidiel na ovládanie motora kamery.

④
Používa sa na vycentrovanie kamery.
POZNÁMKA: Vycentrovanie kamery trvá maximálne 5 sekúnd. Druhé kliknutie deaktivuje
funkciu centrovania. 

Optimalizácia zorného poľa kamery

Kroky

1.
Stlačte jedno z okien zobrazenia kamery na paneli ponúk na otvorenie dialógového okna
Tracking System Alignment.
Ak je nainštalovaná, otvorí sa Camera App.

2.

Upravte vzdialenosť a uhol kamery tak, aby boli všetky nevyhnutné polia reprezentované
v modrom kuželi v dialógovom okne Tracking System Alignment. Kruhy reprezentujúce
referenčné pole by mali byť čo najbližšie k stredu, aby sa ponechal dostatočný priestor na
navigáciu nástrojov.
Ak určité pole nie je viac viditeľné pre kameru, príslušné gule zmiznú zo zobrazenia. Zna-
mená to, že príslušné pole nie je viac možné sledovať.

Systém sledovania
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3.6 Informácie o systéme a jeho konfigurácia
3.6.1 Prehľad

Všeobecné informácie

Úvodnú konfiguráciu systému vykonáva technická podpora spoločnosti Brainlab. Vy môžete
konfigurovať ďalšie nastavenia v dialógovom okne Tools.

Dialógové okno nástrojov

①

②

③

Obrázok 13 

Č. Funkcia

①
Stlačením tlačidla Hotline získate prístup k:
• Podpora a čísla zákaznickej linky spoločnosti Brainlab
• Informáciám o verzii softvéru

② Stlačením tlačidla Settings otvoríte dialógové okno Tools > Settings na úpravu rôznych
nastavení systému (pozri str. 48).

③ Tlačidlo Video používajte na konfiguráciu nastavení videa (pozri str. 51).

PREHĽAD SOFTVÉRU
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3.6.2 Úprava nastavení

Dialógové okno Tools > Settings

Obrázok 14 

Funkcie nastavení

Nastavenie Komponent Pozri

Menu Left/Right Úprava polohy panela ponúk Strana 49

Menu Big/Small Maximalizácia/minimalizácia zobrazení hlavnej obra-
zovky navigácie Strana 32

Sound Úprava nastavení zvuku Strana 49

3-D Instruments Úprava zobrazenia nástrojov (3D alebo 2D) Strana 182

Big Instrument Crosshair Úprava zobrazenia hrotu nástroja (veľký alebo malý
nitkový kríž) Strana 183

3-D Points & Trajectories Úprava zobrazenia bodov a trajektórií Strana 172

Display Scan Time Úprava zobrazenia dátumu a času skenovania v zo-
brazeniach obrazov Strana 116

Smart Autozoom Automatické zvýšenie násobku zväčšenia na 300 %,
keď je navigovaný nástroj nehybný Strana 119

Smart Video Maximize Automatické zobrazenie videa na celej obrazovke,
keď sa 30 sekúnd nenaviguje žiadny nástroj Strana 138

Image Orientation Definovanie orientácie údajov obrazu pacienta Strana 125

Optional Menu Bar Button Aktivácia a výber doplnkového tlačidla pre panel po-
núk Strana 50

POZNÁMKA: Ak sa vo vašom systéme používa funkcia prihlásenia, tu definované nastavenia sa
uložia s vašimi prihlasovacími údajmi. 
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Úprava polohy ponúk

Krok

V dialógovom okne Tools > Settings stlačte tlačidlo Menu Left/Right na zobrazenie panela po-
núk na ľavej/pravej strane obrazovky. 

Úprava konfigurácie zvuku

Obrázok 15 

Kroky

1. Otvorte Tools > Settings > Sound. 

2.
Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať zvuky systému, ako napr. chybové pípnutia a iné
potvrdzujúce tóny (napr. pri otvorení alebo zatvorení dialógového okna), prepnite tlačidlo
Sound Output do aktívneho (modrý rámček) alebo neaktívneho (sivý rámček) stavu.

3. Ak chcete aktivovať zvukovú odozvu pri stlačení tlačidla, prepnite tlačidlo Button Sound
do aktívneho (modrý rámček) alebo neaktívneho (sivý rámček) stavu.

4. Úroveň hlasitosti je možné vybrať pomocou jazdca Sound volume level.

PREHĽAD SOFTVÉRU
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Aktivácia doplnkového tlačidla v paneli ponúk

Obrázok 16 

Kroky

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

2.

Vyberte spomedzi:
• Microscope
• Ultrasound
• VarioGuide
• Paint

Príslušné tlačidlo sa zobrazí v paneli ponúk, (pozri str. 34).

Informácie o systéme a jeho konfigurácia
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3.6.3 Konfigurácia video pripojenia

Všeobecné informácie

Možnosť Video vám umožňuje konfigurovať nastavenia pripojenia videa v reálnom čase (napr.
endoskopického videa). Keď sú video pripojenia nakonfigurované, môžete upraviť obrazovku na
zobrazenie videa v ľubovoľnom zobrazení navigácie (pozri str. 115). 

Pred začatím

Prepojte kábel medzi video zdrojom a navigačným systémom podľa pokynov v príslušnej
Príručke používateľa systému spoločnosti Brainlab a používateľskej príručke príslušného video
zdroja. Uistite sa, že máte signál na úpravu nastavení videa.

Prístup k nastaveniam videa

Krok

Stlačte možnosť Video v dialógovom okne Tools. 
Otvorí sa rad kariet, v ktorých môžete definovať rôzne nastavenia.

Výber video vstupu a typu signálu

① ②

Obrázok 17 

Kroky

1. Na karte Input ① vyberte príslušný Signal Type prostredníctvom Toggle.

2.
Ak chcete vybrať iný video zdroj, stlačte tlačidlo Select Input.
V dialógovom okne Video input ② vyberte požadovaný vstup. Používané vstupy sú prí-
slušným spôsobom označené.
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Ako upraviť okno videa

③

Obrázok 18 

Kroky

1.

Stlačte kartu Cropping na orezanie a upravenie zobrazenia, aby sa zobrazila najrelevant-
nejšia časť príslušného videa.
POZNÁMKA: Dbajte na to, aby sa v okne snímania zobrazil kompletný obsah obrazu vi-
dea. 

2.

• Na konfiguráciu príslušnej veľkosti poľa orezania použite pruh jazdca horizontálnej a
vertikálnej veľkosti.

• Na úpravu polohy poľa orezania použite šípky v zobrazení alebo stlačte priamo do zo-
brazenia.

Úprava nastavení obrazu videa

Obrázok 19 

Informácie o systéme a jeho konfigurácia
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Kroky

1.
Ak chcete upraviť nastavenia obrazu pre zobrazenie videa, stlačte kartu Settings. 
POZNÁMKA: Dostupné nastavenia závisia od konfigurácie hardvéru vášho systému. 

2. Pomocou jazdcov upravte nastavenia zobrazenia obrazov podľa potreby.

Informácie o nastaveniach obrazu videa

Do dialógového okna Image Settings sa môžete dostať z hlavnej obrazovky: Tools > Video >
Settings.

Nastavenie Vysvetlenie

Brightness Celková intenzita jasu obrazu.

Contrast
Rozsah distribúcie intenzity jasu. Vysoký kontrast predstavuje užší rozsah.
Toto zaostruje okraje medzi oblasťami s odlišným jasom, ale redukuje jem-
nejšie stupne intenzity.

Saturation

Určuje množstvo farby v obraze videa.
• Vysoká: Farby sú živé.
• Nízka: Farby sa javia vyblednuté.
• Nulová: Obrazy sa zobrazujú čiernobiele.

Hue Určuje, či je určitá farba v podstate červená, oranžová, žltá, zelená atď.
Zmenou odtieňa môžete upraviť farebný tón obrazu videa.

PREHĽAD SOFTVÉRU
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4 PREHĽAD REGISTRÁCIE
4.1 Úvod
4.1.1 Prehľad

Všeobecné informácie

Registrácia pacienta umožňuje softvéru zmapovať údaje predoperačných obrazov pacienta na
fyzickú anatómiu hlavy pacienta. Registrácia sa zvyčajne vykonáva v nesterilnom prostredí.
Správna registrácia je kľúčovým ovplyvňujúcim faktorom presnej navigácie. Aby sa zabezpečila
spoľahlivá presnosť navigácie, musia sa registrácie overiť ako presné a vhodné pre príslušnú
procedúru.

Varovanie
Uistite sa, že anatómia príslušného pacienta je tá istá, ako je zobrazená na diagnostickom
zobrazovaní.

Varovanie
Softvér používa snímky skenov pacienta získané pred operáciou. Skutočná anatómia
pacienta sa môže líšiť od údajov predoperačných obrazov, napr. z dôvodu posunu mozgu
alebo resekcií.

Pred začatím

Informácie o používaní nástrojov registrácie nájdete v Príručke používateľa nástrojov.

Optimalizácia registrácie a presnosti navigácie

Pre optimálnu manuálnu registráciu (t. j. štandardnú registráciu a registráciu povrchovou
koreláciou) sa odporúča používať údaje CT spolu s kostnými skrutkami ako registračnými bodmi.

Dialógové okno Registration Selection

Všetky funkcie registrácie sú k dispozícii v dialógovom okne Registration Selection. Dostupnosť
metód registrácie sa môže líšiť v závislosti od vašej softvérovej licencie.

PREHĽAD REGISTRÁCIE
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Obrázok 20 

Metóda Vysvetlenie

Standard Registrácia značiek umiestnených na pacientovi počas skenovania
alebo vopred naplánovaných orientačných bodov v súbore snímok.

Surface Matching Snímanie bodov na pokožke pacienta pomocou nástroja Softouch,
Z-touch alebo ukazovadla.

Restore Registration Obnovenie už vykonanej registrácie.

Acquire Intraoperative
Landmarks

Snímanie orientačných bodov na použitie pre intraoperačnú regis-
tráciu (dostupné, ak už došlo k vykonaniu registrácie).

Register Intraoperative
Landmarks Registrácia intraoperačne nasnímaných orientačných bodov.

Automatic Registration

Aktivácia automatickej registrácie MR alebo CT údajov o pacientovi
(dostupné, ak máte intraoperačné zobrazovanie, pozri str. 317).

Automatic Registration Ai-
ro

Automatic Registration
iAngio

Úvod

56 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



4.1.2 Príprava na registráciu

Referenčné polia

Na aktiváciu registrácie a navigácie umiestnite referenčné pole na pacienta. Toto systému
umožňuje sledovať polohu a pohyb hlavy pacienta počas celej procedúry.
Referenčné pole musí byť nepretržite viditeľné pre kameru.

Viditeľnosť kamery

Keď vyberiete metódu registrácie, softvér zobrazí nasledujúce dialógové okno, ak referenčné pole
nie je viditeľné pre kameru:

Obrázok 21 
Zaistite, aby bola kamera nastavená v takej polohe, aby bola účinná počas celej procedúry
(registrácie a navigácie). Vyhýbajte sa väčším zmenám polohy kamery. Ak je počas procedúry
potrebná zmena polohy kamery, musíte overiť presnosť predtým, ako budete pokračovať.

Krok

Upravte vzdialenosť a uhol kamery tak, aby bolo referenčné pole (označené farebnými kruhmi a
guľami) reprezentované v strede modrého kužeľa. Príslušné kruhy by mali byť čo najbližšie k
stredu, aby bol dostatočný priestor na nástroje navigácie.

POZNÁMKA: Najlepšie výsledky sa dosiahnu, ak bude kamera približne 1,2 - 1,8 metra od oblasti
záujmu. Pre informácie o nastavení polohy kamery pozri str. 45. 

Nastavenie dobrej viditeľnosti

Skontrolujte reflektivitu guľatých značiek. Zvolené nástroje musia byť pre systém jasne viditeľné.
Guľaté reflexné značky musia byť bezpečne pripojené.

Varovanie
Ak kamera nie je schopná detegovať referenčné pole, skontrolujte, či sú guľaté značky
čisté, suché a nepoškodené, a či referenčné pole nie je ohnuté.

Varovanie
Počas procedúry dbajte na to, aby boli guľaté značky vždy viditeľné pre kameru (napr. aby
neboli zakryté rúškami alebo blokované iným vybavením).
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Reflexné artefakty

Varovanie
Artefakty spôsobené reflexiami - obzvlášť počas snímania obrazov a registrácie - môžu
spôsobiť nepresnosť. Dbajte na to, aby zorné pole kamery nebolo narušené svetelnými
zdrojmi ani vysoko reflexnými predmetmi.

Varovanie
Kamera a/alebo laser Z-touch sa môžu rušiť s iným infračerveným vybavením operačnej
sály, napríklad diaľkovými ovládačmi, pulznými oxymetrami alebo mikroskopmi citlivými
na infračervené svetlo. Ostatné zdroje infračerveného žiarenia odstráňte zo zorného poľa
kamery, pretože môžu brániť kamere v detekcii nástroja Z-touch.

Overenie presnosti

Varovanie
Vždy overujte presnosť registrácie na základe výzvy softvéru.

Úvod
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4.1.3 Obnovenie predchádzajúcej registrácie

Kedy obnoviť registráciu

Ak ste úspešne vykonali kompletnú registráciu a tento plán načítate do softvéru po druhýkrát,
môžete túto registráciu obnoviť.

Usporiadanie obrazovky

① ②

Obrázok 22 

Č. Komponent

① Aktuálne aktívna registrácia je označená tlačidlom s modrým rámčekom.

Obnovenie registrácie

Kroky

1. Na paneli ponúk stlačte tlačidlo Register.

2. Stlačte tlačidlo Restore Registration v dialógovom okne Registration Selection.

3. Stlačte tlačidlo príslušnej registrácie, ktorú by ste chceli obnoviť.

4. Overte presnosť tejto registrácie v dialógovom okne Registration Verification.

Nastavenie polohy pacienta

Varovanie
Relatívne pohyby hlavy pacienta a referenčného poľa nie je možné kompenzovať
navigačným systémom. Preto zaistite rigidnú fixáciu pacienta v držiaku hlavy.

Varovanie
Neobnovujte registráciu, ak došlo k zmene polohy pacienta vzhľadom na referenčné pole.
Ak sa referenčné pole pohne alebo doň niečo narazí, musíte spustiť novú registráciu.

PREHĽAD REGISTRÁCIE
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5 ŠTANDARDNÁ
REGISTRÁCIA

5.1 Úvod do štandardnej registrácie
5.1.1 Prehľad

Všeobecné informácie

Štandardná registrácia používa techniku zhody spárovaných bodov, pri ktorej najprv naplánujete
registračné body v súbore snímok pacienta, a potom použijete nástroj registrácie na snímanie
príslušného bodu na pacientovi. Softvér je takto schopný korelovať súbor snímok so skutočným
pacientom.
Registračné body môžu byť:
• značky (guľaté alebo krúžkové značky umiestnené na pacientovi počas skenovania) alebo

orientačné body vopred naplánované v systéme iPlan
• značky/orientačné body naplánované v navigačnom softvéri
• značky detegované navigačným softvérom

POZNÁMKA: Podrobné informácie o umiestňovaní značiek na pacientovi nájdete v Príručke
používateľa nástrojov. 

Metódy štandardnej registrácie

K dispozícii sú rôzne metódy štandardnej registrácie. Softvér aktivuje vhodnú registráciu v
závislosti od súboru snímok, ktorý vyberiete pre registráciu.

Metóda registrácie Vysvetlenie

Plánovanie registrač-
ných bodov

Body musia byť naplánované v príslušnom súbore snímok pred regis-
tráciou. Ak ste ešte nenaplánovali značky alebo orientačné body v sy-
stéme iPlan, musíte ich naplánovať v navigačnom softvéri v kroku Re-
gistration Points.

Nesekvenčná registrá-
cia 

Keď už došlo k naplánovaniu registračných bodov v príslušnom súbore
snímok, softvér vás vyzve na vykonanie nesekvenčnej registrácie.
Body môžete registrovať v ľubovoľnom poradí.

Sekvenčná registrácia 

Ak je umiestnenie registračných bodov dvojznačné alebo ak sa v súbo-
re snímok nachádza viac ako sedem registračných bodov, nesekvenč-
ná registrácia nie je pre príslušný súbor snímok vhodná. V tomto prípa-
de sa objaví výzva na vykonanie sekvenčnej registrácie.
Body musíte registrovať v poradí, ktoré definuje softvér.

POZNÁMKA: Môžete prepnúť z nesekvenčnej na sekvenčnú metódu registrácie. 

ŠTANDARDNÁ REGISTRÁCIA
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Prehľad pracovného toku

Pracovný tok Pozri

1. Otvorte dialógové okno Registration Selection a vyberte možnosť Stan-
dard. Strana 65

2. Vyberte príslušný súbor snímok (ak je k dispozícii viac ako jeden). Strana 65

3.
Naplánujte registračné body.
Ak boli body už naplánované v systéme iPlan, tento krok nie je potrebný a
objaví sa výzva prejsť na krok 4.

Strana 66

4. Registrujte body buď pomocou sekvenčnej, alebo nesekvenčnej registrácie. Strana 74

5. Overte presnosť registrácie. Strana 78

Pred začatím

Ak je to potrebné, umiestnite na štítky značiek označenie Jednorazové registračné značky OS
podľa popisu v Príručke používateľa nástrojov.

Varovanie
Štítky značiek neodstraňujte z pokožky pacienta, kým nebola vykonaná registrácia
pacienta. V opačnom prípade nie je možná štandardná registrácia.

Po skenovaní je nutné z pacienta odstrániť guľaté značky CT a MR. Ak sú značky stále
pripojené, teraz ich odstráňte a dávajte pozor, aby nepraskli zelené MR značky.

Úvod do štandardnej registrácie
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5.1.2 Nástroje registrácie a softvérové pomôcky

Pred začatím

Varovanie
Pri snímaní bodov pohybujte nástrojom Softouch alebo ukazovadlom pomaly, aby sa
zabezpečilo presné nasnímanie bodov.

Varovanie
Uvedomte si, že ak nástroj Softouch zapnete prvýkrát v zornom poli kamery, automaticky
sa nasníma bod. Ak sa tento bod nasníma mimo tela pacienta, mohlo by to spôsobiť chybu
registrácie. Aby ste tomu zabránili, nástroj Softouch zapnite mimo zorného poľa kamery.

Nástroje registrácie

Štandardnú registráciu je možné vykonať pomocou ukazovadla alebo Softouch. Správna
technika registrácie závisí od typu registrovaného bodu.

Registračný bod Technika

Guľaté značky Umiestnite hrot ukazovadla/nástroja Softouch do zárezu registračnej
značky a pomaly otáčajte nástrojom, pričom hrot držte na mieste.

Krúžkové značky

• Ak používate ukazovadlo, umiestnite hrot ukazovadla do stredu značky a
pomaly otáčajte nástrojom, pričom hrot držte na mieste.

• Ak používate Softouch, umiestnite hrot nástroja do vnútorného otvoru
značky a uistite sa, že sa tento hrot dotýka pokožky.

Orientačné body Podržte hrot ukazovadla/nástroja Softouch na orientačnom bode a poma-
ly otáčajte ukazovadlom, pričom hrot držte na mieste. 

Bezpečnostné upozornenia

Varovanie
Keď na registráciu používate ukazovadlo, dbajte na to, aby hrot ukazovadla neporanil
pacienta. Cievy, oči atď. nie sú vhodné miesta na registráciu orientačných bodov.

Zabránenie posunu pokožky

Keď registrujete značky a vopred naplánované orientačné body, držte ukazovadlo/nástroj
Softouch kolmo na značku/orientačný bod. Zabránite tak neúmyselnému posunu pokožky z
dôvodu prítlačnej sily nástroja.

Vizuálne softvérové pomôcky

Počet bodov, ktoré je možné registrovať, je vyznačený guľami v dialógovom okne registrácie.

Obrázok 23 
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Farba gule Indikácia

Modrá Bod je registrovaný.

Čierna Bod ešte nie je registrovaný.

Zvukové softvérové pomôcky

Pri každej registrácii bodu softvér pípne.
Ak sa pokúsite registrovať už zaregistrovaný bod, softvér vydá pípnutie s nižším tónom a
nevykoná opätovnú registráciu príslušného bodu.

Úvod do štandardnej registrácie
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5.1.3 Aktivácia štandardnej registrácie

Postup aktivácie

Obrázok 24 

Kroky

1. Na paneli ponúk stlačte tlačidlo Register.

2. V dialógovom okne Registration Selection stlačte možnosť Standard.

3.
Ak je k dispozícii viac ako jeden súbor snímok, otvorí sa dialógové okno Patient Regis-
tration. Vyberte súbor snímok, ktorý chcete zobraziť.
Otvorí sa príslušné dialógové okno registrácie.
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5.2 Plánovanie registračných bodov
5.2.1 Prehľad

Všeobecné informácie

Pred vykonaním štandardnej registrácie sa musia v príslušnom súbore snímok naplánovať
registračné body (značky alebo vopred naplánované orientačné body). Ak ste body vopred
nenaplánovali v systéme iPlan, po aktivácii registrácie sa objaví dialógové okno Registration
Points s výzvou na naplánovanie bodov. 
Ak chcete dosiahnuť optimálnu registráciu guľatých značiek alebo orientačných bodov:
• neumiestňujte značky/orientačné body veľmi blízko seba.
• neumiestňujte značky/orientačné body do symetrickej štruktúry, napr. do radu alebo

pravidelného tvaru.
• rozložte pozície značiek/orientačných bodov okolo hlavy a vyhýbajte sa oblastiam s voľnou

pokožkou.

Typy plánovania registračných bodov

Pri plánovaní registračných bodov môžete:
• automaticky detegovať alebo manuálne plánovať guľaté značky, ktoré sú viditeľné v príslušnom

súbore snímok.
• pomocou poloautomatickej detekcie plánovať krúžkové značky, ktoré sú viditeľné v príslušnom

súbore snímok.
• plánovať orientačné body: anatomické alebo umelé (napr. dlahy, implantované skrutky atď.).

Orientačné body je možné plánovať buď v dialógovom okne značiek Sphere, alebo Donut.
Všetky registračné body naplánované v navigačnom softvéri sa na obrazovke zobrazia v červenej
farbe.

Dialógové okno Registration Points

V závislosti od typu registračného bodu, ktorý chcete naplánovať, môžete zvoliť kartu Sphere ①
alebo Donut ②, keď sa otvorí dialógové okno Registration Points.

① ②

Obrázok 25 
POZNÁMKA: Softvér si zapamätá zvolenú kartu a automaticky ju zobrazí, keď najbližšie otvoríte
softvér a spustíte plánovanie v dialógovom okne Registration Points. 

Plánovanie registračných bodov
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5.2.2 Plánovanie guľatých značiek

Všeobecné informácie

Táto časť opisuje nasledujúce postupy:
• automatická detekcia guľatých značiek, ktoré boli na pacienta umiestnené pred skenovaním
• manuálne plánovanie registračných bodov (guľatých značiek alebo orientačných bodov)

Usporiadanie obrazovky

②

③

④①

Obrázok 26 

Č. Komponent Vysvetlenie Pozri

① Tlačidlá funkcií

• Manuálne pridávanie registračných bodov Strana 67

• Zmena polohy registračných bodov Strana 72

• Odstránenie registračných bodov Strana 72

• Automatická detekcia značiek Strana 68

POZNÁMKA: Nemôžete stlačiť možnosť Add Po-
int, ak sa existujúci bod nachádza vo vzdialenosti
do 2 mm od novo naplánovaného bodu (stred nit-
kového kríža). 

② Tlačidlá panela s ná-
strojmi Úprava zobrazenia súborov snímok Strana 72

③ Tlačidlá so šípkami Prepínanie cez dostupné registračné body Strana 72

④ Jazdec prahovej hod-
noty

Definovanie parametrov pre automatickú detekciu
guľatých značiek Strana 67

Definovanie parametrov automatickej detekcie

Ak sa chystáte vykonať automatickú detekciu značiek pre guľaté značky, jazdec Threshold vám
umožňuje definovať prahovú hodnotu požadovanú pre príslušnú detekciu.
Táto prahová hodnota určuje, s akou jasnosťou dokáže softvér v súbore snímok rozlišovať guľaté
značky od normálneho bunkového alebo kostného tkaniva. Toto je užitočné napríklad na to, aby
sa kostné štruktúry s rovnakou hustotou ako guľaté značky nedetegovali a nezobrazovali v súbore
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snímok ako registračné body. Keď je nastavená vhodná prahová hodnota, softvér rozpozná všetky
značky a zobrazí ich ako gule so zeleným prekrytím.
• V prípade CT značiek je údaj o hustote vyjadrený v medzinárodných Hounsfieldových

jednotkách. Odporúčaný rozsah: 1 200 - 1 800.
• V prípade MR značiek sa používajú hodnoty úrovne sivej.

Možnosti

Potiahnite jazdec doprava/doľava na zvýšenie/zníženie prahovej hodnoty.

Použite tlačidlo s jednou šípkou na úpravu hodnoty na nasledujúcu úroveň sivej v súbore sní-
mok.

Použite tlačidlo s dvomi šípkami na úpravu hodnoty o 2 %.

Použite šípky v zobrazení obrazov na listovanie rezmi na kontrolu nastavení.

Stlačením tlačidla Reset obnovíte predvolené nastavenia definované v softvéri.

Automatická detekcia guľatých značiek

Krok

Stlačte tlačidlo Detect.
Detegované značky sa v súbore snímok zobrazia ako červené kruhy.
Predtým detegované značky v príslušnom súbore snímok sa odstránia.

POZNÁMKA: Automatickú detekciu značiek je možné používať len v kombinácii s guľatými
značkami Brainlab. 

Súbory snímok

Odporúča sa plánovať v množine údajov CT alebo MR pred jej syntézou s inými typmi súborov
snímok, keďže automatická detekcia značiek nie je kompatibilná s množinami údajov získanými
rotačnou angiografiou, C-ramenom alebo DVT.

Plánovanie registračných bodov
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5.2.3 Plánovanie krúžkových značiek

Všeobecné informácie

Táto časť opisuje nasledujúce postupy:
• Detekcia krúžkových značiek, ktoré boli na pacienta umiestnené pred skenovaním
• Manuálne plánovanie registračných bodov (krúžkových značiek alebo orientačných bodov)

Usporiadanie obrazovky

①

②

③

Obrázok 27 

Č. Komponent Vysvetlenie Pozri

① Tlačidlá funkcií
• Manuálne pridávanie registračných bodov
• Zmena polohy registračných bodov
• Odstránenie registračných bodov

Strana 71
Strana 72
Strana 72

② Tlačidlá panela s ná-
strojmi Úprava zobrazenia súborov snímok Strana 73

③ Tlačidlá so šípkami Prepínanie cez dostupné registračné body Strana 72
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Pridávanie krúžkových značiek pomocou poloautomatickej detekcie

Klepnite priamo do 3D zobrazenia na aktiváciu funkcie poloautomatickej detekcie. Keď klepnete
blízko stredu príslušnej značky, registračný bod sa umiestni presne do stredu.

Obrázok 28 

Kroky

1.
V dialógovom okne Registration Points klepnite na krúžok v 3D zobrazení.
Zobrazenie sa zmení na 3D zobrazenie na celú obrazovku.

2.
Pomocou šípok v zobrazení otáčajte model 3D, kým požadovaný krúžok nie je zobrazený
smerujúc dopredu.
POZNÁMKA: Toto je užitočné, ak nebol v kroku 1 krúžok dostatočne otočený. 

3.
Klepnite kdekoľvek na príslušnú krúžkovú značku priamo do zobrazenia.
Príslušný registračný bod (označený kruhovým nitkovým krížom) automaticky preskočí do
stredu krúžkovej značky.

4. V axiálnom, koronálnom a sagitálnom zobrazení sa uistite, či sa re-
gistračný bod nachádza v strede krúžkovej značky.

POZNÁMKA: Funkciu poloautomatickej detekcie je možné používať len v spojení s
kompatibilnými značkami (pozri str. 20). 

Varovanie
Skontrolujte polohu každej krúžkovej značky v axiálnom, koronárnom a sagitálnom
zobrazení.

Plánovanie registračných bodov
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Manuálne pridávanie registračných bodov

Značku môžete plánovať aj manuálne pomocou funkcie Add Point.

①

②

Obrázok 29 

Kroky

1. V axiálnom, koronárnom alebo sagitálnom zobrazení umiestnite priesečník oranžových
čiar ① presne tam, kde by ste chceli pridať značku alebo orientačný bod.

2.
Stlačte tlačidlo Add Point.
Objaví sa kruhový nitkový kríž ② reprezentujúci príslušný registračný bod.

3. V prípade potreby jemne vylaďte polohu registračného bodu pomocou funkcie Repositi-
on (pozri str. 72). 

Ďalšie kroky

Po naplánovaní všetkých registračných bodov musíte tieto body registrovať.

Krok

Stlačte tlačidlo Proceed.
Softvér vás vyzve registrovať príslušné body pomocou nesekvenčnej alebo sekvenčnej registrá-
cie (pozri str. 74).
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5.2.4 Ďalšie funkcie pre plánovanie registračných bodov

Vyhľadanie bodov

Tlačidlá so šípkami vám umožňujú lokalizovať a zobraziť konkrétny registračný bod v strede
zobrazenia:

Krok

Ak chcete prepínať medzi dostupnými registračnými bodmi, stláčajte tlačidlá so šíp-
kami.
Aktuálne zvolený registračný bod je zobrazený ako kruhový nitkový kríž v strede kaž-
dého zobrazenia.

Zmena polohy bodov

Táto funkcia vám umožňuje jemne vyladiť polohu naplánovaného registračného bodu.

Kroky

1. Prepínaním šípkami sa dostaňte k požadovanému registračnému bodu.

2. V axiálnom, koronálnom alebo sagitálnom zobrazení umiestnite priesečník modrých čiar a
presne tam, kde by ste chceli zmeniť polohu registračného bodu.

3.
Stlačte tlačidlo Reposition.
Objaví sa kruhový nitkový kríž reprezentujúci príslušný registračný bod.

Odstránenie bodov

Kroky

1. Prepínaním šípkami sa dostaňte k požadovanému registračnému bodu.

2. Stlačte tlačidlo Delete.

Obnovenie nastavení

Krok

Stlačte tlačidlo Reset na obnovenie všetkých nastavení do stavu pred vaším prvým vstupom do
dialógového okna plánovania Registration Points.

Tlačidlá zväčšenia

Tlačidlá zväčšenia na paneli s nástrojmi vám umožňujú zmeniť zväčšenie snímok pre lepšiu
kontrolu polohy naplánovaného registračného bodu. Axiálne, koronálne a sagitálne zobrazenie sa
zväčší alebo zmenší o ten istý násobok. Na 3D zobrazenie nemá táto funkcia vplyv.

Tlačidlo Vysvetlenie

Zväčšenie 2D zobrazení

Zmenšenie 2D zobrazení

Plánovanie registračných bodov
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Úprava nastavení obrazového vyváženia

Funkcia obrazového vyváženia poskytuje rozšírené možnosti nastavenia rozloženia hodnoty sivej
tak, aby sa kostné štruktúry alebo značky dali ľahšie odlíšiť od mäkkých tkanív.

Obrázok 30 

Kroky

1. Stlačte tlačidlo obrazového vyváženia na paneli s nástrojmi na otvorenie dialó-
gového okna obrazového vyváženia.

2. Nastavenia obrazového vyváženia upravte podľa opisu na str. 142.

3. Stlačte tlačidlo Accept na potvrdenie príslušných nastavení.

POZNÁMKA: Stlačením tlačidla Reset obnovíte príslušné nastavenia na tie, ktoré boli definované
v dialógovom okne Windowing (pozri str. 142). 

Tlačidlo množiny údajov

Možnosť

Stlačením vyberiete inú množinu údajov o pacientovi.

POZNÁMKA: Ak vyberiete inú množinu údajov po vykonaní zmien v dialógovom okne
Registration Points, tieto zmeny sa neuložia. 
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5.3 Nesekvenčná a sekvenčná registrácia
5.3.1 Vykonanie nesekvenčnej registrácie

Všeobecné informácie

Keď súbor snímok zvolený na registráciu obsahuje naplánované registračné body (buď vopred
naplánované v systéme iPlan, alebo naplánované v navigačnom softvéri pomocou funkcie
Registration Points Planning), softvér zobrazí výzvu na vykonanie nesekvenčnej registrácie.
V tejto metóde môžete body registrovať v ľubovoľnom poradí.
POZNÁMKA: Ak je umiestnenie registračných bodov dvojznačné alebo ak sa v súbore snímok
nachádza viac ako sedem registračných bodov, softvér zobrazí výzvu na vykonanie sekvenčnej
registrácie (pozri str. 76). 

Dialógové okno registrácie

Obrázok 31 

Registrácia bodov

Kroky

1. Použite ukazovadlo/nástroj Softouch na postupnú registráciu jednotlivých bodov. Body
môžete registrovať v ľubovoľnom poradí.

2. Keď ste zaregistrovali preddefinovaný počet bodov uvedený v hornej časti dialógového
okna, stlačte tlačidlo Proceed.

3. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, overte presnosť registrácie (pozri str. 78).

Prepínanie metód registrácie

Možnosti

Ak chcete pridať registračné body alebo vykonať opätovnú detekciu značiek v príslušnom súbo-
re snímok, stlačte tlačidlo Define Points.
Otvorí sa dialógové okno Registration Points (pozri str. 66).

Nesekvenčná a sekvenčná registrácia
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Možnosti

Ak chcete vidieť umiestnenie značiek v príslušnom súbore snímok alebo vykonať sekvenčnú re-
gistráciu (registrovať značky v poradí definovanom softvérom), stlačte tlačidlo Guide.
Otvorí sa dialógové okno Patient Registration pre sekvenčnú registráciu (pozri str. 76).
POZNÁMKA: Po stlačení tlačidla Guide na otvorenie sekvenčnej registrácie budete musieť spu-
stiť registráciu od začiatku. Značky, ktoré ste už zaregistrovali, sa do sekvenčnej registrácie ne-
prenesú. 

Opakovanie registrácie

Krok

Ak chcete zopakovať práve vykonanú registráciu, stlačte tlačidlo Try Again.

Ak je registrácia neúspešná

Ak softvér nemôže pokračovať z dôvodu nedostatočnej presnosti, otvorí sa príslušné dialógové
okno.

Možnosti

Ak chcete zopakovať registráciu, stlačte tlačidlo Try Again.

Ak chcete zopakovať registráciu pomocou sekvenčnej registrácie (pozri str. 76), stlačte tlačidlo
Proceed.

Ak chcete ukončiť štandardnú registráciu napr. pre vykonanie registrácie povrchovou koreláciou,
stlačte tlačidlo Cancel.
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5.3.2 Vykonanie sekvenčnej registrácie

Všeobecné informácie

Ak súbor snímok zvolený na registráciu obsahuje viac ako sedem registračných bodov alebo ak je
umiestnenie bodov dvojznačné, softvér zobrazí výzvu na vykonanie sekvenčnej registrácie.
Značky/orientačné body musíte registrovať v poradí, ktoré definuje softvér.

Dialógové okno registrácie

①

②

Obrázok 32 

Č. Komponent

① Aktuálny bod na registráciu je v zobrazeniach zobrazený ako kruhový nitkový kríž.

②

Typ registračného bodu je označený textom:
• Ak bol príslušný registračný bod vopred naplánovaný v systéme iPlan, názov tohto bo-

du je rovnaký ako názov definovaný v systéme iPlan.
• Ak bol príslušný registračný bod naplánovaný v navigačnom softvéri, tento bod bude

mať názov Reg Point s jedinečným číslom.

Registrácia bodov

Kroky

1. Použite ukazovadlo/nástroj Softouch na postupnú registráciu jednotlivých bodov podľa
pokynov softvéru.

2. Ak značka/orientačný bod nie je prístupný napr. z dôvodu operačného nastavenia, stlačte
tlačidlo Skip a pokračujte na ďalšiu značku/orientačný bod.

3.
V prípade potreby použite tlačidlá zväčšenia na paneli s nástrojmi na zmenu
zväčšenia zobrazených snímok pre lepšiu kontrolu polohy naplánovanej znač-
ky.

4.
• Zaregistrujte indikovaný minimálny počet značiek, potom stlačte tlačidlo Proceed, ale-

bo
• Registrujte všetky značky, aby softvér automaticky pokračoval na nasledujúci krok.

Nesekvenčná a sekvenčná registrácia
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Kroky

5. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, overte presnosť registrácie (pozri str. 78).

Prepínanie metód registrácie

Možnosti

Ak chcete pridať registračné body alebo vykonať opätovnú detekciu značiek v príslušnom súbo-
re snímok, stlačte tlačidlo Define Points.
Otvorí sa dialógové okno Registration Points (pozri str. 66).

Ak chcete prepnúť na nesekvenčnú registráciu (registráciu značiek v ľubovoľnom poradí), stlačte
tlačidlo Guide.
Otvorí sa dialógové okno Patient Registration pre nesekvenčnú registráciu (pozri str. 76).
POZNÁMKA: Tlačidlo Guide je dostupné počas sekvenčnej registrácie len vtedy, keď je k dispo-
zícii sedem značiek alebo menej a keď sú polohy značiek jednoznačné. 

POZNÁMKA: Po stlačení tlačidla Guide na otvorenie nesekvenčnej registrácie budete musieť
spustiť registráciu od začiatku. Značky, ktoré ste už zaregistrovali, sa do sekvenčnej registrácie
neprenesú. 

Opakovanie registrácie

Krok

Ak chcete zopakovať práve vykonanú registráciu, stlačte tlačidlo Try Again.

Ak je registrácia neúspešná

Ak softvér nemôže pokračovať z dôvodu nedostatočnej opakovateľnosti, otvorí sa príslušné
dialógové okno.

Možnosti

Ak chcete zopakovať registráciu, stlačte tlačidlo Try Again.

Ak chcete skontrolovať umiestnenie registračných bodov, stlačte tlačidlo Check Marker.
Otvorí sa dialógové okno Registration Points (pozri str. 66).

Ak chcete ukončiť štandardnú registráciu napr. pre vykonanie registrácie povrchovou koreláciou,
stlačte tlačidlo Cancel.
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5.4 Opakovateľnosť registrácie
5.4.1 Prehľad

Všeobecné informácie

Po registrácii softvér zobrazí vypočítanú opakovateľnosť zhody v dialógovom okne overenia. Táto
opakovateľnosť predstavuje priemernú odchýlku medzi registrovanými značkami/orientačnými
bodmi a skutočnou polohou príslušných značiek/orientačných bodov v súbore snímok.
Tieto informácie, spolu s vizuálnym overením anatomických orientačných bodov, použite na
stanovenie celkovej opakovateľnosti.

Výsledky

Na základe vypočítanej odchýlky je registrácia buď úspešná, alebo neúspešná.

Výsledok Odchýlka

Registrácia úspešná < 8,0 mm

Registrácia neúspešná > 8,0 mm

POZNÁMKA: Berte na vedomie, že opakovateľnosť vypočítaná softvérom poskytuje len
informácie o tom, nakoľko bol softvér schopný spárovať nasnímané body s naplánovanými
značkami a orientačnými bodmi. Táto hodnota nevyhnutne nereprezentuje celkovú chybu. 

Znížená presnosť navigácie

Varovanie
Na zaistenie dostatočnej presnosti musí byť príslušný sken (napr. CT, MR) vhodný pre
stereotaktické navigačné procedúry (podľa popisu v protokole skenovania od spoločnosti
Brainlab).

Varovanie
Z dôvodu možných skreslení v súboroch snímok MR môže byť presnosť navigácie v bode
záujmu znížená dokonca aj vtedy, keď bola registrácia uspokojivo overená.

Varovanie
Overte presnosť v iných oblastiach než sú orientačné body a v blízkosti oblasti záujmu,
keďže presnosť navigácie môže byť znížená z dôvodu rozšírenia chyby. Ak na mieste
jedného orientačného bodu došlo k chybe, táto chyba môže byť pri kontrole presnosti
navigácie horšia v následných orientačných bodoch.

Opakovateľnosť registrácie
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5.4.2 Overenie presnosti registrácie

Overenie presnosti registrácie

Po dokončení registrácie softvér zobrazí dialógové okno Registration Verification.

Obrázok 33 

Krok

Podržte ukazovadlo na minimálne troch známych anatomických orientačných bodoch a overte,
či poloha ukazovadla zobrazená v zobrazeniach obrazov korešponduje so skutočným bodom na
príslušnej anatómii pacienta.
Keď sa ukazovadlo nachádza v rámci 15 mm od vypočítaného povrchu, softvér zobrazí prísluš-
nú odchýlku (vzdialenosť od povrchu) od virtuálneho hrotu ukazovadla k povrchu.

POZNÁMKA: Presnosť v príslušnej oblasti záujmu sa môže líšiť od presnosti overenej na iných
anatomických orientačných bodoch. Na odhad presnosti v oblasti záujmu použite overenie
anatomických orientačných bodov, ako aj funkciu mapy spoľahlivosti (pozri str. 81). 

Ďalšie kroky

Na základe vizuálneho overenia postupujte nasledovne:

Možnosti

Ak je overená registrácia dostatočná, stlačte tlačidlo Accept.
Otvorí sa hlavná obrazovka a môžete začať s navigáciou.
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Možnosti

Ak vizuálne overená registrácia nie je dostatočná, môžete:
• stlačiť tlačidlo Try Again na zopakovanie registrácie.
• stlačiť tlačidlo Details na kontrolu opakovateľnosti individuálnych bodov alebo opätovné na-

snímanie bodov, ktorých snímanie mohlo byť nepresné (pozri str. 82).
POZNÁMKA: Môžete tiež skontrolovať presnosť ukazovadla v kuželi referenčného poľa podľa
popisu, ktorý obsahuje str. 147. 

POZNÁMKA: Ak je počas vizuálneho overenia pozorovaná odchýlka väčšia ako 3 mm, odporúča
sa zvoliť možnosť Try Again alebo Details, alebo skontrolovať presnosť ukazovadla. 

Ak bola registrácia neúspešná, stlačte tlačidlo Try Again na zopakovanie registrácie.

Opakovateľnosť registrácie
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5.4.3 Overenie presnosti s mapou spoľahlivosti

Dialógové okno Registration Verification

②

①

Obrázok 34 
Mapa spoľahlivosti je založená na distribúcii registračných bodov a ich vypočítaných odchýlok.
Mapu použite na vyhodnotenie spoľahlivosti registrácie v príslušnej oblasti záujmu. Pri meraní
presnosti v zelených oblastiach je pravdepodobnejšie, že presnosť bude rovnaká v iných zelených
oblastiach než v žltých alebo nezafarbených oblastiach.

Varovanie
Presnosť v príslušnej oblasti záujmu sa môže líšiť od presnosti overenej na povrchu
pokožky. Presnosť v oblasti záujmu môžete odhadnúť kombináciou overenia anatomických
orientačných bodov na povrchu pokožky s mapou spoľahlivosti pre príslušnú oblasť
záujmu. Zistite, či sa oblasť záujmu nachádza v rámci prijateľnej časti mapy spoľahlivosti.

Varovanie
Presnosť overujte na viacerých miestach, najmä v oblasti záujmu. Ak oblasť záujmu nie je
prístupná, overte oblasti čo najbližšie k oblasti záujmu.

Varovanie
Táto mapa ukazuje odhadovanú pravdepodobnosť chyby, ktorá sa týka skôr vypočítanej
korelácie ako absolútnej presnosti.

Varovanie
Uvedomte si, že aj keď mapa ukazuje dobrú spoľahlivosť, nemusí to nutne znamenať, že
zhoda je dostatočne presná. Presnosť registrácie sa musí overiť na anatomických
orientačných bodoch.

Prístup k rozšíreným funkciám

Možnosti

Stlačte tlačidlo Last Solution ① na prepínanie medzi aktuálnou a predošlou regis-
tráciou (ak došlo k zmenám výsledku registrácie v dialógovom okne Details, pozri
str. 82).

Stlačte ikonu ② na aktiváciu mapy spoľahlivosti.

ŠTANDARDNÁ REGISTRÁCIA
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5.4.4 Podrobné informácie o presnosti registrácie

Všeobecné informácie

Môžete si prezrieť podrobné informácie, ktoré ukazujú opakovateľnosť každého individuálneho
registrovaného bodu. Môžete vidieť kombináciu bodov, ktoré algoritmus softvéru použil na výpočet
registrácie a výslednej opakovateľnosti. Napríklad, softvér môže „ignorovať“ určité body, kde bola
opakovateľnosť slabá.

Prístup k podrobným informáciám

Krok

Stlačte tlačidlo Details v dialógovom okne Registration Verification (pozri str. 81).

Dialógové okno s podrobnými informáciami

①

②

③

Obrázok 35 

Č. Vysvetlenie

① Zoznam, ktorý uvádza každý registrovaný bod a odchýlku medzi príslušným registrova-
ným bodom a skutočnou polohou tohto bodu v príslušnom súbore snímok.

②

Stĺpec Consider ukazuje, ktoré body bral softvér do úvahy pre výpočet celkovej opakova-
teľnosti:
• Znak začiarknutia: Softvér použil príslušný bod.
• Bez znaku začiarknutia: Softvér príslušný bod ignoroval, keďže opakovateľnosť bola

nedostatočná.
POZNÁMKA: Ak ste počas registrácie preskočili body, je to indikované výrazom Skipped
v stĺpci Deviation. 

③

Keď umiestníte ukazovadlo na lebku, softvér zobrazí:
• odchýlku od hrotu ukazovadla po bod, ktorý ste nasnímali počas registrácie (Acquired

point),
• odchýlku od hrotu ukazovadla po bod, ktorý ste naplánovali v príslušnej množine úda-

jov (Planned point).

Opakovateľnosť registrácie
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Kontrola individuálnych bodov

Možnosti

Podržte ukazovadlo na registrovanom bode.
Softvér zobrazí odchýlku od hrotu ukazovadla po nasnímané a naplánované body.

Ak chcete lokalizovať špecifický bod, stlačte príslušné tlačidlo v zozname Item. Príslušný bod je
v zobrazení obrazov zobrazený ako vycentrovaný.
Ukazovadlo môžete podržať aj na bode v zobrazení obrazov. Vtedy sa aktivuje tlačidlo pre tento
bod.

Ak chcete opätovne registrovať bod (napr. ak je poloha nasnímaného bodu zjavne nesprávna
alebo ak je odchýlka naplánovaného bodu vysoká), podržte ukazovadlo/nástroj Softouch na re-
levantnom bode a otáčajte ukazovadlom.

Ak chcete ignorovaný bod zahrnúť do výpočtu presnosti, stlačte príslušné tlačidlo v zozname
Consider.
POZNÁMKA: Ak zahrniete takýto bod, presnosť ostatných bodov sa môže znížiť (čo je indikova-
né v stĺpci Deviation). Napríklad, ak zahrniete bod s nižšou presnosťou nasnímaný na zadnej
časti hlavy, výpočet presnosti bodov nasnímaných na prednej časti hlavy sa môže znížiť. 

Ďalšie kroky

Možnosti

Ak vykonáte zmeny, ako napr. opätovnú registráciu bodu, stlačte tlačidlo Accept.
Softvér otvorí predošlé dialógové okno Registration Verification, aby ste mohli skontrolovať
celkovú chybu.

Ak sa chcete vrátiť do predošlého dialógového okna Registration Verification bez použitia
akýchkoľvek zmien, stlačte tlačidlo Cancel.

ŠTANDARDNÁ REGISTRÁCIA
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6 REGISTRÁCIA
POVRCHOVOU
KORELÁCIOU

6.1 Úvod do registrácie povrchovou koreláciou
6.1.1 Prehľad

Všeobecné informácie

V prípade registrácie povrchovou koreláciou môžete anatomicky skenovať dôležité povrchy hlavy
pacienta pomocou nástrojov Z-touch alebo Softouch.
Softvér používa algoritmus povrchovej korelácie na párovanie anatómie pacienta s
predoperačnými CT/MR obrazmi. Algoritmus povrchovej korelácie môže snímať a použiť len
anatomické povrchové body zahrnuté v súboroch snímok CT/MR.
POZNÁMKA: Pri registrácii povrchovou koreláciou je možné použiť aj ukazovadlo, pre dosiahnutie
najlepších výsledkov sa však odporúča používať nástroje Z-touch alebo Softouch. 

Pred začatím

Varovanie
Uistite sa, že príslušná anatómia pacienta sa od skenovania nezmenila (napr. opuchnuté
oblasti tváre alebo posun pokožky z dôvodu zmeny polohy pacienta). V opačnom prípade
by to viedlo k nesprávnej registrácii a navigácii.

Varovanie
Overte správnosť fungovania príslušného nástroja registrácie (Z-touch/Softouch).

Výhody registrácie povrchovou koreláciou

• Znižuje sa posun pokožky (pri použití nástroja Z-touch alebo Softouch)
• Nie sú potrebné CT/MR značky

Metódy povrchovej korelácie

Metóda Vysvetlenie

Z-touch Nástroj Z-touch vysiela infračervený laserový lúč, ktorý je detegovaný kame-
rou. Body snímate skenovaním hlavy pacienta.

Softouch
Nástroj Softouch je elektronické ukazovadlo so snímačom detekcie pokož-
ky. Infračervený signál vysielaný z nástroja Softouch aktivuje kameru, ktorá
registruje príslušný bod v okamihu, keď sa ukazovadlo dotkne pokožky. 

REGISTRÁCIA POVRCHOVOU KORELÁCIOU
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Metóda Vysvetlenie

Kombinácia ná-
strojov Z-touch a
Softouch

Snímanie bodov môžete vykonávať aj kombináciou nástrojov Z-touch a Sof-
touch. Toto je užitočné vtedy, keď charakteristické body povrchovej korelá-
cie nie sú prístupné pre nástroj Z-touch (napr. požadované oblasti sú zakry-
té vlasmi alebo ide o oblasti, kde nie je možné kamerou detegovať bod infra-
červeného lasera).
Medzi režimami registrácie môžete prepínať podržaním požadovaného ná-
stroja v zornom poli kamery.

Riadená registrá-
cia

Vykonajte registráciu povrchovou koreláciou riadenú softvérom na základe
anatomických orientačných bodov a polohy pacienta vzhľadom na kameru.

Požiadavky na súbory snímok

• Príslušný súbor snímok musí obsahovať snímanú oblasť anatómie pacienta vrátane celého
nosa.

• Príslušný súbor snímok môže mať maximálnu hrúbku rezu 2 mm.
• Na dosiahnutie najvyššej kvality registrácie použite súbory snímok MR T1, CT alebo CTa.
• Použitie súborov snímok MR T2 môže viesť k zníženej kvalite registrácie.

POZNÁMKA: Informácie o súboroch snímok vhodných pre registráciu povrchovou koreláciou
nájdete v protokole skenovania od spoločnosti Brainlab. 

POZNÁMKA: Odporúča sa najprv vykonať registráciu povrchovou koreláciou v množinách údajov
MR alebo CT, a potom použiť automatickú syntézu snímok na vykonanie syntézy s inými typmi
snímok. Registrácia povrchovou koreláciou nie je kompatibilná s množinami údajov získanými
rotačnou angiografiou, C-ramenom alebo DVT. 

POZNÁMKA: O CT skenoch sa predpokladá, že sú kódované v 12-bitových Hounsfieldových
hodnotách. 

Zobrazenie bodov povrchovej korelácie

• Body povrchovej korelácie nasnímané nástrojom Z-touch sú zobrazené v červenej farbe.
• Body povrchovej korelácie nasnímané nástrojom Softouch sú zobrazené v modrej farbe.

Úvod do registrácie povrchovou koreláciou
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6.1.2 Možnosti pracovného toku registrácie povrchovou koreláciou

Prehľad štandardného pracovného toku

V tomto pracovnom toku registrujete pacienta pomocou nástroja Softouch alebo Z-touch, a
potom prejdete priamo na overenie.

Pracovný tok Pozri

1. Otvorte dialógové okno Registration Selection a vyberte možnosť Surface
Matching. Strana 88

2. Overte povrch príslušnej 3D rekonštrukcie. Strana 89

3. V prípade potreby upravte príslušnú prahovú hodnotu alebo súbor snímok. Strana 90

4. Nasnímajte body povrchovej korelácie pomocou nástroja Softouch alebo Z-
touch. Strana 92

5. Overte presnosť registrácie. Strana 101

POZNÁMKA: Kedykoľvek počas registrácie môžete aktivovať riadený pracovný tok opísaný nižšie. 

Prehľad riadeného pracovného toku

V rámci tohto pracovného toku vás softvér vedie cez registráciu na základe anatomických
orientačných bodov a polohy pacienta vzhľadom na kameru.

Pracovný tok Pozri

1. Otvorte dialógové okno Registration Selection a vyberte možnosť Surface
Matching. Strana 88

2. Overte povrch príslušnej 3D rekonštrukcie. Strana 89

3. V prípade potreby upravte príslušnú prahovú hodnotu alebo súbor snímok. Strana 90

4. Stlačte tlačidlo Guide a nasnímajte tri anatomické orientačné body podľa
pokynov softvéru. Strana 97

5. Nasnímajte body povrchovej korelácie pomocou nástroja Softouch alebo Z-
touch. Strana 92

6. Overte presnosť registrácie. Strana 101

REGISTRÁCIA POVRCHOVOU KORELÁCIOU
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6.2 Aktivácia registrácie povrchovou koreláciou
6.2.1 Výber registrácie a overenie skenovateľného povrchu

Postup aktivácie

Obrázok 36 

Kroky

1. Na paneli ponúk stlačte tlačidlo Register.

2.
V dialógovom okne Registration Selection stlačte možnosť Surface Matching.
Otvorí sa dialógové okno registrácie.

Dialógové okno Patient Registration

Po aktivácii registrácie softvér automaticky vyberie najlepší súbor snímok pre registráciu. V
dialógovom okne Patient Registration sa zobrazí 3D rekonštrukcia tohto súboru snímok.

①

②

③

④

⑤

Obrázok 37 

Aktivácia registrácie povrchovou koreláciou
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Č. Komponent

①

Zelená oblasť na modeli 3D označuje ideálnu oblasť na snímanie bodov povrchovej kore-
lácie.
Príslušná animácia ukazuje, aký pohyb treba vykonať nástrojom naprieč povrchom na do-
siahnutie najlepších výsledkov.

② 3D rekonštrukcia vytvorená na základe príslušného súboru snímok. Môžete ju použiť na
overenie povrchu (pozri str. 89).

③ Stlačte tlačidlo nástrojov na úpravu nastavení prahovej hodnoty príslušného súboru sní-
mok alebo na výber iného súboru snímok pre registráciu (pozri str. 90).

④ Stlačením tlačidla Guide aktivujete režim pokročilej riadenej registrácie (pozri str. 97).

⑤

Aktivovaný typ registrácie (Z-touch alebo Softouch) závisí od nástroja, ktorý je viditeľný
pre kameru.
POZNÁMKA: Ak softvér nie je desať sekúnd schopný rozpoznať nástroj Softouch, aktivu-
je sa registrácia Z-touch. 

Overenie 3D povrchu

Pred začatím registrácie je nutné skontrolovať povrch príslušnej 3D rekonštrukcie, aby sa zistilo,
či je vhodná na registráciu povrchovou koreláciou. Skontrolujte nasledovné:
• povrch tváre má byť jasne viditeľný.
• povrch pokožky má byť hladký bez zlomov alebo výrazných artefaktov.
• príslušná 3D rekonštrukcia by mala vyzerať ako váš pacient.
• hľadajte hadičky, obväzy a iné pomôcky, ktoré by mohli zmeniť vzhľad tváre od skenovania

pacienta.
Ak je potrebné zlepšiť kvalitu rekonštrukcie povrchu, môžete tak urobiť upravením príslušnej
prahovej hodnoty (pozri str. 90).
POZNÁMKA: Upozorňujeme, že počas skenovania mohlo dôjsť k posunu pokožky z dôvodu
pacientskej fixačnej pomôcky. 

Varovanie
Pred vykonaním registrácie povrchovou koreláciou skontrolujte prahovú hodnotu pokožky.
Zobrazenie s nesprávnou prahovou hodnotou pokožky môže viesť k nízkej presnosti
registrácie. Prahovú hodnotu pokožky upravte len v prípade potreby.

REGISTRÁCIA POVRCHOVOU KORELÁCIOU
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6.2.2 Úprava nastavení prahovej hodnoty a výber súboru snímok

Všeobecné informácie

Správne zobrazenie povrchu pokožky je kľúčové pre optimálne výsledky korelácie. Softvér vám
umožňuje upraviť nastavenia prahovej hodnoty na účely definovania hodnoty hustoty
(Hounsfieldove jednotky pre súbory snímok CT a hodnoty sivej pre súbory snímok MR) pre mäkké
tkanivo, a to pomocou jazdca prahovej hodnoty, až kým nie je zobrazený kompletný povrch
pokožky.
Softvér vám tiež umožňuje vybrať iný súbor snímok, ak si neželáte pokračovať v registrácii so
súborom snímok, ktorý vybral softvér.
POZNÁMKA: Ak zmeníte prahovú hodnotu alebo vyberiete nový súbor snímok, akékoľvek
predtým vykonané registrácie sa stratia. 

Prístup

Krok

Stlačte tlačidlo nástrojov na otvorenie kariet Skin Threshold a Image Set.

Úprava prahovej hodnoty

Obrázok 38 

Kroky

1. Stlačte kartu Skin Threshold.

2. Nastavenia prahovej hodnoty upravte podľa opisu na str. 142.

3. Použite šípky v zobrazení obrazov na listovanie rezmi na kontrolu nastavení.

4.
Stlačte tlačidlo Accept na použitie zmien.
Softvér prepočíta trojrozmernú rekonštrukciu v dialógovom okne Patient Registration
podľa vami definovaných nastavení.

Aktivácia registrácie povrchovou koreláciou

90 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Výber súboru snímok

Obrázok 39 

Kroky

1. Stlačte kartu Image Set.

2. Zvoľte príslušný súbor snímok na použitie pre registráciu.

3. V prípade potreby upravte nastavenia na karte Skin Threshold (pozri str. 90).

4.
Stlačte tlačidlo Accept na potvrdenie výberu.
POZNÁMKA: Ak ste už vykonali registráciu povrchovou koreláciou, výberom iného súbo-
ru snímok zrušíte príslušnú registráciu. 

REGISTRÁCIA POVRCHOVOU KORELÁCIOU
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6.3 Registrácia Softouch
6.3.1 Vykonanie registrácie Softouch

Pred začatím

Varovanie
Dôkladne si prečítajte kapitolu Softouch v Príručke používateľa nástrojov.

Varovanie
Uvedomte si, že ak nástroj Softouch zapnete prvýkrát v zornom poli kamery, automaticky
sa nasníma bod. Ak sa tento bod nasníma mimo tela pacienta, mohlo by to spôsobiť chybu
registrácie. Aby ste tomu zabránili, nástroj Softouch zapnite mimo zorného poľa kamery.

Pokyny pre snímanie bodov

• Nástroj Softouch nepoužívajte na mäkkom tkanive ani na oblastiach, ktorých poloha sa môže
posunúť v porovnaní so skenom CT/MR (napr. voľná pokožka, brada).

• Vo všeobecnosti sú na snímanie bodov vhodné všetky (kostné) štruktúry, ktorých povrch sa
počas anestézie zvyčajne nemení.

• Na zaistenie optimálnej presnosti nasnímajte body na oboch stranách tváre pacienta.

Varovanie
Aby ste sa vyhli posunu pokožky, pri snímaní bodov sa nástrojom Softouch iba zľahka
dotýkajte pokožky pacienta, s minimálnou silou.

Varovanie
Pri snímaní bodov pohybujte nástrojom Softouch pomaly, aby sa zabezpečilo presné
nasnímanie bodov.

Vykonanie registrácie

Obrázok 40 

Registrácia Softouch

92 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Kroky

1.
Podržte nástroj Softouch v zornom poli kamery.
POZNÁMKA: Dbajte na to, aby ste body snímali vo vzdialenosti 1,2 - 1,8 m od kamery. Ak
budete snímať body vo vzdialenosti viac ako 2,2 m od kamery, zobrazí sa varovanie. 

2.

Jemne sa dotknite bodu na pacientovi hrotom nástroja Softouch a podržte nástroj bez
pohybu.
Nasnímanie príslušného bodu je indikované pípaním a indikátorom priebehu.
POZNÁMKA: Keď indikátor priebehu dosiahne stred, softvér začne vydávať vyšší tón. 

3.
Po dokončení snímania softvér prejde na overenie.
V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, overte presnosť registrácie (pozri str. 101).

Ak nie je možné nájsť koreláciu

Ak softvér nemôže pokračovať z dôvodu nedostatočnej povrchovej korelácie, aktivuje sa režim
riadenej registrácie, a potom sa objaví výzva na nasnímanie troch anatomických orientačných
bodov (pozri str. 97).
Po nasnímaní týchto orientačných bodov softvér prepočíta príslušnú registráciu a prejde na
overenie.

Ďalšie možnosti

Možnosti

Ak chcete opätovne spustiť registráciu od začiatku, stlačte tlačidlo Start Again.
Všetky už nasnímané body sa odstránia.

Ak chcete aktivovať pracovný tok, v ktorom vás softvér vedie cez registráciu na základe anato-
mických orientačných bodov a polohy pacienta vzhľadom na kameru, stlačte tlačidlo Guide (po-
zri str. 97).

REGISTRÁCIA POVRCHOVOU KORELÁCIOU

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 93



6.4 Registrácia Z-touch
6.4.1 Vykonanie registrácie Z-touch

Pred začatím

Varovanie
Dôkladne si prečítajte kapitolu Z-touch v Príručke používateľa nástrojov vrátane
bezpečnostných upozornení.

Príprava pacienta

Varovanie
Pred namierením laserového lúča smerom k pacientovi musíte zatvoriť oči pacienta a
prelepiť ich lepiacou nereflexnou páskou.
POZNÁMKA: Uistite sa, že príslušná páska nespôsobuje žiadne kožné deformácie a že zostal
zachovaný prístup k anatomicky významným oblastiam. 

Zorné pole kamery

Počas snímania:
• snímač infračerveného lasera a laserový bod musia byť pre kameru viditeľné.
• ostatné zdroje infračerveného žiarenia udržiavajte mimo zorného poľa kamery.
• nástroj Softouch udržiavajte mimo zorného poľa kamery, pretože softvér sa automaticky

prepne do režimu Softouch, keď sa nástroj Softouch objaví v zornom poli kamery.

Varovanie
Ostatné zdroje infračerveného žiarenia udržiavajte mimo zorného poľa kamery, pretože
môžu brániť kamere v detekcii laserového bodu Z-touch.

Opatrné snímanie bodov

Varovanie
S nástrojom Z-touch snímajte body len na pokožke pacienta. Dávajte pozor, aby ste
nesnímali body napr. na páske alebo intubácii.

Registrácia Z-touch
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Vykonanie registrácie

Obrázok 41 

Kroky

1.
Podržte nástroj Z-touch v zornom poli kamery.
POZNÁMKA: Dbajte na to, aby ste body snímali vo vzdialenosti 1,2 - 1,8 m od kamery. Ak
budete snímať body vo vzdialenosti viac ako 2,2 m od kamery, zobrazí sa varovanie. 

2.
Zapnite viditeľný laserový lúč stlačením (a podržaním) prvej úrovne dvojúrovňového spí-
nača.
Viditeľný laser sa zobrazí ako červený bod.

3.
Aktivujte infračervený laserový lúč stlačením (a podržaním) druhej úrovne príslušného
spínača.
Zelená dióda LED indikuje, že laser je aktívny.

4.

Pod vedením príslušnej animácie pomaly posúvajte laser Z-touch ponad oblasť záujmu
(vyznačenú zelenou plochou na modeli 3D).
POZNÁMKA: Nástroj Z-touch držte kolmo na skenovaný povrch, aby bol laserový lúč v
kontakte s pokožkou vo forme bodu. Eliptické body môžu viesť k nesprávnemu výpočtu. 

5.
Nasnímanie bodu je indikované pípaním a indikátorom priebehu.
POZNÁMKA: Keď indikátor priebehu dosiahne stred, softvér začne vydávať vyšší tón. 

6.
Po dokončení snímania softvér prejde na overenie.
V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, overte presnosť registrácie (str. 101).

Ak nie je možné nájsť koreláciu

Ak softvér nemôže pokračovať z dôvodu nedostatočnej povrchovej korelácie, aktivuje sa režim
riadenej registrácie, a potom sa objaví výzva na nasnímanie troch anatomických orientačných
bodov (pozri str. 97).
Po nasnímaní týchto orientačných bodov softvér prepočíta príslušnú registráciu a prejde na
overenie.
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Ďalšie možnosti

Možnosti

Ak chcete opätovne spustiť registráciu od začiatku, stlačte tlačidlo Start Again.
Všetky už nasnímané body sa odstránia.

Ak chcete aktivovať pracovný tok, v ktorom vás softvér vedie cez registráciu na základe anato-
mických orientačných bodov a polohy pacienta vzhľadom na kameru, stlačte tlačidlo Guide (po-
zri str. 97).

Registrácia Z-touch
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6.5 Riadená registrácia
6.5.1 Použitie riadenej registrácie

Všeobecné informácie

Riadený pracovný tok môžete aktivovať kedykoľvek počas registrácie Softouch a Z-touch.
Riadená registrácia povrchovou koreláciou je užitočná, keď nemáte istotu, ako čo najlepšie
vykonať príslušnú registráciu, alebo keď chcete skombinovať použitie známych orientačných
bodov a výpočet povrchovej korelácie.
Kroky riadenej registrácie sú nasledovné:
1. pomocou ukazovadla alebo nástroja Softouch najprv registrujte tri zo štyroch možných

anatomických orientačných bodov v nižšie uvedenom poradí:
- pravý bočný očný kútik
- nasion (kraniometrický bod)
- ľavý bočný očný kútik
- inion (kraniometrický bod)

2. softvér vypočíta polohu kamery vzhľadom na príslušné body, ku ktorým ste mali prístup, a určí,
ako napredovať v registrácii (napr. navrhne, kde sa majú snímať zvyšné body povrchovej
korelácie).

Aktivácia riadenej registrácie

Krok

Stlačte tlačidlo Guide v dialógovom okne Patient Registration.
Objaví sa výzva na snímanie vyznačených anatomických orientačných bodov.

Snímanie anatomických orientačných bodov

①

Obrázok 42 
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Kroky

Softvér vyznačí prvý orientačný bod na snímanie. Softvér dá používateľovi pokyn nasní-
mať pravý bočný očný kútik ①.
Podržte hrot ukazovadla na orientačnom bode a pomaly otáčajte nástrojom, pričom hrot
držte na mieste.
Softvér vás vyzve nasnímať nasledujúci orientačný bod.

2. Druhý a tretí orientačný bod nasnímajte rovnakým spôsobom.

3.

Ak nie je možný prístup k určitému orientačnému bodu, napr. z dôvodu operač-
ného nastavenia, stlačte toto tlačidlo na preskočenie príslušného orientačného
bodu a prechod na nasledujúci.
POZNÁMKA: Nasnímať sa musia celkovo tri orientačné body. 

Výpočet registrácie

Keď ste nasnímali tri orientačné body, softvér vypočíta polohu kamery na základe polohy týchto
bodov a tieto informácie použije na určenie miest, kde sa majú snímať zvyšné body povrchovej
korelácie.
Dialógové okno Patient Registration poskytuje informácie o tom, ako najlepšie postupovať v
registrácii povrchovou koreláciou v závislosti od aktuálnej situácie.

②

①

③

Obrázok 43 

Č. Komponent

① Tento text informuje o tom, na ktorú oblasť pacienta sa má zamerať snímanie bodov.

②

Animácia a zelená oblasť na modeli 3D označujú, kde sa na pacientovi majú snímať prí-
slušné body.
POZNÁMKA: Na základe viditeľnosti pacienta, t. j. orientácie pacienta voči kamere, sof-
tvér odporučí, na ktorej strane tváre a v ktorých oblastiach sa majú snímať body. 

③ Ak ste procedúru povrchovej korelácie spustili pred stlačením tlačidla Guide, všetky už
nasnímané body sa v príslušnej 3D rekonštrukcii zobrazia ako gule.

Postup riadenej registrácie

Kroky

1. Pod vedením príslušnej animácie pomaly posúvajte laser Z-touch ponad oblasť záujmu
(vyznačenú zelenou plochou na modeli 3D).

Riadená registrácia
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Kroky

2.
Nasnímanie bodu je indikované pípaním a indikátorom priebehu.
Jednotlivé nasnímané body sa na 3D rekonštrukcii postupne zobrazujú ako gule.

3. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, overte presnosť registrácie (pozri str. 101).

Ak nie je možné nájsť koreláciu

Ak nie je možné nájsť koreláciu ani po riadenej registrácii, môžu sa zobraziť nasledujúce hlásenia:

Možnosti

Ak snímanie orientačných bodov nie je dostatočne presné, softvér prepočíta registráciu s menej
obmedzenými usmerneniami pre nastavenie polohy orientačných bodov:

Ak sa stále nenašla korelácia, zobrazí sa nasledujúce dialógové okno:

• Ak chcete opätovne spustiť registráciu od začiatku, stlačte tlačidlo Start Again. Všetky už na-
snímané body sa odstránia.

• Ak sa chcete vrátiť do aktuálneho riešenia povrchovej korelácie, stlačte tlačidlo More Points.
Otvorí sa dialógové okno Patient Registration, v ktorom môžete nasnímať toľko bodov, koľko
považujete za potrebné na zlepšenie registrácie.

REGISTRÁCIA POVRCHOVOU KORELÁCIOU
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Ak nie je možná registrácia Z-touch

Možnosť

Ak tvár pacienta nie je dostatočne viditeľná pre kameru na umožnenie vhodnej registrácie Z-
touch, softvér zobrazí výzvu na prepnutie a pokračovanie v registrácii pomocou nástroja Sof-
touch (dostupnosť závisí od vašej softvérovej licencie).

Deaktivácia riadenej registrácie

Počas riadenej registrácie zostáva tlačidlo Guide modré na označenie jeho aktívneho stavu.
Riadené funkcie môžete kedykoľvek deaktivovať stlačením tlačidla Guide.
Keď je režim Guide deaktivovaný, poloha kamery sa viac neberie do úvahy a príslušné gule sa na
3D rekonštrukcii viac nezobrazujú. Môžete pokračovať postupom štandardnej registrácie (v ktorej
sa príslušné tri nasnímané anatomické orientačné body nepoužijú na výpočet korelácie).
Riadenú registráciu môžete opäť aktivovať opätovným stlačením tlačidla Guide.
POZNÁMKA: Príslušné orientačné body je možné opätovne nasnímať dlhým kliknutím na tlačidlo
Guide. 

Riadená registrácia
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6.6 Opakovateľnosť registrácie povrchovou
koreláciou

6.6.1 Prehľad

Všeobecné informácie

Po registrácii softvér zobrazí dialógové okno overenia.

Výsledky registrácie

Výsledok Odchýlka

Registrácia úspešná < 2,5 mm

Registrácia neúspešná > 2,5 mm

POZNÁMKA: Vezmite na vedomie, že opakovateľnosť vypočítaná softvérom poskytuje len
informácie o tom, nakoľko je softvér schopný spárovať nasnímané body s príslušnými údajmi
pacienta. Táto hodnota nevyhnutne nereprezentuje celkovú chybu. 

Znížená presnosť navigácie

Varovanie
Na zaistenie dostatočnej presnosti musí byť príslušný sken (napr. CT, MR) vhodný pre
stereotaktické navigačné procedúry (podľa popisu v protokole skenovania od spoločnosti
Brainlab).

Varovanie
Z dôvodu možných skreslení v súboroch snímok MR môže byť presnosť navigácie v bode
záujmu znížená dokonca aj vtedy, keď bola registrácia uspokojivo overená.

Varovanie
Overte presnosť v iných oblastiach než sú orientačné body a v blízkosti oblasti záujmu,
keďže presnosť navigácie môže byť znížená z dôvodu rozšírenia chyby. Ak na mieste
jedného orientačného bodu došlo k chybe, táto chyba môže byť pri kontrole presnosti
navigácie horšia v následných orientačných bodoch.
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6.6.2 Overenie opakovateľnosti: Štandardný postup

Overenie presnosti registrácie

Po dokončení registrácie softvér zobrazí dialógové okno Registration Verification.

Obrázok 44 

Krok

Podržte ukazovadlo na minimálne troch známych anatomických orientačných bodoch a overte,
či poloha ukazovadla zobrazená v zobrazeniach obrazov korešponduje so skutočným bodom na
príslušnej anatómii pacienta.
Keď sa ukazovadlo nachádza v rámci 15 mm od vypočítaného povrchu, softvér zobrazí prísluš-
nú odchýlku (vzdialenosť od povrchu) od virtuálneho hrotu ukazovadla k povrchu.

POZNÁMKA: Presnosť v príslušnej oblasti záujmu sa môže líšiť od presnosti overenej na povrchu
pokožky. Na odhad presnosti v oblasti záujmu použite overenie anatomických orientačných bodov,
ako aj funkciu mapy spoľahlivosti (pozri str. 106). 

Varovanie
Overte presnosť povrchovej korelácie na niekoľkých anatomických orientačných bodoch
(napr. nasion, väčšina bočných očnicových bodov). Keď vykonávate napríklad procedúru
posterior fossa, dbajte na to, aby ste presnosť overovali na zadnej strane hlavy.

Ďalšie kroky

Na základe vizuálneho overenia postupujte nasledovne:

Možnosti

Ak je overená registrácia dostatočná, stlačte tlačidlo Accept.
Otvorí sa hlavná obrazovka a môžete začať s navigáciou.

Ak je overená registrácia nedostatočná, stlačte tlačidlo Improve.
Softvér spustí riadenú registráciu (pozri str. 97). Toto vám umožní skombinovať vypočítanú po-
vrchovú koreláciu s anatomickými orientačnými bodmi (ak už neboli nasnímané). Potom môžete
nasnímať ľubovoľný počet dodatočných povrchových bodov. Všetky predtým nasnímané po-
vrchové body sa zachovajú a zahrnú do výpočtu.

Ak je príslušná registrácia nedostatočná alebo by ste chceli podrobnejšie skontrolovať príslušné
informácie pomocou rozšírených možností, pozri str. 104.

Opakovateľnosť registrácie povrchovou koreláciou
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POZNÁMKA: Ak je počas vizuálneho overenia pozorovaná odchýlka väčšia ako 3 mm, odporúča
sa zvoliť možnosť Improve a/alebo skontrolovať presnosť ukazovadla. 

Ak nie je možné nájsť koreláciu

Ak ste stlačili tlačidlo Improve a po nasnímaní dodatočných bodov povrchovej korelácie nie je
možné nájsť koreláciu, zobrazí sa nasledujúce dialógové okno:

Obrázok 45 

Možnosti

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce riešenie registrácie, stlačte tlačidlo Last Solution.
Dodatočné body sa odstránia a otvorí sa predchádzajúca registrácia.

Ak chcete odstrániť dodatočné body povrchovej korelácie, stlačte tlačidlo Cancel.
Dialógové okno sa zavrie.

Ak chcete opätovne spustiť registráciu od začiatku, stlačte tlačidlo Start Again.
Všetky už nasnímané body sa odstránia.

Ďalšie možnosti

V dialógovom okne Registration Verification sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

Možnosti

Ak chcete prepínať medzi aktuálnou a predchádzajúcou registráciou (ak ste registráciu zmenili),
stlačte tlačidlo Last Solution.

Ak chcete overiť registráciu pomocou rozšírených funkcií, stlačte toto tlačidlo (pozri
str. 104).

REGISTRÁCIA POVRCHOVOU KORELÁCIOU

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 103



6.6.3 Overenie presnosti: Rozšírené funkcie

Dialógové okno Registration Verification

②

①

Obrázok 46 
Príslušná mapa spoľahlivosti je založená na distribúcii bodov povrchovej korelácie a ich
vypočítanej vzdialenosti od povrchu pokožky.
Mapu použite na vyhodnotenie spoľahlivosti registrácie v príslušnej oblasti záujmu. Pri meraní
presnosti v zelených oblastiach je pravdepodobnejšie, že presnosť bude rovnaká v iných zelených
oblastiach než v žltých alebo nezafarbených oblastiach.

Varovanie
Presnosť v príslušnej oblasti záujmu sa môže líšiť od presnosti overenej na povrchu
pokožky. Presnosť v oblasti záujmu môžete odhadnúť kombináciou overenia anatomických
orientačných bodov na povrchu pokožky s mapou spoľahlivosti pre príslušnú oblasť
záujmu. Zistite, či sa oblasť záujmu nachádza v rámci prijateľnej časti mapy spoľahlivosti.

Varovanie
Presnosť overujte na viacerých miestach, najmä v oblasti záujmu. Ak oblasť záujmu nie je
prístupná, overte oblasti čo najbližšie k oblasti záujmu.

Varovanie
Táto mapa ukazuje odhadovanú pravdepodobnosť chyby, ktorá sa týka skôr vypočítanej
korelácie ako absolútnej presnosti.

Varovanie
Uvedomte si, že aj keď mapa ukazuje dobrú spoľahlivosť, nemusí to nutne znamenať, že
zhoda je dostatočne presná. Presnosť registrácie sa musí overiť na anatomických
orientačných bodoch.

Prístup k rozšíreným funkciám

Možnosti

Ak chcete prepínať medzi aktuálnou a predchádzajúcou registráciou (ak ste regis-
tráciu zmenili), stlačte tlačidlo Last Solution ①.

Opakovateľnosť registrácie povrchovou koreláciou
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Možnosti

Stlačte ikonu ② na aktiváciu mapy spoľahlivosti.
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6.6.4 Overenie presnosti pomocou rozšírených funkcií

Časť 1: Kontrola zarovnania

Kroky

1.
Skontrolujte celkovú presnosť podržaním ukazovadla na známych anatomických orientač-
ných bodoch. Overte, či poloha zobrazená na obrazovke korešponduje so skutočnou po-
lohou na lebke pacienta.

2.

• Ak je zarovnanie prijateľné, prejdite na Časť 2.
• Ak je zarovnanie neprijateľné, použite nasledujúce možnosti:

- stlačte tlačidlo Improve a nasnímajte dodatočné povrchové body alebo skombinujte
vypočítanú povrchovú koreláciu s anatomickými orientačnými bodmi (ak už neboli na-
snímané).

- upravte nastavenia prahovej hodnoty pokožky (pozri str. 90). Príslušná registrácia sa
prepočíta podľa novej prahovej hodnoty.

Časť 2: Kontrola vzdialenosti bodov

Kroky

1. Podržte ukazovadlo na rôznych bodoch na lebke pacienta a skontrolujte zobrazenú od-
chýlku (vzdialenosť od povrchu) v zobrazení na základe aktuálnej polohy ukazovadla.

2.
• Ak sú zobrazené vzdialenosti prijateľné, prejdite na Časť 3.
• Ak zobrazené vzdialenosti indikujú neprijateľné nepresnosti, vylepšite registráciu (Im-

prove) alebo upravte príslušnú prahovú hodnotu podľa popisu v Časti 1.

Časť 3: Kontrola mapy spoľahlivosti

Presnosť v príslušnej oblasti záujmu sa môže líšiť od presnosti overenej na povrchu pokožky.
Presnosť v oblasti záujmu môžete odhadnúť kombináciou overenia anatomických orientačných
bodov na povrchu pokožky s mapou spoľahlivosti pre príslušnú oblasť záujmu. Zistite, či sa oblasť
záujmu nachádza v rámci prijateľnej časti mapy spoľahlivosti.

Kroky

1. Podržte ukazovadlo na lebke pacienta čo najbližšie k oblasti záujmu a zobrazte mapu
spoľahlivosti v axiálnom, koronálnom a sagitálnom zobrazení.

2. Skontrolujte vzdialenosť od povrchu zobrazenú v príslušných zobrazeniach. Snažte sa
zabrániť posunu pokožky.

3.

• Ak sa oblasť záujmu nachádza v rámci prijateľnej časti mapy, stlačte tlačidlo Accept na
potvrdenie presnosti.

• Ak zobrazené vzdialenosti indikujú neprijateľné nepresnosti, vylepšite registráciu (Im-
prove) alebo upravte príslušnú prahovú hodnotu podľa popisu v Časti 1.

Časť 4 (voliteľné): Prepínanie riešení

Ak ste zmenili príslušnú registráciu, môžete prepínať medzi zmenenou a predchádzajúcou
registráciou a porovnať ich.

Kroky

1. Ak chcete prepínať medzi riešeniami registrácie, stlačte tlačidlo Last Solution.

2. Skontrolujte obe registrácie vykonaním Častí 1 - 3 podľa predchádzajúceho popisu.

Opakovateľnosť registrácie povrchovou koreláciou
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Kroky

3.

• Ak je jedno z týchto riešení prijateľné, stlačte tlačidlo Accept na potvrdenie presnosti
zvolenej registrácie, potom overte presnosť pomocou mapy spoľahlivosti.

• Ak zobrazené vzdialenosti indikujú neprijateľné nepresnosti, vylepšite registráciu (Im-
prove) alebo upravte príslušnú prahovú hodnotu podľa popisu v Časti 1.

REGISTRÁCIA POVRCHOVOU KORELÁCIOU
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7 REGISTRÁCIA
INTRAOPERAČNÝCH
ORIENTAČNÝCH BODOV

7.1 Úvod
7.1.1 Prehľad

Všeobecné informácie

Ak ste už vykonali registráciu (štandardnú alebo povrchovou koreláciou), odporúča sa snímať
intraoperačné orientačné body, ktoré je možné registrovať kedykoľvek počas operácie.
POZNÁMKA: Ak ste desať minút nenavigovali žiadny nástroj, automaticky sa zobrazí dialógové
okno Register Intraoperative Landmarks umožňujúce snímanie bodov. 

Varovanie
Ak je nevyhnutná intraoperačná registrácia, intraoperačné orientačné body snímajte po
úvodnej registrácii. Toto je jediný spôsob, ako opätovne registrovať pacienta s nasadeným
návlekom, ak by napríklad došlo k neúmyselnému posunutiu referenčného poľa.

Prehľad pracovného toku

Pracovný tok

1. Vykonajte úvodnú registráciu (buď štandardnú, alebo povrchovou koreláciou).

2. Ak je potrebná intraoperačná registrácia, otvorte dialógové okno Registration Selection
a vyberte možnosť Acquire Intraoperative Landmarks.

3. Vyberte príslušný súbor snímok (ak je k dispozícii viac ako jeden).

4. Definujte intraoperačné orientačné body.

5. Otvorte dialógové okno Registration Selection a vyberte možnosť Register Intraopera-
tive Landmarks.

6. Registrujte príslušné intraoperačné orientačné body.

7. Overte presnosť registrácie.

REGISTRÁCIA INTRAOPERAČNÝCH ORIENTAČNÝCH BODOV

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 109



7.1.2 Nástroje registrácie a softvérové riadenie

Nástroje registrácie

Registráciu intraoperačných orientačných bodov je možné vykonať pomocou ukazovadla alebo
nástroja Softouch. Orientačné body sa snímajú/registrujú podržaním hrotu ukazovadla alebo
nástroja Softouch na orientačnom bode a pomalým otáčaním ukazovadla, pričom hrot sa drží na
mieste.

Zabránenie posunu pokožky

Keď registrujete intraoperačné orientačné body, držte ukazovadlo alebo nástroj Softouch kolmo
na orientačný bod. Zabránite tak neúmyselnému posunu pokožky z dôvodu prítlačnej sily nástroja.

Bezpečnostné upozornenia

Varovanie
Pozorne vyberte orientačné body registrácie. Keď na registráciu používate ukazovadlo,
zaistite, aby hrot ukazovadla neporanil pacienta. Cievy, oči atď. nie sú vhodné miesta na
registráciu orientačných bodov.

Varovanie
Pri snímaní bodov pohybujte nástrojom Softouch alebo ukazovadlom pomaly, aby sa
zabezpečilo presné nasnímanie bodov.

Vizuálne softvérové pomôcky

Počet intraoperačných orientačných bodov, ktoré je možné registrovať, je vyznačený guľami v
dialógovom okne registrácie.

Obrázok 47 

Farba gule Indikácia

Modrá Orientačný bod je registrovaný.

Čierna Orientačný bod ešte nie je registrovaný.

Zvukové softvérové pomôcky

Pri každej registrácii orientačného bodu softvér pípne.
Ak sa pokúsite registrovať už zaregistrovaný bod, softvér vydá pípnutie s nižším tónom a
nevykoná opätovnú registráciu príslušného bodu.

Zobrazenie intraoperačných orientačných bodov

Všetky orientačné body naplánované intraoperačne v navigačnom softvéri sa na obrazovke
zobrazia v modrej farbe.

Úvod
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7.2 Snímanie a registrácia intraoperačných
orientačných bodov

7.2.1 Snímanie intraoperačných orientačných bodov

Aktivácia snímania

Obrázok 48 

Kroky

1. Na paneli ponúk stlačte tlačidlo Register.

2.
V dialógovom okne Registration Selection stlačte možnosť Acquire Intraoperative
Landmarks.
Otvorí sa dialógové okno snímania.

Snímanie orientačných bodov

Obrázok 49 

REGISTRÁCIA INTRAOPERAČNÝCH ORIENTAČNÝCH BODOV
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Kroky

1.

Postupne definujte jednotlivé orientačné body, pričom dbajte na to, aby ste definovali bo-
dy, ktoré je možné jednoducho identifikovať počas registrácie. Nasnímané orientačné bo-
dy sú zobrazené v modrej farbe.
Použite zväčšené zobrazenia (dolné zobrazenia) na zväčšenie obrazov.
Musíte definovať minimálne štyri orientačné body. Maximum je sedem definovaných bo-
dov.

2. Keď ste definovali aspoň štyri orientačné body, stlačte tlačidlo Proceed pre návrat na
hlavnú obrazovku.

POZNÁMKA: Stlačením tlačidla Delete odstránite posledný nasnímaný orientačný bod. 

Snímanie a registrácia intraoperačných orientačných bodov

112 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



7.2.2 Registrácia intraoperačných orientačných bodov

Aktivácia registrácie

Obrázok 50 

Kroky

1. Na paneli ponúk stlačte tlačidlo Register.

2.
V dialógovom okne Registration Selection stlačte tlačidlo Register Intraoperative
Landmarks (stane sa dostupným, keď nasnímate intraoperačné orientačné body).
Otvorí sa dialógové okno registrácie.

Registrácia intraoperačných orientačných bodov

Obrázok 51 

REGISTRÁCIA INTRAOPERAČNÝCH ORIENTAČNÝCH BODOV
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Kroky

1.

Orientačné body registrujte v poradí, ktoré definuje softvér. Aktuálny orientačný bod na
registráciu je v zobrazeniach zobrazený ako kruhový nitkový kríž.
Otočte hrot ukazovadla alebo nástroja Softouch postupne na každom orientačnom bode
podľa pokynov softvéru.
POZNÁMKA: Na opätovnú registráciu je možné použiť len orientačné body nasnímané
pomocou funkcie Acquire Intraoperative Landmarks. 

2. Ak určitý orientačný bod nie je prístupný, stlačte tlačidlo Skip a prejdite na nasledujúci ori-
entačný bod.

3.
• Registrujte minimálne štyri orientačné body a stlačte tlačidlo Proceed alebo
• Registrujte všetky orientačné body, aby softvér automaticky pokračoval na nasledujúci

krok.

4. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, overte presnosť registrácie (pozri str. 78).

Presnosť

Varovanie
Intraoperačná opätovná registrácia nemusí byť tak presná ako prvá (predoperačná)
registrácia, keďže chyby z oboch registrácií sa zlučujú. Intraoperačnú opätovnú registráciu
dôkladne overte podržaním ukazovadla na známom orientačnom bode a overením pozície
zobrazenej na obrazovke.

Varovanie
Ak odstránite intraoperačné orientačné body, nemusíte byť schopní opätovne registrovať
príslušného pacienta, ak dôjde k strate úvodnej registrácie (napr. ak dôjde k posunu
referenčného poľa). V takom prípade v navigácii nie je možné pokračovať a musíte
registráciu spustiť znova.

Snímanie a registrácia intraoperačných orientačných bodov
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8 KONFIGURÁCIA
ZOBRAZENÍ

8.1 Zobrazenia navigácie
8.1.1 Prehľad

Všeobecné informácie

Keď spustíte softvér, na obrazovke navigácie sa zobrazia anatomické informácie o pacientovi v
3D, axiálnom, koronárnom a sagitálnom zobrazení. Hlavnú obrazovku je možné konfigurovať
podľa popisu uvedeného nastr. 120 a ďalej.

Obrázok 52 

Výkon softvéru

Varovanie
Rýchlosť softvéru závisí od zobrazeného 3D obsahu (3D zobrazenia, 3D zobrazenie
nástrojov, bodov a trajektórií) a počtu a zložitosti objektov. Ak chcete posúdiť rýchlosť
aktualizácie softvéru, môžete porovnať pohyb skutočného nástroja s jeho zobrazenou
reprezentáciou. Ak je zobrazenie navigácie pomalé, obmedzte viditeľné údaje na minimum.

Kvalita obrazov

Varovanie
Obrazy sú interpolované a môžu sa líšiť od pôvodných skenov alebo sa môže zdať, že ich
rozlíšenie je vyššie. Informácie zo susediacich rovín môžu byť zobrazené v aktuálnej
rovine rekonštrukcie. Axiálne, koronárne a sagitálne rekonštrukcie sa navyše môžu líšiť od

KONFIGURÁCIA ZOBRAZENÍ
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skutočnej axiálnej, koronárnej a sagitálnej orientácie snímok z dôvodu polohy pacienta v
skeneri alebo zarovnania snímok v inej aplikácii.
Ak sa údaje obrazov úplne nenačítajú, napr. z dôvodu nedostatočnej pamäte, softvér zobrazí
hlásenie o tom, že rozlíšenie príslušného súboru snímok je znížené. V tomto prípade môžete pre
zlepšenie výkonu znížiť počet zobrazených súborov snímok.
Ak zobrazenie zobrazí súbor snímok, ktorý obsahuje neúplný obrazový rez, zobrazí sa príslušné
hlásenie.

Orientácia súboru snímok

Predvolené nastavenia orientácie snímok sú definované podľa vášho používateľského prihlásenia
v softvéri Content Manager.

Označenie snímok

V závislosti od zobrazeného obrazu sú zobrazenia označené orientáciou príslušného obrazu:

Označe-
nie

Orientácia

A Anteriórna

P Posteriórna

L Ľavá

R Pravá

H Hlava

F Nohy

Display Scan Time

Predvolené nastavenie je, že sa v každom zobrazení zobrazuje dátum a čas príslušného
skenovania. Tieto informácie sú užitočné napríklad v prostredí intraoperačného zobrazovania na
určenie toho, či je zobrazený aktuálny súbor snímok.
Toto nastavenie môžete deaktivovať nasledovne:

Kroky

1. Otvorte dialógové okno Tools (Tools > Settings).

2.
Stlačte tlačidlo Display Scan Time na deaktivovanie tohto nastavenia a skrytie dátumu a
času skenovania.
Opätovným stlačením tohto tlačidla aktivujete príslušné zobrazenie.

Zobrazenia navigácie
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Zobrazenie nástrojov

Keď je navigovaný nástroj v zornom poli kamery, reprezentácia nástroja je zobrazená v
zobrazeniach v príslušnej farbe (pozri str. 40).

①

②

Obrázok 53 

Č. Komponent

①
Nitkový kríž označuje hrot nástroja.
POZNÁMKA: Veľkosť zobrazeného nitkového kríža je možné upraviť v dialógovom okne
Tools (pozri str. 183). 

②
Keď je ukazovadlo alebo navigovaný nástroj v línii (inline) s príslušným zobrazením (teda
os nástroja je v rovine obrazu), zobrazí sa predĺženie nástroja. Toto predĺženie sa zobrazí
v 2D zobrazeniach.

Tlačidlá v zobrazeniach

Tlačidlo Vysvetlenie

Listovacie šípky vám umožňujú listovať zobrazeniami po jednotlivých rezoch. Tie-
to tlačidlá sa zobrazia v axiálnom, koronárnom a sagitálnom zobrazení, keď je ak-
tivovaná funkcia Freeze.
POZNÁMKA: Listovať môžete aj pomocou neviditeľného jazdca medzi týmito tla-
čidlami. 

Zobrazí zobrazenie v režime celej obrazovky. Slúži na zobrazenie väčších detai-
lov v obrazoch. Opätovné stlačenie tejto ikony opäť prepne na obrazovku s viac-
erými zobrazeniami.

Priradí jednotlivé snímky ku každému zobrazeniu (pozri str. 127).
Pomocou tejto ikony môžete tiež nakonfigurovať určité úpravy zobrazenia opísa-
né v tejto časti.

Umožňuje vám obrátiť príslušné zobrazenie tak, aby sa zhodovalo so skutočnou
orientáciou pacienta v línii a v zobrazení pohľadu sondy.

Umožňuje vám otočiť snímku o 45° v smere hodinových ručičiek v zobrazení
Brain Projection a Inline.

KONFIGURÁCIA ZOBRAZENÍ
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Tlačidlá v rozšírených 3D zobrazeniach

Tlačidlo Vysvetlenie

3D zobrazenia, ako napr. Overview a Sinus Overview, vám umožňujú otá-
čať model 3D podľa smerovania šípok.
POZNÁMKA: Alternatívne môžete model 3D otočiť klepnutím naň a potiahnu-
tím prsta po obrazovke. 

Umožňujú otáčať model 3D podľa smerovania šípok. Stlačte príslušnú ikonu v
zobrazení, ktoré chcete otočiť.
POZNÁMKA: Alternatívne môžete model 3D otočiť klepnutím naň a potiahnu-
tím prsta po obrazovke. 

Umožňujú presunúť určité 3D zobrazenia podľa smerovania šípok. Tieto tla-
čidlá sa na niekoľko sekúnd objavia pri klepnutí do zobrazenia.

Umožňujú zväčšiť alebo zmenšiť 3D zobrazenie. Všetky rozšírené 3D zobra-
zenia majú tieto ikony dostupné a viditeľné.

Umožňuje vám spustiť/zastaviť kreslenie plánovanej kraniotómie s nástrojom
Softouch/ukazovadlom.
POZNÁMKA: Plánovaná kraniotómia má modrý obrys. 

Umožňuje vám odstrániť plánovanú kraniotómiu.

Zobrazenia navigácie
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8.1.2 Zväčšenie snímok

Zväčšovanie snímok

Vedľajšia ponuka Zoom na paneli ponúk umožňuje zmenu zväčšenia zobrazených snímok, aby
ste na snímkach mohli vidieť viac detailov. Všetky relevantné 2D zobrazenia sa zväčšujú alebo
zmenšujú o ten istý násobok.

② ③

①

Obrázok 54 

Č. Komponent

① Tlačidlo Reset nastaví násobok zväčšenia späť na 100 % (zobrazenie celej snímky).

② Tlačidlo mínus zmenší všetky zobrazenia.

③ Tlačidlo plus zväčší všetky zobrazenia.

Smart Autozoom

Softvér má navyše funkciu automatického zväčšenia, ktorá pri podržaní navigovaného nástroja v
tej istej polohe zvýši násobok zväčšenia zobrazených obrazov na 300 %. Násobok zväčšenia
zostane na úrovni 300 %, kým je príslušný nástroj navigovaný pomaly.
Keď je príslušný nástroj navigovaný rýchlo alebo je odstránený zo zorného poľa kamery, násobok
zväčšenia sa vráti na 100 %. Násobok zväčšenia môžete tiež resetovať pomocou tlačidiel Zoom
na paneli ponúk.

①

Obrázok 55 
POZNÁMKA: Funkcia Smart Autozoom sa v predvolenom nastavení aktivuje automaticky pri
spustení softvéru. Stlačenie tlačidla Zoom: 100% na niekoľko sekúnd aktivuje/deaktivuje funkciu
Smart Autozoom. 

Ak chcete toto nastavenie deaktivovať:

Kroky

1. Stlačte možnosť Settings v dialógovom okne Tools.

2.
Stlačte tlačidlo Smart Autozoom na aktivovanie tohto nastavenia.
Opätovným stlačením tohto tlačidla príslušné nastavenie deaktivujete.

KONFIGURÁCIA ZOBRAZENÍ
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8.2 Konfigurácia hlavných obrazoviek
8.2.1 Prehľad

Všeobecné informácie

Tlačidlo Display ② na paneli ponúk umožňuje aplikovať globálne nastavenia pre hlavnú
obrazovku a konfigurovať dve rôzne obrazovky pracovného priestoru (označené vyskakovacím
oknom ①). 
Po dokončení konfigurácie sa príslušné nastavenia obrazoviek ukladajú počas celej procedúry.

①

②

Obrázok 56 
Predvolené nastavenia obrazoviek sú nasledovné:
• Workspace 1: Axiálne, koronárne, sagitálne a dodatočné zobrazenie určené vašou

softvérovou licenciou
• Workspace 2: Probe’s eye, Inline 1, Inline 2 a dodatočné zobrazenie určené vašou

softvérovou licenciou

Konfigurácia zobrazenia

Kroky

1. Stlačte na niekoľko sekúnd tlačidlo Display na výber pracovného priestoru, ktorý by ste
chceli nakonfigurovať.

2.

• Na konfiguráciu každého individuálneho zobrazenia použite ikonu oka alebo
• Stlačte tlačidlo Display na:

- výber vopred konfigurovaného nastavenia zobrazenia (karta Layouts, pozri str. 122).
- vytvorenie prispôsobeného nastavenia pre zvolenú obrazovku (karta Add, pozri str.

124).

Konfigurácia hlavných obrazoviek
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Dialógové okno zobrazenia

Obrázok 57 

Možnosti

Na karte Layouts môžete:
• vybrať vopred konfigurované usporiadania zobrazenia na konfiguráciu hlavného zobrazenia

(pozri str. 122).
• vytvoriť alebo vybrať prispôsobené usporiadanie zobrazenia pre hlavnú obrazovku (pozri str.

124).

Na karte View Orientation môžete definovať orientáciu údajov snímok pacienta, aby sa zhodo-
vali s polohou pacienta z perspektívy chirurga (pozri str. 126).

KONFIGURÁCIA ZOBRAZENÍ
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8.2.2 Vopred konfigurované usporiadania

Výber vopred konfigurovaného usporiadania

Kroky

1. Stlačte tlačidlo Display.

2. Zvoľte kartu Layouts.

3. Zvoľte vopred konfigurované usporiadanie.

4.

Ak je k dispozícii viac ako jeden súbor snímok, v dialógovom okne Select Set vyberte sú-
bor snímok, ktorý chcete zobraziť.
Ak ste zvolili usporiadanie 2X3 Windows, softvér zobrazí výzvu na výber dvoch súborov
snímok (ak sú načítané viac ako dva súbory snímok).
Príslušné dialógové okno sa zatvorí a zvolená obrazovka sa aktualizuje podľa nastavenej
konfigurácie.

POZNÁMKA: Ak chcete rýchlo prepnúť na axiálne, koronárne a sagitálne zobrazenie, zvoľte
možnosť 4 Windows. 

Možnosti usporiadania

Obrázok 58 

Možnosť usporiadania Vysvetlenie

4 Windows Štyri zobrazenia rovnakej veľkosti (3D, axiálne, sagitálne, koronár-
ne)

2+1 Windows Dve zobrazenia rovnakej veľkosti (sagitálne, koronálne) a jedno
veľké zobrazenie (axiálne)

3+1 Windows Tri zobrazenia rovnakej veľkosti (axiálne, sagitálne, koronárne) a
jedno väčšie zobrazenie (3D)

4 Inline Windows Štyri zobrazenia rovnakej veľkosti (3D, Probe’s Eye, Inline 1, Inline
2)

2x3 Windows Dva rôzne súbory snímok vedľa seba (axiálne, sagitálne, koronál-
ne)

2x3+1 Windows Dva rôzne súbory snímok vedľa seba (axiálne, sagitálne, koronár-
ne) a jedno väčšie zobrazenie (3D)
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Možnosť usporiadania Vysvetlenie

3x3 Windows Tri rôzne súbory snímok vedľa seba (axiálne, sagitálne, koronálne)

POZNÁMKA: Po výbere usporiadania môže aktualizácia všetkých zobrazení chvíľu trvať.
Zobrazenia sa aktualizujú postupne, nie všetky naraz. 

Príklad konfigurácie

Tento príklad zobrazuje usporiadanie 2X3 Windows:

Obrázok 59 

Konfigurácia hlavného zobrazenia s dvomi monitormi

Ak má váš systém dva monitory (napr. systém Curve), obidve hlavné zobrazenia môžete
konfigurovať v dialógovom okne Display.

Možnosti

Vyberte vopred konfigurované nastavenie zobrazenia na konfiguráciu monitora s aktuálne aktív-
nym hlavným zobrazením.

vyberte vopred konfigurované nastavenie zobrazenia na konfiguráciu monitora s neaktívnym
hlavným zobrazením.
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8.2.3 Vlastné usporiadania

Všeobecné informácie

Táto možnosť vám umožňuje ukladať usporiadania a zobrazenia konfigurované pomocou tlačidla
Display alebo ikony oka.
Keď zatvoríte softvér, vaše prispôsobené zobrazenia ① sa uložia.

Definovanie vlastného usporiadania

①

Obrázok 60 

Kroky

1.
Konfigurujte zobrazenie pre obrazovky Workspace 1 alebo Workspace 2:
• pomocou karty Layouts a
• pomocou ikony oka

2. Na paneli ponúk stlačte tlačidlo Display.

3. Otvorte kartu Layouts (zobrazenú vyššie).

4. Stlačte tlačidlo Add.

5.
V dialógovom okne Display Label uveďte názov príslušného prispôsobeného zobrazenia
a stlačte tlačidlo Accept.
Toto prispôsobené zobrazenie ① je teraz k dispozícii pre výber na karte Layouts.

Použitie vlastného usporiadania

Kroky

1. Stlačte tlačidlo Display.

2. Zvoľte kartu Layouts.

3. Zvoľte definované vlastné usporiadanie.

4.

Predvolené súbory snímok, ak sú dostupné, sa použijú na príslušné vlastné zobrazenie.
V opačnom prípade vás softvér vyzve na výber požadovaného súboru(-ov) snímok.
POZNÁMKA: Príslušné dialógové okno sa zatvorí a zvolené usporiadanie sa aktualizuje
podľa prispôsobeného usporiadania. 
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8.2.4 Image Orientation

Všeobecné informácie

Dialógové okno Image Orientation, ku ktorému sa dostanete výberom možností Tools >
Settings > Image Orientation, vám umožňuje nastaviť orientáciu údajov snímok pacienta v
axiálnom, koronárnom a sagitálnom zobrazení tak, aby sa zhodovala s polohou pacienta v
operačnej sále.

Nastavenie orientácie

Obrázok 61 

Krok

V dialógovom okne Image Orientation vyberte požadovanú orientáciu.
Označenie v rámci zobrazení obrazov (anteriórne/posteriórne, ľavé/pravé, hlava/nohy) sa prí-
slušným spôsobom aktualizuje.

Varovanie
Ak sa chcete uistiť, že orientácia pacienta bola nastavená správne, overte, či sa označenie
snímky (pozri str. 116) zhoduje so skutočnou orientáciou pacienta (smery anteriórne/
posteriórne, ľavé/pravé, hlava/nohy).
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8.2.5 Orientácia zobrazenia

Všeobecné informácie

Dialógové okno View Orientation vám umožňuje upraviť orientáciu údajov 3D snímok pacienta
tak, aby sa zhodovali s polohou pacienta z perspektívy chirurga. Chirurg môže vidieť údaje
snímok na obrazovke a skutočného pacienta z rovnakého uhla.
Okno View Orientation sa používa pre zobrazenia Inline 1, Inline 2, všetky zobrazenia Probe’s
Eye, Craniotomy Planning a MIP zobrazenia.

Pred začatím

Uistite sa, že ste príslušného pacienta registrovali.

Nastavenie orientácie zobrazenia

②

③①

Obrázok 62 

Krok

1.
• Prejdite na Display > View Orientation alebo
• Ak je dostupná, stlačte ikonu oka > View Orientation

2. V prípade potreby upravte otočenie príslušnej 3D snímky v ľubovoľnom smere klepnutím
priamo do dialógového okna a posunutím snímky prstom do požadovaného otočenia.

3. Stlačte tlačidlo Close ③ na potvrdenie zmien a prechod na hlavnú obrazovku.

Možnosti

Ak chcete obnoviť orientáciu pacienta do stavu pri otvorení príslušného dialógového okna, stlač-
te tlačidlo Reset ①.

Stlačte ikonu ② na zmenu príslušného súboru snímok.

Konfigurácia hlavných obrazoviek
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8.3 Konfigurácia individuálnych zobrazení pomocou
ikony oka

8.3.1 Konfigurácia individuálnych zobrazení

Ikona oka

Ikona oka je k dispozícii v každom zobrazení snímky na hlavnej obrazovke. Ikonu oka môžete
použiť na definovanie nastavení pre každé individuálne zobrazenie.

Obrázok 63 

Prístup k možnostiam zobrazenia

Stlačte ikonu oka v zobrazení, ktoré by ste chceli zmeniť. Otvorí sa nasledujúce dialógové okno:

Obrázok 64 
K dispozícii je viacero kariet, na ktorých môžete definovať nastavenia:
• 2-D Views (str. 129)
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• 3-D Views (str. 132)
• Other Views (str. 136)
• View Configuration (str. 149)
• Windowing (str. 141)
• View Orientation (str. 126)

POZNÁMKA: Dostupnosť závisí od zvoleného zobrazenia, konfigurácie vášho systému a licencií. 
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8.4 Priradenie 2D a 3D snímok individuálnym
zobrazeniam

8.4.1 2D zobrazenia

Priradenie 2D zobrazení

Obrázok 65 

Kroky

1. Stlačte kartu 2-D Views.

2. Stlačte požadované zobrazenie.

3.

Ak je k dispozícii viac ako jeden súbor snímok, otvorí sa dialógové okno Select Set. Vy-
berte súbor snímok, ktorý chcete zobraziť.
POZNÁMKA: Príslušné dialógové okno sa zatvorí a zobrazenie sa aktualizuje podľa zvo-
leného súboru snímok. 

2D axiálne, koronárne a sagitálne zobrazenia

Zobrazenie Vysvetlenie

Axial: zobrazuje obraz v axiálnej polohe vzhľadom na
aktuálnu polohu príslušného nástroja.
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Zobrazenie Vysvetlenie

Coronal: zobrazuje obraz v koronálnej polohe vzhľa-
dom na aktuálnu polohu príslušného nástroja.

Sagittal: zobrazuje obraz v sagitálnej polohe vzhľadom
na aktuálnu polohu príslušného nástroja.

POZNÁMKA: Softvér zobrazí príslušný rez, v ktorom je aktuálne navigovaný hrot nástroja. 

2D Inline zobrazenia

Zobrazenie Vysvetlenie

Inline 1: zobrazuje rovinu rekonštrukcie rozdelenú osou
nástroja vo vertikálnom smere podľa definovanej orien-
tácie zobrazenia (pozri str. 126). Výsledkom je rekon-
štrukcia siahajúca od roviny koronálneho zobrazenia k
rovine sagitálneho zobrazenia.

Inline 2: zobrazuje zobrazenie kolmé na zobrazenie In-
line 1. Tu je rovina rekonštrukcie rozdelená osou ná-
stroja v horizontálnom smere podľa definovanej orientá-
cie zobrazenia (pozri str. 126).
POZNÁMKA: Toto zobrazenie je užitočné pre identifiká-
ciu a riadenie osi sondy. 
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2D zobrazenia Probe’s Eye

Zobrazenie Vysvetlenie

Probe’s Eye: zobrazuje zobrazenie kolmé na os nástro-
ja podľa zobrazení Inline 1 a 2. Rovina Probe’s Eye ob-
sahuje hrot nástroja. 

Split Probe’s Eye: zobrazuje štyri kolmé rekonštrukcie
rezov v rôznych hĺbkach od hrotu nástroja. Hrot nástroja
je označený nitkovým krížom v hĺbkach 0 mm, 5 mm,
10 mm a 15 mm. 
POZNÁMKA: Toto zobrazenie je obzvlášť užitočné pre
navigačné riadenie. 

Konfigurácia 2D zobrazení

Stlačte ikonu oka na spravovanie objektov a prekrytí v individuálnych zobrazeniach pomocou
karty View Configuration, čo sa týka ich viditeľnosti a vizualizácie.
Ak zmeníte obrazové vyváženie pomocou karty Windowing, toto nastavenie sa zmení pre všetky
zobrazenia rekonštrukcie v tomto súbore snímok.
POZNÁMKA: Použite tlačidlo Apply to all views na aplikovanie príslušných zmien na všetky
zobrazenia, vrátane napríklad 3D zobrazení. 
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8.4.2 3D zobrazenia

Priradenie 3D zobrazení

V závislosti od zakúpenej licencie môžete mať k dispozícii niektoré alebo všetky nižšie uvedené
možnosti 3D zobrazenia:

Obrázok 66 

Kroky

1. Stlačte kartu 3-D Views.

2. Stlačte požadované zobrazenie.

3.

Ak je k dispozícii viac ako jeden súbor snímok, otvorí sa dialógové okno Select Set. Vy-
berte súbor snímok, ktorý chcete zobraziť.
POZNÁMKA: Príslušné dialógové okno sa zatvorí a zobrazenie sa aktualizuje podľa zvo-
leného obrazu. 

Varovanie
Počas výpočtu 3D zobrazenia môže aktualizácia navigačného monitora trvať dlhšie.
Monitor môže mať oneskorenie aj vtedy, keď sa súčasne zobrazí niekoľko 3D zobrazení. Ak
chcete urýchliť odozvu monitora, znížte počet 3D zobrazení.

3D zobrazenia

Zobrazenie Vysvetlenie

Overview: zobrazuje 3D rekonštrukciu príslušného súbo-
ru snímok a objektov na základe techniky vykreslenia ob-
jemu. Pokožku je možné zobraziť ako sklovitú siluetu.
V závislosti od vašej licencie je možné zobraziť kostné a
cievne objekty založené na dynamickej prahovej hodno-
te. Všetky úpravy je možné vykonať na karte View Con-
figuration, ktorá je dostupná cez ikonu oka.
Klepnutím priamo do zobrazenia snímok môžete otáčať
príslušnú 3D snímku v ľubovoľnom smere.
POZNÁMKA: Zobrazenie Overview je k dispozícii pre
súbory snímok MR a CT. 
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Zobrazenie Vysvetlenie

Probe’s Eye: zobrazuje 3D rekonštrukciu súboru snímok
na základe techniky vykreslenia objemu ako v prípade
zobrazenia Overview.
Poloha príslušného 3D obrazu zviera pravý uhol s osou
nástroja. Toto zobrazenie je možné použiť len pri sledo-
vaní nástroja.
POZNÁMKA: Zobrazenie Probe’s Eye je k dispozícii pre
súbory snímok MR a CT. 

Craniotomy Planning: zobrazuje 3D rekonštrukciu ob-
jektov a kosti so siluetou pokožky pacienta.
Klepnutím priamo do zobrazenia snímok môžete otáčať
príslušnú 3D snímku v ľubovoľnom smere. Keď je ikona
funkcie aktívna, nástroj Softouch/ukazovadlo sa použije
na vykreslenie obrysov plánovanej kraniotómie. Keď je
ikona funkcie deaktivovaná, nástroj Softouch/ukazovad-
lo sa použije na listovanie siluetami kosti/pokožky odha-
ľujúce plánované objekty alebo trajektórie.
Odporúča sa vytvoriť objekt veľkého mozgu (v systéme
iPlan) na naplánovanie obrysu kostného laloka, cez kto-
rý závit alebo brázdu prejdete, aby ste sa dostali k svoj-
mu cieľu.
POZNÁMKA: Craniotomy Planning sa odporúča pre
súbory snímok CT, ale môže sa použiť aj so súbormi sní-
mok MR. 

MIP: umožňuje vizualizáciu objemu pre 3D údaje, v kto-
rej sa voxely premietajú vo vizualizačnej rovine s maxi-
málnou intenzitou v smere zobrazovania.
POZNÁMKA: Zobrazenie MIP je k dispozícii pre súbory
snímok CT, MR a PET. 

Sinus Overview: definuje kosť na zobrazenie prínoso-
vých dutín. Pohybom ukazovadla je možné kosť „odre-
zať“ pre lepší pohľad na prínosové dutiny.
K dispozícii sú zobrazenia Sinus Axial, Sinus Coronal
a Sinus Sagittal.
POZNÁMKA: Zobrazenia Sinus sú k dispozícii len pre
súbory snímok CT. 

POZNÁMKA: Funkcie a reprezentácia zobrazenia sa môžu líšiť v závislosti od vašej licencie. 

Varovanie
Po výpočte skontrolujte zobrazenia Overview a Probe’s Eye a prispôsobte prahovú
hodnotu pokožky/kostí na karte View Configuration, ak príslušný povrch nie je
reprezentovaný správne.
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Konfigurácia 3D zobrazení

Po stlačení ikony oka môžete spravovať objekty v individuálnych zobrazeniach pomocou karty
View Configuration.
• Ak chcete zmeniť farbu, názov alebo nepriehľadnosť, stlačte príslušné miniatúry pre podrobné

informácie
• Zmeňte určité prahové hodnoty a typy vizualizácie pokožky z priehľadnej siluety na prirodzený

nepriehľadný vzhľad
• Aktivujte rez rovinou pre každý objekt, čo znamená, že príslušný objekt bude možné rezať

ukazovadlom
• Ak bolo v systéme iPlan alebo DICOM Viewer preddefinované pole orezania, môžete ho pre

vizualizáciu aktivovať/deaktivovať (napr. ak chcete zobraziť celý súbor snímok)
POZNÁMKA: Stlačením tlačidla Apply to all views použijete zmeny na všetky zobrazenia. 

Karta View Configuration

⑥ ⑤

①

② ③ ④

Obrázok 67 
Na karte View Configuration môžete:

Č. Komponent

① Vybrať položku na zobrazenie (stlačením miniatúry).

②

Vybrať možnosť viditeľnosti/neviditeľnosti položky v jednom hlavnom zobrazení.
Aktivácia/deaktivácia možnosti Visible zobrazí/skryje objekt v zobrazeniach:
• Ikona otvoreného oka znamená, že príslušný objekt je viditeľný.
• Ikona zatvoreného oka znamená, že príslušný objekt je skrytý.

③ Vybrať položku na prerezanie ukazovadlom.

④ Zmeniť vizualizáciu položky, napr. Skin na Skin Overlay.

⑤ Orezať množinu údajov pomocou poľa (ROI), ktoré je preddefinované v systéme iPlan
alebo DICOM Viewer.

⑥ Použiť príslušné zmeny na všetky ostatné zobrazenia.
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Karta View Orientation

Karta View Orientation vám umožňuje upraviť orientáciu údajov 3D snímok pacienta tak, aby sa
zhodovali s polohou pacienta z perspektívy chirurga, ďalšie informácie nájdete na str. 126.

Obmedzenia presnosti rozšírených 3D zobrazení

3D zobrazenia založené na technike vykreslenia objemu môžu mať znížené rozlíšenie v
porovnaní s ich príslušnou (podkladovou) množinou údajov kvôli obmedzeniam pamäte systému.
Uvedomte si, že 3D zobrazenia sú len rekonštrukciou podkladových 2D rezov. Preto môžu mať
3D zobrazenia zníženú úroveň detailov (nižšie rozlíšenie) alebo obsahovať artefakty v porovnaní s
pôvodnou množinou údajov. Štruktúry ovplyvnené napr. stratou/zavedením anatomických údajov,
môžu mať veľkosť do niekoľkých milimetrov.
POZNÁMKA: Jednoduché zatvorenie 3D zobrazenia neznamená zvýšenie rozlíšenia ostatných
otvorených 3D zobrazení. Systém po vytvorení bude držať 3D zobrazenia v pamäti, aby zabránil
niekoľkonásobnému výpočtu jedného zobrazenia. 

Kvalita obrazov

Varovanie
Kvalita 3D zobrazení povrchu (napr. Skin Overview) závisí od sekvencie MR.

Varovanie
3D zobrazenia nie sú dostatočné pre zákroky a je nutné ich používať len na účely
orientácie. Detaily, ktoré sú viditeľné v 2D zobrazeniach, nemusia byť viditeľné v 3D
rekonštrukciách. Navigáciu nevykonávajte len s použitím 3D zobrazení. Kritické
rozhodnutia overte v 2D zobrazeniach.

Varovanie
Príslušná 3D rekonštrukcia sa nezobrazí s plným rozlíšením pôvodných údajov obrazov.

Zobrazenie obrazov

Varovanie
Objekty, ktoré sa križujú alebo obkolesujú, nie sú v niektorých 3D zobrazeniach úplne
viditeľné.

Varovanie
Reprezentácia a hĺbka nástrojov, trajektórií, objektov a bodov v 3D zobrazeniach sa môžu
odlišovať od reality. Otáčajte príslušným 3D zobrazením, kým nie sú jasné 3D vzťahy
všetkých zobrazených informácií. Uvedomte si, že časti projektovaných objektov sa
nemusia skutočne nachádzať v aktuálnom reze.

Varovanie
Objekty, nástroje, body, trajektórie atď. sú zobrazené nepriehľadné. Teda objekty, nástroje,
body, trajektórie atď. sa môžu pretínať alebo navzájom zakrývať.
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8.5 Definovanie iných individuálnych zobrazení
8.5.1 Výber zobrazení

Prístup k iným zobrazeniam

Stlačte kartu Other Views na prístup k dodatočným zobrazeniam.

Obrázok 68 

Možnosť Pozri

Ultrasound Strana 205

Ultrasound Inline Strana 228

Microscope Strana 283

Microscope Depthview Strana 306

Video Strana 138

Auto-Pilot Strana 139

Brain Projection Strana 137

POZNÁMKA: Ďalšie dostupné zobrazenia závisia od konfigurácie vášho systému. 

Zobrazenie videa

Video obrazy sa odporúča zobrazovať samostatne na doplnkovom monitore.
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8.5.2 Brain Projection

Všeobecné informácie

Brain Projection rozbaľuje rez 2D axiálneho zobrazenia v hĺbke, kde sa ho dotkne hrot
ukazovadla. Projekcia je zakrivená rekonštrukcia vypočítaná ako vzdialenosť od hĺbky hrotu
ukazovadla k okraju lebky a je reprezentovaná ako plochá projekcia typu mapy. Zobrazenie Brain
Projection je dostupné na použitie s množinami údajov CT a MR.
Brain Projection umožňuje:
• lokalizovať mozgové lézie,
• porovnať obe mozgové hemisféry,
• zobrazovať objekty, prekrytia, orientačné body a priesečníky trajektórií,
• súčasne navigovať vo vnútri projekcie mozgu a vo viacrovinných rekonštruovaných

zobrazeniach,
• poskytuje orientáciu na povrchu mozgového tkaniva.

Varovanie
Zobrazenie Brain Projection by sa nemalo používať na meranie vzdialeností, pretože
naplánované objekty sú skreslené.

Zobrazenie projekcie mozgu

Obrázok 69 

Kroky

1. Stlačte ikonu oka v zobrazení, ktoré chcete zmeniť.

2. Stlačte kartu Other Views.

3. Stlačte tlačidlo Brain Projection.

4. Vyberte množinu údajov, ktorú by ste chceli vidieť v zobrazení Brain Projection. Softvér
automaticky otvorí zobrazenie.
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8.5.3 Zobrazenie video zobrazení

Pred začatím

Konfigurujte video pripojenie (pozri str. 51).

Zobrazenie videa

Krok

Stlačte možnosť Video na karte Other Views na zobrazenie video snímok z ľubovoľného zdroja,
ako napr. endoskopov, pripojených k systému.
Príslušné dialógové okno sa zatvorí a zobrazenie sa aktualizuje podľa video obrazu.

Varovanie
Video obrazy nie sú vhodné na diagnostické použitie, pretože sa môžu zobraziť skreslené.
Farebná obrazová injektáž z externých zariadení môže objekty zobraziť v inej farbe ako na
obrazovke navigácie. Odporúčame vám používať na identifikáciu objektov kontextové
informácie, ako napr. veľkosť a polohu.

Maximalizované video zobrazenie

Ak ste konfigurovali video zobrazenie, toto video zobrazenie sa maximalizuje na celú obrazovku,
keď sa navigovaný nástroj stratí zo zorného poľa kamery na 60 sekúnd. Vrátenie príslušného
nástroja do zorného poľa kamery obnoví predošlé nastavenia zobrazenia.
Toto nastavenie môžete deaktivovať nasledovne:

Kroky

1. Stlačte možnosť Settings v dialógovom okne Tools.

2.

Stlačte tlačidlo Smart Video Maximize na deaktivovanie tohto nastavenia.
Opätovným stlačením tohto tlačidla príslušné nastavenie aktivujete.
POZNÁMKA: Funkcia Smart Video Maximize sa v predvolenom nastavení aktivuje auto-
maticky pri spustení softvéru. 

POZNÁMKA: Funkcia Smart Video Maximize je deaktivovaná v zobrazeniach, ktoré boli
maximalizované alebo minimalizované manuálne (pozri str. 117). 

Definovanie iných individuálnych zobrazení
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8.5.4 Zobrazenie Auto-Pilot

Všeobecné informácie

Zobrazenie Auto-Pilot je trojrozmerné tunelovité zobrazenie, ktoré sa používa na navigovanie
nástroja pozdĺž trajektórie. Táto funkcia je užitočná napríklad na katetrizáciu traumatologických
pacientov alebo na riadenie manuálnych biopsií.

Pred začatím

Na prístup do zobrazenia Auto-Pilot musí byť v zobrazení snímok zobrazená trajektória (pozri str.
172).
Ak je viditeľná viac ako jedna trajektória, v dialógovom okne Trajectories vyberte aktívnu
trajektóriu (pozri str. 168).

Otvorenie zobrazenia Auto-Pilot

Kroky

1. Stlačte možnosť Auto-Pilot na karte Other Views.

2.
Príslušné dialógové okno sa zatvorí a vy-
počíta sa 3D rekonštrukcia zobrazujúca
vstupný bod príslušnej trajektórie.

3.

Odporúča sa priamym klepnutím do horných rohov zobrazenia otáčať príslušnú 3D rekon-
štrukciu, kým sa nezhoduje so skutočnou orientáciou pacienta.
POZNÁMKA: Horná orientácia zobrazenia Auto-Pilot je nastavená podľa dialógového
okna View Orientation (pozri str. 126). Úprava orientácie zobrazenia Auto-Pilot upraví aj
okno View Orientation. 

4.
Podržte navigovaný nástroj na vstupnom bode. Zobrazenie Auto-Pilot sa zobrazí, keď:
• nástroj je do 50 mm od vstupného bodu,
• odchýlka uhla nástroja od trajektórie je nižšia ako 30°.
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Zobrazenie Auto-Pilot

③

②

④

①

Obrázok 70 

Č. Vysvetlenie

① Táto šípka ukazuje vzdialenosť a smer, ktorým treba posúvať hrot nástroja, aby bol zarov-
naný s trajektóriou.

② Táto šípka ukazuje smer a uhol, pod ktorým treba nakloniť nástroj, aby bol zarovnaný s
trajektóriou.

③
Príslušná mierka ukazuje vzdialenosť od hrotu nástroja po cieľovú rovinu.
POZNÁMKA: Táto mierka zobrazuje skutočnú vzdialenosť k cieľu len vtedy, keď je nástroj
zarovnaný s trajektóriou. 

④

Zelený nitkový kríž označuje vstupný bod.
Červený nitkový kríž označuje cieľový bod.
POZNÁMKA: Zobrazenie Auto-Pilot berie pre hĺbkové zobrazenie do úvahy posun hrotu
nástroja (pozri str. 178). 

POZNÁMKA: Keď nástroj dosiahne cieľovú rovinu, zobrazenie Auto-Pilot sa zmení na červené.
Ak nástroj prenikne za cieľ, ozve sa varovný tón. 

Definovanie iných individuálnych zobrazení
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8.6 Definovanie nastavení snímok
8.6.1 Výber súboru snímok

Všeobecné informácie

V dialógovom okne Select Set môžete vybrať súbor snímok použitý na navigáciu a definovať
rôzne nastavenia.

Výber súboru snímok

Obrázok 71 

Kroky

1.
Stlačte tlačidlo Image Set v dialógovom okne Data.
Dostupné súbory snímok sú uvedené podľa ich modality, dátumu a času skenovania, po-
čnúc najaktuálnejšími súbormi snímok MR a CT.

2. Vyberte súbor snímok.

3.
Na stránkach s kartami, ktoré sa otvoria, podľa potreby upravte nastavenia obrazov:
• Windowing (pozri str. 142)
• Properties (pozri str. 144)

KONFIGURÁCIA ZOBRAZENÍ

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 141



8.6.2 Úprava obrazového vyváženia

Všeobecné informácie

Obrazové vyváženie súboru snímok môžete upraviť v navigačnom softvéri.

Prístup k obrazovému vyváženiu

Obrazové vyváženie môžete otvoriť dvomi spôsobmi:
• cez dialógové okno Data alebo
• cez ikonu oka pre úpravu individuálnych zobrazení

Úprava obrazového vyváženia v súbore snímok

Krok

Stlačte kartu Windowing.

Obrázok 72 

Možnosti

Potiahnite jazdce Left a Right nahor/nadol na zvýšenie/zníženie príslušných hodnôt.

Použite tlačidlo s jednou šípkou na úpravu hodnoty na nasledujúcu úroveň sivej v súbore sní-
mok.

Použite tlačidlo s dvomi šípkami na úpravu hodnoty o 2 %.

Použite šípky v zobrazení obrazov na listovanie rezmi na kontrolu nastavení.

Stlačte tlačidlo Radiology defined na použitie nastavení definovaných pri prvom nasnímaní sní-
mok.

Stlačte tlačidlo Full range na aplikovanie hodnôt sivej alebo Hounsfieldových jednotiek nasní-
maných skenerom v plnom rozsahu. 

Stlačte tlačidlo Toggle Color na prepínanie medzi rôznymi farebnými možnosťami pre zobraze-
nie hodnôt sivej (dúha, horúci kov, sivá, Sokoloff).
POZNÁMKA: Farebné možnosti sú k dispozícii len pre súbory snímok MR. 

Stlačte tlačidlo Reset na obnovenie hodnôt obrazového vyváženia na tie, ktoré boli nastavené
predtým, než sa otvorilo dialógové okno Windowing.

Definovanie nastavení snímok
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Nastavenia obrazového vyváženia

Typ obrazu Nastavenia

CT 

Informácie o hustote sú hodnotené v Hounsfieldových jednotkách s
rozsahom od -1 024 do 3 071. Dobré úvodné hodnoty pre najlepšiu
viditeľnosť mozgového tkaniva a tumoru zvýrazneného kontrastnou
látkou sú 0 pre ľavý a 100 - 150 pre pravý parameter.

MR

Podľa definície v skeneri.XA 

PET/SPECT

POZNÁMKA: Niektoré hodnoty sa nemusia dať zvoliť. 

Zmena nastavení obrazového vyváženia

Varovanie
Zmena nastavení obrazového vyváženia môže zredukovať detaily zobrazené v príslušnom
súbore snímok. Pred začiatkom liečby pacienta overte, či sú všetky detaily v štruktúrach
zobrazené správne.

Prenos nastavení obrazového vyváženia

Varovanie
Obrazové vyváženie nie je možné invertovať, ale môže sa preniesť z iných softvérových
aplikácií.
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8.6.3 Zobrazenie vlastností súboru snímok

Všeobecné informácie

Keď ste vybrali súbor snímok, môžete zobraziť jeho rôzne vlastnosti, ako napr. vzdialenosť rezov
a počet rezov v súbore snímok atď.

Zobrazenie vlastností

Obrázok 73 

Krok

Stlačte kartu Properties.

Definovanie nastavení snímok

144 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



9 VŠEOBECNÉ NAVIGAČNÉ
FUNKCIE

9.1 Kontroly presnosti
9.1.1 Prehľad

Všeobecné informácie

Keď je pacient registrovaný a došlo k pozastaveniu navigácie na niekoľko minút, softvér zobrazí
výzvu na overenie presnosti príslušnej registrácie, keďže registrácia môže v priebehu času stratiť
presnosť.

Zvukový tón vám pripomenie, aby ste skontrolovali presnosť, a v hornom rohu panela
s informáciami o pacientovi sa zobrazí ikona Accuracy Check.

Opakované kontroly presnosti

Pre lepšie monitorovanie presnosti počas celej procedúry sa odporúča definovať fyzické
orientačné body, ktoré sa môžu používať na overenie počas procedúry. Tieto orientačné body by
sa mali definovať okamžite po úvodnej registrácii.
Počas celej procedúry vykonávajte podrobné overenie napr. v nasledujúcich situáciách:
• pred a po nasadení návleku,
• po vŕtaní alebo kraniotómii,
• po dokončení biopsie alebo resekcie,
• keď sa zobrazí hlásenie o kontrole presnosti.
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Postup overenia presnosti

Obrázok 74 

Kroky

1. Stlačte ikonu Accuracy Check, aby sa otvorilo dialógové okno Accuracy Check. Animá-
cia ukazuje, ako máte vykonať kontrolu presnosti.

2. Stlačte tlačidlo Confirm.

3.

Podržte ukazovadlo/nástroj na známom anatomickom orientačnom bode a overte, či polo-
ha ukazovadla zobrazená v zobrazeniach obrazov korešponduje so skutočným bodom na
príslušnej anatómii pacienta.
POZNÁMKA: Ak ukážete na značku alebo vopred naplánovaný orientačný bod, systém
príslušný bod rozpozná a zobrazí odchýlku od hrotu ukazovadla po príslušnú značku/
orientačný bod. 

Varovanie
Presnosť musíte počas príslušného postupu pravidelne overovať, aby ste sa uistili, že
nedošlo k žiadnym poruchám systému.

Znížená presnosť

Varovanie
Nezrovnalosť medzi predoperačnými údajmi o pacientovi a skutočnou polohou môže byť
spôsobená posunom mozgu.

Kontroly presnosti
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9.1.2 Overenie ukazovadla a nástroja Softouch

Všeobecné informácie

Presnosť ukazovadla a nástroja Softouch môžete overiť v kuželi ① referenčného poľa.

①

Obrázok 75 

Postup overenia presnosti

Kroky

1. Podržte hrot nástroja v kuželi referenčného poľa.

2. V zobrazeniach 2D navigácie sa zobrazí vzdialenosť medzi hrotom ukazovadla/nástroja
Softouch a kužeľom.

Varovanie
Nepresné ukazovadlo alebo nástroj Softouch nepoužívajte.
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9.2 Screenshots
9.2.1 Snímanie a zobrazenie snímok obrazovky

Snímanie snímok obrazovky

Kroky

1. Stlačte tlačidlo Screenshot na nasnímanie snímky aktuálnej obrazovky.

2.

Snímka obrazovky je k dispozícii na exportovanie na externé pamäťové médium (napr.
jednotka USB Flash, CD-R), ako je to uvedené v Príručke používateľa Patient Data Ma-
nager.
POZNÁMKA: Snímky obrazovky je tiež možné zobraziť v inom softvéri od spoločnosti
Brainlab (napr. Image Viewer), pokiaľ sú načítané príslušné údaje o pacientovi. 

Anonymizácia snímok obrazovky

Systém je možné konfigurovať tak, aby sa informácie o pacientovi nezobrazovali na snímke
obrazovky. Ďalšie informácie vám poskytne tím podpory spoločnosti Brainlab.

Varovanie
Meno pacienta sa zobrazuje na každej snímke obrazovky. V záujme ochrany osobných
údajov pacienta dbajte na to, aby ku snímkam obrazovky mali prístup len oprávnení
zdravotníci.

Screenshots
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9.3 Objekty a prekrytia
9.3.1 Prehľad

Všeobecné informácie

Funkcia Objects, Overlays vám umožňuje spravovať objekty vopred naplánované v systéme
iPlan alebo Smartbrush, vytvorené pomocou funkcie Paint, alebo vytvoriť nový objekt prekrytia
(pozri str. 157).

Dialógové okno objektov

Otvorte okno Data > Objects, Overlays.

①

②

③

⑤④ ⑥

Obrázok 76 

Č. Funkcia Vysvetlenie

① Apply to all views
Ak ste spravovali objekty v individuálnych zobrazeniach pomocou
ikony oka (pozri str. 159), pomocou tohto tlačidla použijete nasta-
venia objektov na všetky relevantné zobrazenia.

② Create overlay Pridanie objektu prekrytia (pozri str. 157).

③ Item Zoznam všetkých dostupných objektov.

④ Visible

Aktivácia/deaktivácia možnosti Visible zobrazí/skryje objekt v zo-
brazeniach:
• Ikona otvoreného oka znamená, že príslušný objekt je viditeľný.
• Ikona zatvoreného oka znamená, že príslušný objekt je skrytý.

⑤ Visualization

Prepínajte medzi možnosťami zobrazenia (napr. zobrazenie obry-
sov objektu, objektu vyplneného farbou alebo v 3D).
Možnosti zobrazenia, medzi ktorými môžete prepínať, závisia od
zvoleného objektu.

⑥ Remove Odstránenie objektu.
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Prístup k objektom a prekrytiam

Krok

Ak chcete získať prístup k objektu na účel jeho úpravy, stlačte miniatúru príslušného objektu.
Otvorí sa rad stránok kariet, v ktorých môžete robiť úpravy (pozri str. 151).

Zobrazenie objektov

Keď zobrazujete objekty v 2D zobrazeniach, menšie objekty sa pri listovaní obrazovými rezmi
nemusia zobraziť, ak sa nachádzajú medzi dvomi obrazovými rezmi.
Ak musíte nastaviť objekt ako neviditeľný (pozri str. 149), tento objekt nebude v príslušných
zobrazeniach zobrazený.

Varovanie
Skontrolujte kompletné zobrazenie všetkých objektov, ktoré sú relevantné pre operáciu.
Zaistite, aby všetky objekty, ktoré sú dôležité pre operáciu, boli nastavené ako viditeľné.

Varovanie
Zobrazenie obrysov objektu môže mať nižšie rozlíšenie ako podkladové údaje obrazov.
Všetky objekty dôkladne skontrolujte, aby ste sa uistili, že správne reprezentujú príslušnú
oblasť záujmu.
POZNÁMKA: Ak v 2D zobrazení prepnete objekt na 3D, zobrazí sa celý 3D objekt, aj keď sa
niektoré informácie o tomto objekte nachádzajú v iných rezoch. 

Objekty a prekrytia
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9.3.2 Objekty

Úprava zobrazenia objektov

Zobrazenie príslušného objektu Object môžete upraviť na karte Visualization. 

Obrázok 77 

Možnosti

Ak chcete zmeniť príslušné zobrazenie, zvoľte:
• Outline: zobrazenie farebných obrysov objektu
• Fill: zobrazenie objektu vyplneného farbou
• 3-D: zobrazenie trojrozmernej reprezentácie objektu

POZNÁMKA: Možnosť 3-D nepoužívajte na účely lokalizácie. 

Pomocou jazdca upravte nepriehľadnosť objektu v zobrazeniach obrazov.

Úprava vlastností objektu

Vlastnosti príslušného objektu Object môžete upraviť na karte Properties.

Obrázok 78 
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Možnosti

Ak chcete objekt premenovať, stlačte tlačidlo Edit a zadajte nový názov v dialógovom okne En-
ter Name.

Ak chcete zmeniť farbu objektu, vyberte farbu z palety.

Varovanie
Aby ste sa vyhli potenciálnej zámene, zvoľte pre každý objekt inú farbu.

Objekty a prekrytia
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9.3.3 Objekty vlákien

Všeobecné informácie

Objekty vlákien (Fiber Objects) sa plánujú pomocou funkcie Fiber Tracking v systéme iPlan.
Viac informácií nájdete v Príručke používateľa softvéru iPlan.

Úprava zobrazenia objektov vlákien

Zobrazenie príslušného objektu vlákien môžete upraviť na karte Visualization.

Obrázok 79 

Možnosti

Objekty vlákien je možné zobraziť ako:
• Fiber (zobrazia sa samostatné vlákna)
• Object (zobrazí sa pevný objekt)

Ak je objekt vlákien zobrazený ako Fiber, môžete zvoliť:
• 2-D: zobrazenie dvojrozmernej reprezentácie objektu vlákien (v rámci roviny aktuálneho obra-

zového rezu).
• 3-D: zobrazenie trojrozmernej reprezentácie objektu vlákien.

POZNÁMKA: Možnosť 3-D nepoužívajte na účely lokalizácie. 

Ak je objekt vlákien zobrazený ako Object, môžete zvoliť:
• Outline: zobrazenie farebných obrysov objektu.
• Fill: zobrazenie celého objektu vo farbe.
• 3-D: zobrazenie trojrozmernej reprezentácie objektu.

Pomocou jazdca upravte nepriehľadnosť objektu v zobrazeniach obrazov.

Varovanie
V režime 2-D sa vlákna zobrazujú spolu s časťami, ktoré sa nachádzajú do 1 mm od
aktuálne zobrazeného obrazového rezu.
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Úprava vlastností objektu vlákien

Stlačte kartu Properties.

Obrázok 80 

Možnosti

Ak chcete objekt vlákien premenovať, stlačte tlačidlo Edit a zadajte nový názov v dialógovom
okne Enter Name.

Ak je objekt vlákien zobrazený ako Fiber, môžete:
• deaktivovať možnosť Single color: príslušný objekt vlákien sa zobrazí vo viacerých farbách.

Príslušné farby závisia od smeru difúzie každého jednotlivého vlákna (červená = zľava-dopra-
va, zelená = anteriórne-posteriórne, modrá = hlava-nohy).

• aktivovať možnosť Single color a vybrať farbu z palety, ktorá sa otvorí.

Ak je objekt vlákien zobrazený ako Object, vždy je zobrazený v jednej farbe. Ak chcete zmeniť
farbu objektu, vyberte farbu z palety.
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9.3.4 Object Shift

Všeobecné informácie

Funkcia Object Shift vám umožňuje posunúť objekt na kompenzovanie akýchkoľvek zmien v
polohe objektu. Údaje obrazov CT/MR a tvar a veľkosť objektu zostanú nezmenené. Funkciu
Object Shift je možné použiť v nasledujúcich prípadoch, napr.:
• ultrazvuková integrácia (str. 205)
• intraoperačné zobrazovanie (str. 309)

Varovanie
Softvér umožňuje posun objektu len v jeho pôvodnom tvare a veľkosti. Skutočný tvar a
veľkosť objektu sa môžu zmeniť z dôvodu posunu mozgu, straty tekutín alebo odstránenia
tumoru.

Postup posunu objektov

Ak chcete posunúť objekt, zvoľte kartu Position.

①

③

⑤

②

④

Obrázok 81 

Kroky

1. Ak chcete otočiť objekt, stlačte zakrivené šípky ① v príslušných zobrazeniach.

2. Ak chcete posunúť objekt, stlačte rovné šípky (pripojené k oranžovým čiaram) v prísluš-
ných zobrazeniach ②.

POZNÁMKA: Keď posuniete určitý objekt, odporúča sa tento objekt premenovať, napr. z „Tumor“
na „Posunutý tumor“, keďže softvér nezobrazuje žiadne informácie o zmene polohy objektu. 

Okrem toho máte pri použití funkcie Object Shift nasledujúce možnosti:

Možnosti

1. Stlačte ikonu Ultrasound ③ na prepnutie zo zobrazení ACS na zobrazenia Ultrasound (pozri
str. 156).
POZNÁMKA: Táto ikona sa zobrazí len vtedy, keď je aktivovaná funkcia integrácie Ultrasound. 

2. Aktivujte funkciu Fine ④ na zmenu polohy príslušného objektu pomocou jemných úprav.

VŠEOBECNÉ NAVIGAČNÉ FUNKCIE

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 155



Možnosti

3. Ak chcete obnoviť polohu objektu do pôvodnej polohy pri otvorení príslušného dialógového
okna, stlačte tlačidlo Reset ⑤.

POZNÁMKA: Upravený obsah plánu sa okamžite uloží v softvéri. Zmeny plánu pacienta nie je po
tomto uložení možné vrátiť späť. 

Posunutie objektov pomocou ultrazvuku

Na karte Position stlačte ikonu Ultrasound ② na aktiváciu zobrazení ultrazvuku.
POZNÁMKA: Do tohto dialógového okna môžete vstúpiť aj cestou Tools > Ultrasound > Object
Shift. 

③

②
①

Obrázok 82 

Kroky

1. Podržte sondu smerom k príslušnému objektu, aby bol tento objekt jasne viditeľný na ul-
trazvukových obrazoch.

2. V jednom z týchto zobrazení stlačte možnosť Freeze ③.

3. Otočte sondu o čo možno najbližšie k 90°, pričom zostaňte v rámci zorného poľa kamery.
Stlačte možnosť Freeze ③ v druhom zobrazení.

4. Upravte polohu objektu jeho posunutím a otočením pomocou šípok ① v zobrazeniach.

Objekty a prekrytia
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9.3.5 Prekrytia

Všeobecné informácie

Funkcia Create Overlay vám umožňuje vytvoriť objekt prekrytia z celého súboru snímok, ktorý sa
potom položí na súbor snímok aktuálne zobrazený v zobrazeniach.
POZNÁMKA: Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je k dispozícii viac ako jeden súbor snímok. 

Vytvorenie prekrytia

① ②

③

Obrázok 83 

Kroky

1.
V okne Data > Objects, Overlays stlačte tlačidlo Create overlay ①.
POZNÁMKA: Tlačidlo Create overlay je zobrazené na konci zoznamu Item. V závislosti
od počtu položiek bude možno potrebné prelistovať až na koniec zoznamu. 

2. V dialógovom okne Select Set ② vyberte súbor snímok, ktorý chcete prekryť na súbor
snímok zobrazený v príslušných zobrazeniach.

3. V dialógovom okne Enter Name ③ zadajte názov pre príslušné prekrytie.

4. Stlačte tlačidlo Proceed pre návrat do okna Data > Objects, Overlays ①, kde sa objekt
prekrytia zobrazí v príslušnom zozname.
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Úprava objektov prekrytia

Ako v prípade ostatných typov objektov, aj v prípade objektu prekrytia môžete upraviť jeho
zobrazenie a vlastnosti.

① ②

Obrázok 84 

Kroky

1. V okne Data > Objects, Overlays stlačte miniatúru príslušného objektu prekrytia.

2. Pomocou pruhu jazdca na karte Visualization ① upravte nepriehľadnosť objektu v zo-
brazeniach.

3.

Na karte Properties ② (pozri str. 151) upravte názov a farbu objektu.
POZNÁMKA: Ak zvolíte čiernu farbu, farby príslušného prekrytia korešpondujú s farbami
príslušného súboru snímok, z ktorého bolo vytvorené (napr. prekrytie skenu PET je fareb-
né). 

Zobrazené prekrytie

Tento príklad ukazuje súbor snímok PET prekrytý na súbore snímok MR.

Obrázok 85 
POZNÁMKA: Prekrytia nie sú viditeľné v 3D zobrazeniach. 

POZNÁMKA: Každý súbor snímok si zachováva svoje vlastné nastavenia obrazového vyváženia. 

Objekty a prekrytia
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9.3.6 Správa objektov a prekrytia v individuálnych zobrazeniach

Postup správy objektov a prekrytia v individuálnych zobrazeniach

Keď spravujete objekty pomocou dialógového okna Data, zmeny sa zobrazujú globálne vo
všetkých zobrazeniach.
Viditeľnosť a vizualizáciu objektov v individuálnych zobrazeniach môžete zmeniť pomocou ikony
oka (pozri str. 127).
POZNÁMKA: Pri lokálnej správe objektov nie je možné pridať ani odstrániť objekt. 

①

②③④

Obrázok 86 

Kroky

1. Stlačte ikonu oka v príslušnom zobrazení a vyberte kartu View Configuration ①.

2.
Zmeňte viditeľnosť ③ alebo vizualizáciu ② príslušného objektu vo zvolenom zobrazení.
POZNÁMKA: Všetky lokálne nastavenia môžete použiť globálne stlačením tlačidla Apply
to all views ④.
 

3.
Stlačte príslušnú miniatúru na prístup k objektu a jeho úpravu.
POZNÁMKA: Úpravy názvu, farby, nepriehľadnosti a polohy objektu sa vždy použijú glo-
bálne na všetky zobrazenia. 

POZNÁMKA: Dostupnosť možnosti závisí od zvoleného typu zobrazenia, napr. Craniotomy
Planning má iné možnosti, napríklad nastavenia rezu a vizualizácie. 
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9.4 Body a trajektórie
9.4.1 Snímanie bodov a trajektórií

Všeobecné informácie

Tlačidlo Acquire vám umožňuje definovať digitalizované body. Toto je užitočné
pre definovanie a ukladanie orientačných bodov na mozgu, napr. na účely sti-
mulácie. Tlačidlo Acquire sa tiež používa na vytvorenie trajektórie v príslušnom
súbore snímok.

Snímanie bodov pomocou navigovaného nástroja

Kroky

1.
V prípade potreby v okne Data > Points vytvorte novú skupinu, do ktorej sa majú pridať
príslušné body (pozri str. 163).
POZNÁMKA: Alternatívne môžete najprv nasnímať príslušné body a zoskupiť ich neskôr. 

2.
Umiestnite hrot nástroja na požadovaný bod na príslušnej anatómii pacienta.
POZNÁMKA: Majte na pamäti, že pri snímaní bodov musí byť posun hrotu nástroja nasta-
vený na 0. 

3.

Stlačte tlačidlo Acquire na digitalizáciu príslušného bodu.
Nasnímané body sú označené nasledovne:
• Názov skupiny plus číslo (počínajúc #01 pre každú skupinu).
• IntraOp Point plus číslo, ak bod patrí do štandardnej skupiny s názvom Other Points.

Snímanie bodov v režime znehybnenia

Body môžete snímať aj priamo v zobrazeniach obrazov bez použitia nástroja.

Kroky

1. Na paneli ponúk stlačte tlačidlo Freeze (pozri str. 173).

2. Potiahnite priesečník oranžových čiar (nie je zobrazený v zobrazeniach) presne tam, kde
chcete umiestniť príslušný bod.

3. Stlačte tlačidlo Acquire.

Spravovanie nasnímaných bodov

Krok

Otvorte okno Data > Points a upravte príslušné body podľa opisu na str. 164 a ďalej.
POZNÁMKA: Stlačením a podržaním tlačidla Acquire pri nasnímaní bodu je tiež možné otvoriť
dialógové okno úprav. 

Snímanie trajektórie

Kroky

1. Nastavte posun hrotu nástroja (pozri str. 178).

Body a trajektórie
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Kroky

2.
Umiestnite hrot nástroja na požadovaný bod na príslušnej anatómii pacienta.
• Vstupný bod je definovaný skutočným hrotom nástroja zobrazeným v zelenej farbe.
• Cieľový bod je definovaný virtuálnym hrotom nástroja zobrazeným v červenej farbe.

3.
Stlačte tlačidlo Acquire.
Otvorí sa dialógové okno Data > Trajectories.

4. Skontrolujte trajektóriu, prípadne ju podľa potreby upravte po prepnutí na kartu Position.

POZNÁMKA: Aby bolo možné vytvoriť trajektóriu týmto spôsobom, musí byť aktivovaná os
nástroja (pozri str. 194). 
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9.4.2 Spravovanie bodov

Všeobecné informácie

Funkcia Points vám umožňuje spravovať:
• body vopred naplánované v systéme iPlan,
• intraoperačne vytvorené body pomocou funkcie Acquire (pozri str. 160).

Všetky body sa spravujú v skupinách. Toto je vhodné, napríklad, na mapovanie kôry, kde je
možné zoskupiť body nasnímané počas relácie. Body nasnímané v inej oblasti mozgu je možné
uložiť do inej skupiny.

Dialógové okno Points

Otvorte okno Data > Points.

Obrázok 87 

Funkcie dialógového okna Points

Funkcia Vysvetlenie

Item
Zoznam všetkých plánovaných skupín bodov.
Nasnímané body, ktoré ešte nie sú zoskupené, sú umiestnené do skupiny
Other Points.

Visibility

Aktivácia/deaktivácia možnosti Visible zobrazí/skryje zoskupené body v
zobrazeniach:
• Ikona otvoreného oka znamená, že príslušné body sú viditeľné.
• Ikona zatvoreného oka znamená, že príslušné body sú skryté.
• Ikona napoly zatvoreného oka znamená, že príslušná skupina obsahuje

kombináciu viditeľných a skrytých bodov.

Active Keď nasnímate nové body, umiestnia sa do aktuálne aktívnej skupiny.

Remove

Odstraňuje skupinu.
Keď vyberiete skupinu na odstránenie, softvér zobrazí otázku, či si želáte
odstrániť skupinu a body v nej obsiahnuté alebo len skupinu. Ak odstránite
len skupinu, príslušné body sa presunú do skupiny Other Points (pozri str.
165).
POZNÁMKA: Skupinu Other Points nie je možné odstrániť. 
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Funkcia Vysvetlenie

Show Labels Aktivácia/deaktivácia tohto tlačidla zobrazí/skryje názov príslušného bodu
v zobrazeniach obrazov.

Show only near pla-
ne

Aktivácia/deaktivácia tohto tlačidla skryje/zobrazí v zobrazeniach body
umiestnené 20 mm od aktuálnej roviny.

Pridanie novej skupiny

Do zoznamu Item môžete pridať novú skupinu.

Obrázok 88 

Kroky

1.
V okne Data > Points stlačte tlačidlo Create new group.
Otvorí sa dialógové okno Point Group.

2.
Ak chcete definovať farbu pre všetky body v príslušnej skupine, zvoľte farbu z palety.
Aktuálna farba je zobrazená na pravej strane.

3. Pomocou klávesnice zadajte nový názov tejto skupiny.

4.

Stlačte tlačidlo Proceed pre návrat do okna Data > Points.
Nová skupina sa zobrazí v zozname Item a je zobrazená ako aktívna skupina. Kým bude
táto skupina aktívna, všetky nové body naplánované pomocou funkcie Acquire sa budú
presúvať do tejto skupiny.

Prístup k skupinám bodov

Keď sú k dispozícii skupiny bodov (buď naplánované v systéme iPlan, alebo nasnímané počas
navigácie, pozri str. 160), môžete tieto skupiny otvárať na úpravu bodov.

Krok

Stlačte príslušnú skupinu v zozname Item.
Otvorí sa rad stránok kariet, v ktorých môžete robiť požadované úpravy.
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Úprava bodov

Stlačte kartu Points na úpravu individuálnych bodov v rámci skupiny.

①

②
③

④

⑤
⑥

⑦⑧ ⑦⑨⑩⑪

Obrázok 89 

Č. Komponent Vysvetlenie

① Farba Ak chcete zmeniť farbu zvoleného bodu, vyberte farbu z palety.

② Aktuálne zvo-
lený bod

Názov aktuálne zvoleného bodu je uvedený v dialógovom okne a prí-
slušný bod je vycentrovaný v zobrazeniach obrazov.

③ Ultrasound Stlačte ikonu Ultrasound na prepnutie do zobrazení ultrazvuku (pozri
str. 167).

④ Tlačidlá so
šípkami

Prepínajte cez dostupné body na výber iného bodu na úpravu.
Celkový počet bodov je uvedený v záhlaví dialógového okna.

⑤ Edit Ak chcete zvolený bod premenovať, stlačte tlačidlo Edit a zadajte nový
názov v dialógovom okne Point Label.

⑥ Delete Ak chcete zvolený bod odstrániť, stlačte tlačidlo Delete.

⑦ Add

Ak chcete vytvoriť nový bod, dotknite sa požadovaného miesta na prí-
slušnej snímke a stlačte tlačidlo Add.
POZNÁMKA: Nový bod môžete umiestniť potiahnutím priesečníka mo-
drých čiar na požadované miesto. 

⑧ Reposition

Ak chcete zmeniť polohu zvoleného bodu, klepnite priamo na požadova-
né miesto do príslušnej snímky a stlačte tlačidlo Reposition. 
POZNÁMKA: Polohu bodu môžete zmeniť potiahnutím priesečníka mo-
drých čiar na požadované miesto. 

⑨ Groups

Body môžu patriť do viac ako jednej skupiny. Ak chcete zvolený bod pri-
dať do inej skupiny a/alebo ho odstrániť z aktuálnej skupiny, stlačte tla-
čidlo Groups.
V dialógovom okne Membership zvoľte skupinu(-y), do ktorej chcete
bod pridať.

⑩ Visible
Predvoleným nastavením je viditeľnosť všetkých bodov v zobrazení a
tlačidlo Visible je aktivované.
Ak chcete zvolený bod skryť, stlačte tlačidlo Visible.

Body a trajektórie

164 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Č. Komponent Vysvetlenie

⑪ Reset Ak chcete obnoviť nastavenia bodov do stavu pri prvom otvorení dialógo-
vého okna Points, stlačte tlačidlo Reset.

POZNÁMKA: Upravený obsah plánu sa uloží v softvéri. Zmeny plánu pacienta nie je po tomto
uložení možné vrátiť späť. 

Úprava skupín bodov

Stlačte kartu Properties na úpravu vlastností zvolenej skupiny bodov.

Obrázok 90 

Možnosti

Ak chcete zmeniť farbu pre všetky body v príslušnej skupine, zvoľte farbu z palety.
Aktuálna farba je zobrazená na pravej strane. Ak body v rámci skupiny obsahujú viac ako jednu
farbu, zobrazí sa viacfarebná ikona.

Ak chcete skupinu premenovať, pomocou klávesnice zadajte nový názov tejto skupiny.
POZNÁMKA: Názov skupiny Other Points je definovaný softvérom a nie je možné ho zmeniť. 

Spravovanie nezoskupených bodov

Ak ste ešte nevytvorili skupinu pre nové body ani ste pre ne nezvolili existujúcu skupinu,
predvoleným nastavením je, že tieto nové body sa umiestňujú do skupiny Other Points.
Tieto body sú pre vás kedykoľvek dostupné na úpravu alebo ich umiestnenie do iných skupín.
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Obrázok 91 

Kroky

1. V okne Data > Points stlačte tlačidlo Other Points.

2. Otvorí sa príslušná karta, kde teraz môžete upravovať body a zoskupovať ich podľa opisu
na str. 164 a ďalej.
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9.4.3 Ultrasound Landmarks

Pridanie bodu/orientačného bodu pomocou ultrazvuku

Funkcia Ultrasound Landmarks vám umožňuje označovať cievy, ktoré sú identifikované v rámci
príslušných množín údajov alebo počas používania režimu Ultrasound. Tieto orientačné body sú
potom viditeľné počas operácie.
Na karte Points stlačte ikonu Ultrasound ① na aktiváciu zobrazení ultrazvuku.
POZNÁMKA: Do tohto dialógového okna môžete vstúpiť aj cestou Tools > Ultrasound >
Ultrasound Landmarks. 

②

①

Obrázok 92 

Kroky

1.
Podržte sondu smerom k cieve/orientačnému body, ktorý sa má pridať.
POZNÁMKA: Zobrazenie napravo je zväčšené ultrazvukové zobrazenie pre lepšie
umiestnenie orientačného bodu. 

2. Keď je príslušná cieva jasne vizualizovaná, stlačte tlačidlo Freeze ②.

3. Posuňte snímku alebo presuňte nitkový kríž na požadovaný bod.

4. Stlačte tlačidlo Add na pridanie orientačného bodu.

POZNÁMKA: Informácie o upravovaní bodu/orientačného bodu nájdete na str. 164. 
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9.4.4 Spravovanie trajektórií

Všeobecné informácie

Funkcia Trajectories vám umožňuje:
• spravovať trajektórie vopred naplánované v systéme iPlan alebo DICOM Viewer,
• vytvárať a spravovať trajektórie intraoperačne

Dialógové okno Trajectories

Otvorte okno Data > Trajectories.

Obrázok 93 

Funkcia Vysvetlenie

Item Zoznam vopred naplánovaných a intraoperačne naplánovaných trajektórií.

Visible

Aktivácia/deaktivácia možnosti Visible zobrazí/skryje trajektóriu v zobraze-
niach:
• Ikona otvoreného oka znamená, že príslušná trajektória je viditeľná.
• Ikona zatvoreného oka znamená, že príslušná trajektória je skrytá.

Active Definujte príslušnú trajektóriu, ktorá sa má použiť napríklad v režime Auto-Pi-
lot. Súčasne môže byť aktívna len jedna trajektória.

Remove Odstraňuje trajektóriu.

Prístup k trajektóriám

Krok

Ak chcete získať prístup k trajektórii na účel jej úpravy, stlačte príslušnú trajektóriu v zozname
Item.
Otvorí sa niekoľko stránok kariet, v ktorých môžete robiť úpravy.
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Úprava polohy trajektórie

Stlačte kartu Position v dialógovom okne trajektórií. V hornej časti dialógového okna sa zobrazí
názov trajektórie, napr. Intraop Trajectory #2.

Obrázok 94 

Možnosti

• Ak chcete zmeniť polohu cieľového bodu, klepnite priamo na požadované miesto do príslušnej
snímky a stlačte tlačidlo Set Target. Cieľový bod je označený červenou guľou.

POZNÁMKA: Len aktuálne aktivovaná trajektória má cieľový bod označený červenou guľou. Cie-
ľové body všetkých ostatných plánovaných trajektórií sú zobrazené inou farbou. 

• Ak chcete zmeniť polohu vstupného bodu, klepnite priamo na požadované miesto do prísluš-
nej snímky a stlačte tlačidlo Set Entry. Vstupný bod je označený zeleným kruhovým nitkovým
krížom.

POZNÁMKA: Zmenu polohy vstupného/cieľového bodu môžete vykonať potiahnutím priesečníka
modrých čiar presne na požadované miesto, kde chcete bod umiestniť, a stlačením tlačidla Set
Entry/Set Target. 

Ak chcete definovať vstupný bod pomocou navigovaného nástroja (napr. ak sa vývrt líši od pô-
vodného naplánovaného vstupného bodu):
• Stlačte tlačidlo Navigate Entry.
• Navigujte hrot nástroja na požadované miesto na pacientovi.
• Ak chcete nastaviť vstupný bod, otočte nástrojom alebo stlačte tlačidlo Set Entry.

Ak chcete obnoviť nastavenia trajektórie na stav pri vašom otvorení stránok kariet, stlačte tlačid-
lo Reset.

Ak chcete trajektóriu zobraziť v zobrazeniach Inline 1, Inline 2 a Probe’s Eye, stlačte túto ikonu
na paneli s nástrojmi.

POZNÁMKA: Upravený obsah plánu sa uloží v softvéri. Zmeny plánu pacienta nie je po tomto
uložení možné vrátiť späť. 

POZNÁMKA: Trajektórie je možné pridávať pomocou tlačidla Acquire na paneli ponúk (pozri str.
160). 
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Úprava vlastností trajektórie

Stlačte kartu Properties.

Obrázok 95 

Možnosti

Ak chcete trajektóriu premenovať, stlačte tlačidlo Edit a zadajte nový názov v dialógovom okne
Trajectory.

Ak chcete upraviť priemer trajektórie zobrazenej v zobrazeniach, použite tlačidlá Diameter:
• Stlačením tlačidiel +/- upravíte priemer v prírastkoch po 0,5 mm.
• Ak chcete nastaviť príslušnú hodnotu na 0, stlačte tlačidlo Reset.

Ak chcete zmeniť farbu trajektórie, vyberte farbu z palety.

Kontrola trajektórií

Stlačte kartu Review.

Obrázok 96 

Body a trajektórie
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Možnosti

Na prepínanie medzi zobrazeniami ACS (ikona je modrá) a zobrazeniami Inline/
Probe’s Eye (ikona je žltá) stlačte príslušné tlačidlo na paneli s nástrojmi.
POZNÁMKA: Zobrazenie Probe’s Eye je užitočné na overenie trajektórií. Toto zobra-
zenie zobrazuje obrazové rezy z perspektívy uhla trajektórie (šikmý uhol), aby ste
mohli vidieť celý priebeh trajektórie a uistili sa, že nedošlo k prieniku žiadnych dôleži-
tých štruktúr. 

Ak chcete zobrazenie vycentrovať na vstupný bod alebo cieľový bod, stlačte tlačidlo Show Ent-
ry alebo Show Target.

Ak chcete listovať pozdĺž trajektórie na overenie jej dráhy, stlačte tlačidlo Scroll.
Počas listovania pozdĺž príslušnej trajektórie sa zobrazuje vzdialenosť od aktuálnej pozície k cie-
ľovému bodu. Pri dosiahnutí cieľového bodu sa dokončí priebeh na indikátore priebehu.

Pridanie trajektórie

① ②

③ ④

Obrázok 97 

Kroky

1. V okne Data > Trajectories stlačte tlačidlo Create new trajectory ①.

2. V okne Data > Trajectories > Trajectory zadajte názov príslušnej trajektórie ②.

3. Ak je k dispozícii viac ako jeden súbor snímok, otvorí sa dialógové okno Select Set ③.
Vyberte súbor snímok, v ktorom chcete plánovať trajektóriu.

4. Teraz môžete nastaviť novú trajektóriu a skontrolovať nastavenia na kartách Position,
Properties a Review ④, ako je opísané na str. 168 a ďalej.

POZNÁMKA: Trajektórie je možné pridávať pomocou tlačidla Acquire na paneli ponúk (pozri str.
160). 
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9.4.5 Možnosti zobrazenia pre body a trajektórie

Všeobecné informácie

V prípade všetkých naplánovaných bodov a trajektórií v zobrazeniach obrazov môžete prepínať
medzi 2D a 3D zobrazením.

Aktivácia/deaktivácia

Obrázok 98 

Krok

V okne Tools > Settings aktivujte/deaktivujte možnosť 3-D Points & Trajectories na zobraze-
nie bodov a trajektórií v 3D/2D.

Zobrazenie bodov a trajektórií

Nasledujúce príklady ukazujú 2D (vľavo) a 3D (vpravo) zobrazenia bodov a trajektórií.

Obrázok 99 

Body a trajektórie
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9.5 Freeze
9.5.1 Používanie režimu znehybnenia

Prehľad režimu znehybnenia

Tlačidlo Freeze vám umožňuje znehybniť zobrazené rezy a rekonštrukcie na
redukciu trasenia v zobrazeniach. Toto je vhodné napríklad pri zameraní na
špecifické štruktúry v príslušnom skene, obzvlášť pri vysokom násobku zväč-
šenia.
Bod Freeze uvidíte na mieste, kde sa nachádza stred nitkového kríža v po-
slednej sledovanej polohe nástroja. Orientácia v rámci príslušného súboru
snímok je teraz závislá na tomto bode.

Použitie znehybnenia

Kroky

1. Stlačte tlačidlo Freeze.

2.
Keď sú rezy a rekonštrukcie znehybnené, môžete naďalej navigovať nástroj.
POZNÁMKA: Keď je aktivovaná funkcia Freeze, môžete listovať obrazovými rezmi pomo-
cou šípok alebo neviditeľného posúvača v zobrazeniach (pozri str. 117). 

POZNÁMKA: Bod Freeze môže byť pri prepínaní medzi Workspace 1 a Workspace 2 mierne
posunutý. 
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9.6 Funkcie merania
9.6.1 Prístup k funkciám merania

Prístup k meraniu

Otvorte okno Tools > Measurement.

Obrázok 100 

Funkcie merania
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9.6.2 Zobrazenie pravítka

Postup zobrazenia pravítka

Obrázok 101 

Krok

V okne Tools > Measurement stlačte tlačidlo Show Ruler na aktiváciu pravítka vo všetkých zo-
brazeniach (okrem 3D zobrazení a zobrazení videa). Keď zobrazenia zväčšíte alebo zmenšíte,
pravítko sa príslušným spôsobom aktualizuje.

Varovanie
Funkciu Show Ruler nepoužívajte na skutočné meranie, keďže zobrazená štruktúra nemusí
reprezentovať skutočnú štruktúru napríklad z dôvodu obrazového vyváženia.
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9.6.3 Zobrazenie vzdialeností

Meranie vzdialenosti k naplánovanému cieľovému bodu

Obrázok 102 

Kroky

1. V okne Tools > Measurement stlačte tlačidlo Display Distances. 

2.

Podržte ukazovadlo na bode, od ktorého by ste chceli merať. Softvér zobrazí vzdialenosť
od tohto bodu k naplánovanému cieľovému bodu v štandardných 2D zobrazeniach.
POZNÁMKA: Ak je digitalizovaný bod (pozri str. 162) v rámci 8 mm od aktuálnej pozície
ukazovadla, zobrazí sa miesto toho vzdialenosť k tomuto bodu. 

Meranie vzdialeností medzi dvomi nenaplánovanými bodmi

Obrázok 103 

Kroky

1. V okne Tools > Measurement stlačte tlačidlo Display Distances.

2. Podržte ukazovadlo na prvom bode merania.

Funkcie merania
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Kroky

3. Stlačte tlačidlo Freeze.

4. Presuňte ukazovadlo na druhý bod merania. Softvér zobrazí vzdialenosť medzi týmito
bodmi v štandardných 2D zobrazeniach.
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9.7 Posun hrotu nástroja
9.7.1 Nastavenie posunu hrotu nástroja

Všeobecné informácie

Funkcia Tooltip vám umožňuje virtuálne predĺžiť alebo skrátiť hrot navigovaného nástroja. Toto je
vhodné na nasledovné úkony:
• kontrola anatómie vo väčších hĺbkach
• plánovanie trajektórií

Nastavenie posunu

Obrázok 104 

Kroky

1. Na paneli ponúk stlačte tlačidlo Tooltip. Otvorí sa vedľajšia ponuka Tool Tip Offset.

2. Ak chcete nástroj predĺžiť alebo skrátiť, pomocou tlačidiel -/+ jemne vylaďte túto hodnotu
v prírastkoch po 1 mm.

3. Klepnite mimo vedľajšej ponuky Tool Tip Offset, aby sa hodnoty použili a aby ste sa vrá-
tili na obrazovku navigácie. Príslušný posun sa zobrazí vedľa tlačidla Tooltip.

Navyše:

Zresetuje Tool Tip Offset na 0 mm.

Posun hrotu nástroja
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Ďalšia možnosť

Posun hrotu nástroja môžete nastaviť aj v prírastkoch po 10 mm nasledovne:

Kroky

1. Stlačte tlačidlo Tooltip na paneli ponúk. Otvorí sa vedľajšia ponuka Tool Tip Offset.

2. Stlačte túto ikonu, aby sa otvorilo dialógové okno Tool Tip Offset.

3. Vyberte požadovanú dĺžku posunu hrotu nástroja.

4. Stlačte Close pre návrat na obrazovku navigácie.

Navigácia s posunom hrotu

Obrázok 105 

Prvok obrazovky Reprezentácia

Posun nástroja Červená čiara

Hrot posunutého nástroja Červený nitkový kríž

Skutočný nástroj Zelená čiara

Hrot skutočného nástroja Zelený nitkový kríž

Práca s posunom hrotu nástroja

Softvér ignoruje nastavený Tool Tip Offset, ak sa rozhodnete zaregistrovať pacienta s nástrojom
Softouch/ukazovadlom.

Varovanie
Keďže sa posun hrotu nástroja aplikuje na všetky nástroje, po práci s posunom hrotu
nástroja posun vždy vynulujte, aby sa zabránilo zmätkom počas navigácie. Keď je posun
hrotu nástroja nastavený na inú ako nulovú hodnotu, vždy postupujte opatrne.

Varovanie
Ak bola nesprávne kalibrovaná trajektória nástroja, príslušný posun je tiež nesprávny.

Varovanie
Rekonštrukcie a všetky ostatné zobrazenia sa aktualizujú podľa virtuálneho hrotu.
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Varovanie
Funkciu posunu hrotu nástroja nepoužívajte u nástrojov, ktoré boli kalibrované pomocou
bodov otáčania ICM4.

Posun hrotu nástroja

180 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



9.8 Nastavenia nástrojov
9.8.1 Prístup k nastaveniam nástrojov

Prístup k nastaveniam nástrojov

Otvorte okno Tools > Settings.

Obrázok 106 
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9.8.2 3D nástroje

Všeobecné informácie

Funkcia 3-D Instruments vám umožňuje prepínať zobrazenie navigovaných nástrojov medzi 3D
alebo 2D.

Aktivácia/deaktivácia

Krok

V okne Tools > Settings aktivujte/deaktivujte možnosť 3-D Instruments na zobrazenie nástro-
jov v 3D/2D.

POZNÁMKA: Keď je aktivovaná funkcia 3-D Instruments, údaje pacienta môžu byť skryté za
nástrojom. 

Zobrazenie nástrojov

Nasledujúce príklady ukazujú 2D (vľavo) a 3D (vpravo) zobrazenia ukazovadla.

Obrázok 107 

Nastavenia nástrojov
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9.8.3 Big Instrument Crosshair

Všeobecné informácie

Hrot navigovaného nástroja je v zobrazeniach obrazov označený nitkovým krížom. Funkcia Big
Instrument Crosshair vám umožňuje prepínať medzi veľkým a malým zobrazením tohto
nitkového kríža.

Aktivácia/deaktivácia

Krok

V okne Tools > Settings stlačte tlačidlo Big Instrument Crosshair na aktiváciu/deaktiváciu toh-
to nastavenia.
POZNÁMKA: Funkcia Big Instrument Crosshair sa v predvolenom nastavení aktivuje automa-
ticky pri spustení softvéru. 

Zobrazenie nitkového kríža

Nasledujúce príklady ukazujú veľké (vľavo) a malé (vpravo) zobrazenie nitkového kríža.

Obrázok 108 
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Nastavenia nástrojov
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10 KALIBRÁCIA NÁSTROJOV
10.1 Úvod do kalibrácie
10.1.1 Prehľad

Všeobecné informácie

Nástroje je nutné kalibrovať (pokiaľ nie sú vopred kalibrované) a overiť, aby ich bolo možné
navigovať. V závislosti od nástroja a zvolenej metódy kalibrácie môžete kalibrovať hrot, os a
priemer nástroja.
S týmto softvérom je možné používať nasledujúce typy nástrojov:
• Vopred kalibrované nástroje, ktoré potrebujú len overenie:

- predbežné kalibrácie načítané do softvéru,
- predbežné kalibrácie už obsiahnuté v softvéri (napr. VarioGuide alebo Alignment Tool).

• Nástroje, ku ktorým je možné pripojiť súpravu nástrojových adaptérov a potom vykonať
kalibráciu a overenie:
- nástroje inej značky ako Brainlab, ako napríklad bioptické ihly,
- nástroje Brainlab, napr. ukazovadlá s viacerými hrotmi a odsávacie rúrky.

POZNÁMKA: Informácie o súpravách nástrojových adaptérov nájdete v Príručke používateľa
nástrojov. 

Metódy kalibrácie/overenia

Metóda Vysvetlenie Použitie

Nástrojová kalibračná
matrica, rev. 4.0
(ICM4)

Vykonanie kalibrácie/overenia pomo-
cou bodov otáčania, objímok alebo
drážky ICM4.

Ľubovoľný nástroj (okrem flexi-
bilných nástrojov), vrátane veľ-
kých alebo nepravidelne tvaro-
vaných nástrojov.

Použitie viacerých nástrojov

Softvér dokáže súčasne sledovať nástroje s pripojenými poľami rôznej veľkosti. Ak zavediete
nástroj s novou geometriou (ktorý nebol predtým v príslušnej relácii použitý), softvér otvorí
dialógové okno kalibrácie.

Pevnosť nástrojov a presnosť kalibrácie

Nižšie uvedená tabuľka opisuje účinky pevnosti nástrojov na presnosť kalibrácie.

Typ nástroja Poznámka

Pevný
Pevné nástroje sú tie, u ktorých poloha hrotu nástroja zostáva pevná vo
vzťahu k sledovaciemu poľu počas jeho používania.
Pevné nástroje je možné kalibrovať s najlepšou presnosťou.

KALIBRÁCIA NÁSTROJOV
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Typ nástroja Poznámka

Ohybný

Ohybný nástroj sa môže ohnúť pod vlastnou váhou alebo pod minimál-
nym tlakom. Toto by mohlo mať pri nesprávnej manipulácii za následok
významné chyby sledovania.
Ohybné nástroje je možné kalibrovať, pokiaľ sa s príslušným nástrojom
správne manipuluje alebo sa na minimalizáciu ohnutia použije mechanic-
ká podpora (napr. použitie vodiacej rúrky s bioptickou ihlou).

Flexibilný
Flexibilné nástroje sú tie nástroje, u ktorých sa hrot musí hýbať, aby mohli
naplniť svoje určené použitie.
Flexibilné nástroje nie je možné kalibrovať.

Varovanie
Nekalibrujte flexibilné nástroje.

Overenie kalibrácie

Varovanie
Dbajte na overenie presnosti kalibrácie na hrote, osi a priemere nástroja, aby sa zabránilo
chybám z dôvodu nesprávnej manipulácie s nástrojom. Overenie vykonávajte po kalibrácii
nástroja, načítaní predbežnej kalibrácie alebo obnovení kalibrácie.
Ak chcete overiť presnosť kalibrácie nástroja počas operácie, môžete ukázať kalibrovaným
nástrojom na známe anatomické orientačné body a overiť príslušnú pozíciu zobrazenú na
obrazovke.

Úvod do kalibrácie
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10.1.2 Manipulácia s nástrojovými adaptérmi

Pripojenie nástrojových adaptérov

Ak chcete dosiahnuť úspešnú kalibráciu, uistite sa, že:
• došlo k pripojeniu adaptéra, ktorý je dostatočne veľký pre príslušný nástroj. Čím väčší nástroj,

tým väčší adaptér je nutné použiť. Použitie príliš malého adaptéra môže viesť k nepresnej
kalibrácii.

• dlhé rameno sledovacieho poľa adaptéra beží paralelne k dlhej osi nástroja, ku ktorému je
pripojené, ako ukazuje nižšie uvedený obrázok.

• pred kalibráciou sa uistite, že všetky skrutky sú bezpečne utiahnuté.

②①
Obrázok 109 

Č. Vysvetlenie

① Dlhé rameno sledovacieho poľa

② Dlhá os nástroja

Neúspešná kalibrácia

Ak softvér rozpozná, že nástrojový adaptér je príliš malý pre nástroj, zobrazí sa príslušné
dialógové okno.
V tomto prípade pripojte väčší adaptér alebo umiestnite adaptér bližšie k hrotu nástroja a stlačte
tlačidlo Try Again na zopakovanie kalibrácie.

Správna manipulácia s nástrojovými adaptérmi

Varovanie
Po kalibrácii nevymieňajte nástrojové adaptérové pole ani nemeňte jeho polohu. Bude to
mať za následok nesprávne zobrazenie nástroja.

Varovanie
Výmena hrotu nástroja (napr. hroty ukazovadla s viacerými hrotmi) alebo nástrojového
adaptéra vyžaduje novú kalibráciu nástroja.

Varovanie
Uistite sa, že adaptér je pre nástroj dostatočne veľký. Čím väčší nástroj, tým väčší adaptér
je nutné použiť. Príliš malý adaptér môže viesť k nepresnej kalibrácii.

KALIBRÁCIA NÁSTROJOV
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10.1.3 Aktivácia kalibrácie

Všeobecné informácie

Kalibrácia sa aktivuje nasledovne:
• podržte príslušný nástroj a ICM4 (ak kalibrujete pomocou ICM4) v zornom poli kamery,
• podržte nástroj v zornom poli kamery.

Po kalibrovaní a overení nástroja sa tento nástroj zobrazí v dialógovom okne Tools >
Instruments (pozri str. 203).

Pred začatím

Uistite sa, že v zornom poli kamery je len nástroj, ktorý sa má kalibrovať.

Varovanie
Pozorne si prečítajte časti o súpravách nástrojových adaptérov a ICM4 v Príručke
používateľa nástrojov.

Úvod do kalibrácie
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10.2 Kalibrácia pomocou ICM4
10.2.1 Prehľad

Všeobecné informácie

Matricu ICM4 môžete použiť na kalibráciu a overenie veľkých alebo nepravidelne tvarovaných
nástrojov. Kalibrácia pomocou ICM4 vám tiež umožňuje presnú kalibráciu osi nástroja.

Prvky ICM4

③

②①

Obrázok 110 

Č. Komponent Funkcia

① V-inset (drážka)
Slúži na kalibráciu osi nástroja.
Je vhodná pre nástroje, ktoré nepasujú do objímok (kvôli veľ-
kému priemeru nástroja alebo tvaru hrotu).

② Kalibračné objímky (otvo-
ry)

Slúžia na kalibráciu hrotu a osi nástroja. Sú vhodné pre ná-
stroje s rovným hrotom.
Je ich možné použiť u nástrojov, ktoré nemajú rovný driek.
POZNÁMKA: Použitie vložiek v objímkach nie je kompatibilné
s navigačným softvérom Cranial/ENT. 

③ Body otáčania Slúžia na kalibráciu nástrojov s ostrým hrotom.

Overenie kalibrácie

Varovanie
Každá kalibrácia nástroja pomocou ICM4 vyžaduje kontrolu odchýlky osi, priemeru a hrotu
nástroja. Táto kontrola ukáže, či tieto parametre presne reprezentujú skutočný nástroj.

KALIBRÁCIA NÁSTROJOV
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Nastavenie priemeru nástroja

Pred overením môžete definovať priemer nástroja. Keď je priemer nástroja definovaný, softvér
zobrazí reprezentáciu nástroja s nastaveným priemerom.

Obrázok 111 

Kroky

1.
Stlačte tlačidlo Set Diameter v dialógovom okne Verification of Calibration.
Otvorí sa dialógové okno Set Instrument Diameter.

2.
Nastavte priemer na príslušnej stupnici. Pomocou tlačidiel +/- jemne vylaďte priemer v
prírastkoch po 0,1 mm.
Ak chcete nastaviť príslušnú hodnotu späť na 0, stlačte tlačidlo Reset.

3.
Stlačte tlačidlo Accept na potvrdenie príslušnej hodnoty.
Softvér vás vyzve overiť príslušnú kalibráciu.

POZNÁMKA: Ak tlačidlo Show Axis nie je aktívne, nie je možné zobraziť ani definovať priemer
nástroja. 

Kalibrácia pomocou ICM4
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10.2.2 Os nástroja

Všeobecné informácie

Metóda kalibrácie, ktorú zvolíte (bod otáčania, drážka alebo objímka), určí spôsob, akým softvér
vypočíta os nástroja a zobrazí ju na obrazovke. Toto je obzvlášť zjavné, keď je definovaný posun
hrotu nástroja.
Keď kalibrujete nástroj pomocou bodu otáčania, softvér nemusí zobraziť os príslušného nástroja
podľa očakávania. Keď preto vykonávate kalibráciu pomocou bodu otáčania, zobrazenie osi
príslušného nástroja je v zobrazeniach automaticky deaktivované.
Zobrazenie osi nástroja pre kalibráciu bodom otáčania môžete aktivovať pomocou tlačidla Show
Axis v dialógovom okne overenia kalibrácie (pozri str. 195).

Kalibrácia osi nástroja

Varovanie
Upozorňujeme, že kalibrácia nástroja pomocou bodov otáčania ICM4 môže mať za
následok virtuálnu os nástroja, ktorá nezodpovedá skutočnej osi nástroja. Na správnu
kalibráciu osi použite objímku alebo V-inset.

Vysvetlenie k osi nástroja

Nižšie uvedené vysvetlenie opisuje spôsob výpočtu a zobrazenia osi nástroja, keď je aktivované
tlačidlo Show Axis.

① ②

Obrázok 112 

Č. Metóda kalibrácie Vysvetlenie

① Objímka a V-inset

Keď kalibrujete hrot a os nástroja v kalibračnej objímke (otvo-
re), príslušná os nástroja (bodkovaná čiara) sa vypočíta pa-
ralelne k príslušnej objímke.
Keď kalibrujete os nástroja vo V-inset (drážke), vypočíta sa
pozdĺž samotného V-inset.
V oboch prípadoch je vypočítaná os nástroja podľa očakáva-
nia, t.j. pozdĺž skutočnej osi nástroja.
Keď je definovaný posun hrotu nástroja, os siaha za kalibro-
vaný hrot v rovnakom smere.

KALIBRÁCIA NÁSTROJOV
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Č. Metóda kalibrácie Vysvetlenie

② Bod otáčania

Keď kalibrujete hrot nástroja v bode otáčania, os nástroja sa
vypočíta paralelne k sledovaciemu poľu nástroja. Os nástroja
sa potom posúva, kým sa nepretne s hrotom nástroja.
Pri posune nástroja siaha os nástroja za kalibrovaný hrot v
rovnakom smere.

POZNÁMKA: Posuny hrotu nástroja by sa mali používať len s rovnými nástrojmi alebo so
zakrivenými nástrojmi, ktoré boli kalibrované v objímke. 

POZNÁMKA: Na kalibráciu nástrojov s ostrými hrotmi používajte len kalibráciu pomocou otáčania
(s referenčným poľom alebo ICM4). Pre nástroje, ktoré nie sú ostré, použite kalibráciu pomocou
otvoru alebo drážky ICM4. 

Kalibrácia pomocou ICM4
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10.3 Overenie pomocou referenčného poľa
10.3.1 Úvod

Všeobecné informácie

Overenie nástroja môžete vykonať pomocou kužeľa referenčného poľa ①.

①

Obrázok 113 

Vhodné nástroje

Vhodné? Nástroje

Áno Nástroje s ostrým hrotom.

Nie

Nástroje:
• s okrúhlym hrotom.
• s veľkým priemerom, ktorý nezapadá dobre do kužeľa referenčného poľa.

POZNÁMKA: Na kalibráciu zakrivených nástrojov alebo na získanie informácií o
priemere príslušného nástroja použite ICM4. 
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10.3.2 Os nástroja

Všeobecné informácie

Keď overujete nástroj pomocou kužeľa referenčného poľa, softvér nemusí zobraziť os príslušného
nástroja podľa očakávania. Toto je obzvlášť zjavné, keď je definovaný posun hrotu nástroja. Preto
keď vykonávate overenie pomocou referenčného poľa, zobrazenie osi príslušného nástroja je v
zobrazeniach automaticky deaktivované.
Zobrazenie osi nástroja môžete aktivovať pomocou tlačidla Show Axis (pozri str. 195).

Vysvetlenie k osi nástroja

Ak aktivujete tlačidlo Show Axis, nižšie uvedené vysvetlenie opisuje spôsob výpočtu a
zobrazenia osi nástroja.

Obrázok 114 
Keď overujete hrot nástroja v kuželi, os nástroja sa vypočíta paralelne k sledovaciemu poľu
nástroja. Os nástroja sa potom posúva, kým sa nepretne s hrotom nástroja.
Keď je nastavený posun hrotu nástroja (červený krížik), os nástroja siaha za kalibrovaný hrot
(zelený krúžok) v rovnakom smere.

Overenie pomocou referenčného poľa
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10.3.3 Kalibrácia a overenie pomocou bodov otáčania

Postup kalibrácie a overenia pomocou bodov otáčania

Obrázok 115 

Kroky

1.
Podržte ICM4 a svoj nástroj s pripojeným nástrojovým adaptérovým poľom v zornom
poli kamery.
Otvorí sa dialógové okno Instrument Calibration.

2. Vložte hrot nástroja do bodu otáčania a jemne nástroj otočte.

3. Po dokončení kalibrácie hrotu sa otvorí dialógové okno Verification of Calibration.

4. Vložte hrot nástroja do toho istého bodu otáčania, ktorý sa použil na kalibráciu, a jemne
otočte nástroj na zobrazenie odchýlky hrotu.

5. Stlačte tlačidlo Accept na potvrdenie kalibrácie alebo stlačte tlačidlo Try Again na zopa-
kovanie kalibrácie.

6. Odstráňte ICM4 zo zorného poľa kamery.

Zobrazenie osi nástroja

V prípade nástrojov kalibrovaných pomocou bodu otáčania je zobrazenie osi nástroja automaticky
deaktivované (pozri str. 191). V tomto prípade sa v zobrazení zobrazí len nitkový kríž
reprezentujúci hrot nástroja.

Krok

Ak chcete aktivovať zobrazenie osi v zobrazeniach, stlačte tlačidlo Show Axis v dialógovom ok-
ne Verification of Calibration. 

Nastavenie priemeru nástroja

Priemer nástroja môžete definovať stlačením tlačidla Set Diameter v dialógovom okne
Verification of Calibration (pozri str. 190). 
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10.3.4 Kalibrácia a overenie pomocou objímok (otvorov)

Dialógové okná kalibrácie a overenia

① ②

③

Obrázok 116 

Postup kalibrácie a overenia pomocou objímok

Kroky

1.
Podržte ICM4 a nástroj s pripojeným nástrojovým adaptérovým poľom v zornom poli
kamery.
Otvorí sa dialógové okno Instrument Calibration ①.

2. Stlačte tlačidlo Holes na otvorenie obrazovky kalibrácie pomocou objímok ②.

3. Zvoľte priemer nástroja stlačením príslušnej objímky v dialógovom okne. Zvoľte najmenší
priemer, do ktorého nástroj zapadne.

4. Vložte hrot nástroja do objímky ICM4 so správnym priemerom. Dbajte na to, aby hrot ná-
stroja dosiahol dno príslušnej objímky.

5.
Držte nástroj úplne nehybne až do dokončenia kalibrácie.
Otvorí sa dialógové okno Verification of Calibration ③.

6.
Podržte hrot nástroja v tej istej objímke a jemne nástroj otočte na zobrazenie odchýlok
hrotu a osi. Uistite sa, že zobrazený priemer zodpovedá priemeru nástroja a použitej ob-
jímky.

7. Stlačte tlačidlo Accept na potvrdenie kalibrácie alebo stlačte tlačidlo Try Again na zopa-
kovanie kalibrácie.

8. Odstráňte ICM4 zo zorného poľa kamery.

Overenie pomocou referenčného poľa
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Varovanie
Počas kalibrácie nástroja sa uistite, že hrot nástroja dosiahne na dno otvoru a pohodlne
dosadne.

Zobrazenie osi nástroja

V prípade nástrojov kalibrovaných pomocou objímky je zobrazenie osi nástroja automaticky
aktivované (pozri str. 191).

Krok

Ak chcete deaktivovať zobrazenie osi, stlačte tlačidlo Show Axis v dialógovom okne Verificati-
on of Calibration.
V zobrazení obrazov sa zobrazí len nitkový kríž reprezentujúci hrot nástroja.

Nastavenie priemeru nástroja

Priemer nástroja môžete definovať stlačením tlačidla Set Diameter v dialógovom okne
Verification of Calibration (pozri str. 195). 
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10.3.5 Kalibrácia a overenie pomocou V-Inset (drážka)

Všeobecné informácie

Kalibrácia pomocou drážky vám umožňuje overiť hroty a osi nástrojov, ktoré neboli vhodné na
kalibráciu pomocou objímok (napr. z dôvodu veľkého priemeru).
Ak chcete kalibrovať hrot a os, táto kalibrácia sa vykonáva v dvoch krokoch:
• hrot sa kalibruje v bodoch otáčania.
• os sa kalibruje vo V-inset.

Dialógové okná kalibrácie a overenia

① ②

④③

Obrázok 117 

Postup kalibrácie a overenia

Varovanie
Vždy sa uistite, že je nástroj správne umiestnený do drážky ICM4, aby ste získali správny
výsledok kalibrácie.

Kroky

1.
Podržte ICM4 a nástroj s pripojeným nástrojovým adaptérovým poľom v zornom poli
kamery.
Otvorí sa dialógové okno Instrument Calibration.

2. Stlačte tlačidlo Notch na otvorenie prvého dialógového okna kalibrácie ①.

3. Vložte hrot nástroja do bodu otáčania a jemne nástroj otočte.

4. Po dokončení kalibrácie hrotu sa otvorí druhé dialógové okno kalibrácie ②.

Overenie pomocou referenčného poľa
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Kroky

5. Vložte driek nástroja do drážky V-inset a podržte ho nehybne. Uistite sa, že nástroj pevne
zapadol do drážky V-inset.

6. Po dokončení kalibrácie osi sa otvorí dialógové okno Verification of Calibration.

7. Podržte nástroj v drážke V-inset a jemne ho otočte na zobrazenie odchýlky osi (pozri dia-
lógové okno ③).

8. Vložte hrot nástroja do toho istého bodu otáčania, ktorý sa použil na kalibráciu, a jemne
otočte nástroj na zobrazenie odchýlky hrotu (pozri dialógové okno ④).

9. Stlačte tlačidlo Close na potvrdenie kalibrácie alebo stlačte tlačidlo Recalibrate na zopa-
kovanie kalibrácie.

10. Po kalibrácii odstráňte ICM4 zo zorného poľa kamery.

Zobrazenie osi nástroja

V prípade nástrojov kalibrovaných pomocou V-inset je zobrazenie osi nástroja automaticky
aktivované (pozri str. 191).

Krok

Ak chcete deaktivovať zobrazenie osi, stlačte tlačidlo Show Axis v dialógovom okne Verificati-
on of Calibration. 
V zobrazení obrazov sa po kalibrácii zobrazí len nitkový kríž reprezentujúci hrot nástroja.

Nastavenie priemeru nástroja

Priemer nástroja môžete definovať stlačením tlačidla Set Diameter v dialógovom okne
Verification of Calibration (pozri str. 190).
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10.3.6 Kalibrácia odsávacích rúrok

Možnosti kalibrácie

Odsávacie rúrky môžete kalibrovať nasledovne:
• pomocou objímok na štandardné odsávacie rúrky s rovným koncom (vykonajte kalibráciu podľa

opisu na str. 196).
• pomocou bodov otáčania pre odsávacie rúrky so zahnutým koncom.

Kalibrácia pomocou bodov otáčania

Ak chcete kalibrovať a overiť odsávacie rúrky so zahnutým koncom, postupujte podľa pokynov na
str. 195. Okrem toho majte na pamäti nasledovné:

Kalibrácia koncov odsávacích rúrok

Uistite sa, že príslušný koniec odsávacej rúrky je kolmo
na bod otáčania.

Odsávaciu rúrku otáčajte v bode otáčania bez naklonenia
jej konca.

Odchýlky konca rúrky

Počas kalibrácie pomocou bodov otáčania sa koniec odsávacej rúrky nemôže úplne zasunúť do
bodu otáčania. To vedie k odchýlke medzi zobrazeným a skutočným koncom rúrky. V závislosti od
tvaru konca odsávacej rúrky a veľkosti môže byť táto odchýlka až 1,5 mm.

Overenie pomocou referenčného poľa
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10.4 Vopred kalibrované nástroje
10.4.1 Načítanie vopred kalibrovaných nástrojov

Typy vopred kalibrovaných nástrojov

S týmto softvérom je možné použiť dva typy vopred kalibrovaných nástrojov:
• Medzi nástroje, u ktorých sa musia načítať predbežné kalibrácie, patria:

- jednorazový stylet: Strana 277 
- nástroje režimu Paint (postupujte podľa krokov pre načítanie a overenie na str. 201)

• Medzi nástroje, u ktorých sú predbežné kalibrácie obsiahnuté v softvéri, patria:
- bioptická ihla: Strana 272 
- VarioGuide: Strana 255 
- Alignment Tool (bioptická rúrka): Strana 268

Načítanie predbežnej kalibrácie

Obrázok 118 

Varovanie
Predtým ako budete pokračovať, vždy dôkladne overte obnovené kalibrácie nástrojov.

Kroky

1. Podržte vopred kalibrovaný nástroj v zornom poli kamery.

2. Ak chcete načítať predbežnú kalibráciu, stlačte tlačidlo Load v dialógovom okne Instru-
ment Calibration.

3. Ak sú k dispozícii predbežné kalibrácie pre viac ako jeden nástroj, príslušný nástroj vyber-
te v dialógovom okne Select Instrument.
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Kroky

4.
Príslušnú kalibráciu overte v dialógovom okne Verification of Calibration.
POZNÁMKA: Postupujte podľa pokynov uvedených na str. 195 (kalibrácia pomocou
ICM4). 

Načítanie a overenie nástrojov Paint

Pri overovaní presnosti nástrojov režimu Paint pomocou referenčného poľa je odchýlka hrotu
minimálne 2,8 mm z dôvodu guľového hrotu nástroja Paint. Ak chcete určiť skutočnú presnosť
hrotu, podržte nástroj Paint vo vertikálnej polohe v kuželi referenčného poľa a odčítajte 2,8 mm
od zobrazenej odchýlky hrotu.

Varovanie
Pri použití nástroja Paint vždy načítajte vopred kalibrovanú geometriu nástroja, pretože
manuálna kalibrácia nebude presná.

Vopred kalibrované nástroje
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10.5 Prístup ku kalibrovaným nástrojom
10.5.1 Po kalibrácii

Všeobecné informácie

Po kalibrovaní a overení nástroja sa tento nástroj zobrazí v dialógovom okne Tools >
Instruments. V tomto okne je možný prístup k príslušnej kalibrácii, napr. na zopakovanie
overenia.

Varovanie
Predtým ako budete pokračovať, vždy dôkladne overte obnovené kalibrácie nástrojov.

Prístup ku kalibrovaným nástrojom

Krok

Otvorte okno Tools > Instruments.

① ②

Obrázok 119 

Č. Komponent

①
Po kalibrovaní a overení nástroja sa tento nástroj zobrazí v príslušnom zozname.
POZNÁMKA: Nástroje Biopsy Needle a VarioGuide/Alignment Tool sú v zozname vž-
dy k dispozícii, aj keď ešte nedošlo k overeniu príslušnej kalibrácie. 

②
Pri každom nástroji je uvedený jeho priemer (ak je definovaný).
Tento stĺpec tiež informuje, či je pre príslušný nástroj deaktivovaná os (napr. ak bol kali-
brovaný pomocou kužeľa referenčného poľa).

Výber kalibrácie

Krok

Ak chcete otvoriť kalibráciu, stlačte príslušnú miniatúru.
Otvorí sa dialógové okno Verification of Calibration.

KALIBRÁCIA NÁSTROJOV
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Obrázok 120 

Možnosti

Ak chcete overiť príslušnú kalibráciu, postupujte podľa pokynov uvedených na str. 193 (overenie
v kuželi referenčného poľa) alebo na str. 195 a ďalej (overenie pomocou ICM4).

Ak chcete zobraziť/skryť os nástroja v príslušných zobrazeniach, aktivujte/deaktivujte tlačidlo
Show Axis.
POZNÁMKA: Predvolené nastavenie je deaktivácia osi nástroja pre nástroje kalibrované pomo-
cou referenčného poľa a pre nástroje kalibrované v bode otáčania ICM4. 

Ak chcete definovať alebo zmeniť priemer nástroja, stlačte tlačidlo Set Diameter (pozri str. 190).

Ak chcete zopakovať kalibráciu pre zvolený nástroj, stlačte tlačidlo Recalibrate.

Prístup ku kalibrovaným nástrojom

204 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



11 ULTRAZVUK
11.1 Úvod do externého ultrazvuku
11.1.1 Prehľad

Všeobecné informácie

Posun mozgu spôsobený retrakciou, stratou tekutín alebo odstránením tumoru môže obmedzovať
presnosť navigácie založenej na predoperačných obrazoch. Navigovaný ultrazvuk sa používa na
nasledovné účely:
• intraoperačná identifikácia a kompenzácia posunu mozgu
• vizualizácia a označovanie ciev

POZNÁMKA: K navigačnému systému nie je možné pripojiť žiadne ultrazvukové zariadenie bez
vhodného video výstupu. 

Pred začatím

• Príslušný pacient musí byť registrovaný.
• Príslušné ultrazvukové zariadenie musí byť správne pripojené k navigačnému systému.
• K ultrazvukovej sonde musí byť pripojený ultrazvukový adaptér.

Varovanie
Pred použitím funkcií ultrazvuku si dôkladne prečítajte kapitoly Ultrazvukové adaptéry a
Ultrazvukový registračný modul v Príručke používateľa nástrojov.

Varovanie
Pred vykonaním ultrazvukom riadenej navigácie je nutné kalibrovať ultrazvukovú sondu
pomocou ultrazvukového registračného modulu.

Obmedzenia

Varovanie
Táto príručka opisuje spôsob použitia príslušného softvéru na riadenie a zachytávanie
ultrazvukového obrazu. Táto príručka:
• Neobsahuje pokyny pre vykonanie ultrazvukového vyšetrenia ani iných zdravotníckych

postupov.
• Nepredstavuje zdravotnícke protokoly pre ultrazvukové vyšetrenia ani zdravotnícke

postupy.
• Nerozoberá interpretácie nasnímaných skenov.

Varovanie
Pred použitím softvérových funkcií External Ultrasound je nutné absolvovať školenie v
klinických postupoch na vykonávanie ultrazvukových vyšetrení.

ULTRAZVUK
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Zobrazené ultrazvukové obrazy

Varovanie
Ultrazvukové obrazy zobrazené na obrazovke navigácie nie sú vhodné na diagnostické
použitie. Keď je kľúčová kvalita obrazu, použite obrazovku príslušného ultrazvukového
zariadenia.

Úvod do externého ultrazvuku
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11.2 Spustenie externého ultrazvuku
11.2.1 Aktivácia externého ultrazvuku

Všeobecné informácie

Integrovanie externého ultrazvuku vyžaduje video pripojenie medzi príslušným ultrazvukovým
zariadením a navigačným systémom. Externé ultrazvukové zariadenie pripojte k systému Brainlab
pomocou video kábla.

Aktivácia ultrazvuku

Obrázok 121 

Krok

Otvorte okno Tools > Ultrasound.

ULTRAZVUK
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11.2.2 Výber ultrazvukovej sondy

Všeobecné informácie

Ak chcete navigovať ultrazvukovú sondu, táto sonda musí byť kalibrovaná pri nastavenej
penetračnej hĺbke a frekvencii.
V ideálnom prípade odborník na ultrazvuk nainštaluje predvoľby Brainlab na ultrazvukovom
zariadení tak, aby zodpovedali predvoľbám navigácie. Ďalšie informácie o predvoľbách ultrazvuku
a predbežnej kalibrácii vám poskytne podpora spoločnosti Brainlab.

Postup výberu ultrazvukovej sondy

Obrázok 122 

Krok

Stlačením príslušnej ikony v okne Tools > Ultrasound > Ultrasound Probes vyberte sondu,
ktorá sa má použiť na navigáciu. Teraz sa objaví výzva na overenie príslušnej sondy (pozri str.
210).
POZNÁMKA: Zvolená kalibrovaná sonda je zvýraznená. 

Varovanie
Overte, či nastavenia ultrazvukového zariadenia (výstupný kanál, oblasť zobrazenia,
úroveň zväčšenia, obrátenie obrazu, hĺbka skenovania) zodpovedajú kalibrácii zvolenej
sondy v navigačnom systéme.

Varovanie
Dbajte na to, aby ste zvolili tú ultrazvukovú sondu, ktorá sa skutočne použije počas
navigácie.

Spustenie externého ultrazvuku
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Ďalšie možnosti

Možnosti

Ak chcete pridať novú sondu, stlačte tlačidlo Add New Probe. Použijú sa nastavenia videa z po-
slednej kalibrácie. Potom budete presmerovaní do dialógového okna Enter Probe Name. Ak ne-
existuje predchádzajúca kalibrácia ultrazvukovej sondy, najprv sa musia definovať nastavenia vi-
dea (pozri str. 213).
POZNÁMKA: Zmenené nastavenia obrazov je možné predefinovať pre novú sondu (pozri str.
216). 

Ak chcete odstrániť sondu zo zoznamu, stlačte príslušné tlačidlo X. Budete požiadaní o overenie
tohto úkonu.
POZNÁMKA: Ultrazvukovú sondu, ktorá bola zvolená, nie je možné odstrániť. 
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11.2.3 Overenie kalibrácie sondy

Všeobecné informácie

Po každej kalibrácii ultrazvukovej sondy alebo po výbere kalibrovanej sondy je dôležité overiť
presnosť príslušnej kalibrácie na zaistenie správnej reprezentácie obrazov.

Dialógové okno Ultrasound Verification

②①

Obrázok 123 

Č. Komponent

①

Keď podržíte ultrazvukovú sondu na ultrazvukovom registračnom module, zobrazí sa
ultrazvukový obraz tohto modulu.
• Malé biele oblasti na obraze reprezentujú kalibračné body (priesečníky drôtov v modu-

le).
• Žlté nitkové kríže označujú vypočítané pozície kalibračných bodov na základe polohy

sondy.

②
Keď podržíte ultrazvukovú sondu na lebke pacienta, zvolený súbor snímok sa rekonštruu-
je podľa skutočnej orientácie ultrazvukových rovín. Anatomické orientačné body môžete
porovnať s údajmi MR/CT.

Varovanie
Ak sa používa dopplerovský režim, overte správnu farebnú reprodukciu na stránke
overenia so zobrazením externého ultrazvuku. Pre správnu dopplerovskú reprezentáciu je
nutný vstup S-Video.

Varovanie
Informácie zobrazené na obrazovke navigácie ultrazvukovým dopplerom sa môžu
odlišovať od informácií zobrazených v externom ultrazvukovom systéme. Porovnaním
skontrolujte zobrazenie s externým ultrazvukovým systémom pre získanie podrobnejšieho
obrazu.

Frekvencia overenia

Varovanie
Presnosť kalibrácie overujte počas celej relácie vždy, keď vykonávate navigáciu riadenú
ultrazvukom.

Spustenie externého ultrazvuku
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Overenie presnosti pomocou modulu (možnosť 1)

Kroky

1. Držte sondu vertikálne v strede ultrazvukového registračného modulu.

2.
V zobrazení ① overte, či žlté nitkové kríže zodpovedajú pozíciám bielych oblastí. Ak je
každý nitkový kríž priamo nad príslušnou bielou oblasťou (tyče), znamená to presnú kali-
bráciu.

3. Skontrolujte presnosť pomalým pohybom sondy a sledovaním, či pohyb príslušných nitko-
vých krížov zodpovedá pohybu tyčí.

Overenie presnosti priamo na lebke (možnosť 2)

Kroky

1. Podržte sondu na známom orientačnom bode na lebke pacienta.

2. V zobrazení Ultrasound Inline ② (pozri str. 228) overte, či orientácia ultrazvukového ob-
razu zodpovedá údajom pacienta.

Ďalšie kroky

Možnosti

Ak je presnosť dostatočná, stlačte tlačidlo Accept na potvrdenie kalibrácie.

Ak je presnosť nedostatočná, stlačte tlačidlo Recalibrate.
Otvorí sa dialógové okno Rod Detection (pozri str. 217).

Pri úplne prvej kalibrácii ultrazvukovej sondy je tiež možné príslušnú kalibráciu manuálne vylep-
šiť. Stlačte tlačidlo Improve. Otvorí sa dialógové okno Manual Rod Placement (pozri str. 218).

Ďalšie možnosti

Tlačidlo Funkcia

Flip

Flip ponúka tú istú funkciu ako externý ultrazvuk na prispôsobenie ultraz-
vukového obrazu potrebám používateľa.
Slúži na vertikálne obrátenie ultrazvukového zobrazenia a zobrazenia
údajov pacienta. Pomocou tejto funkcie sa nastaví orientácia obrazu pod-
ľa vašej nastavenej polohy/orientácie pacienta.
POZNÁMKA: Použitie externej funkcie obrátenia zruší platnosť existujúcej
kalibrácie ultrazvukovej sondy. Stlačte tlačidlo Flip na stránke overenia na
prispôsobenie ultrazvukového obrazu potrebám používateľa. 

Recalibrate
Aktiváciou funkcie Recalibrate sa otvorí dialógové okno Rod Detection.
Potom môžete na vylepšenie kalibrácie použiť automatickú kalibráciu (po-
zri str. 217).

Improve

Aktiváciou funkcie Improve sa otvorí dialógové okno Manual Rod Place-
ment. Teraz môžete manuálne vylepšiť kalibráciu (pozri str. 218).
POZNÁMKA: Funkciu Improve je možné použiť len po úplne prvej kali-
brácii ultrazvukovej sondy. 

Accept Slúži na prijatie overenej kalibrácie ultrazvuku.
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Tlačidlo Funkcia

Cancel

Slúži na zrušenie kalibrácie ultrazvuku a návrat na hlavnú obrazovku.
POZNÁMKA: Ak už došlo k výberu a overeniu ultrazvukovej sondy, táto
predtým zvolená sonda zostáva ako zvolená sonda po stlačení tlačidla
Cancel na stránke overenia. 

Spustenie externého ultrazvuku
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11.2.4 Kalibrácia novej ultrazvukovej sondy

Všeobecné informácie

Kalibráciu musíte vykonať, keď:
• nie sú kalibrované žiadne sondy alebo boli kalibrované sondy odstránené.
• overenie príslušnej sondy je neúspešné.

Definovanie nastavení obrazov pre kalibráciu

Obrázok 124 

Kroky

1. V okne Tools > Ultrasound > Probes stlačte tlačidlo Add New Probe.

2.

• Ak kalibrujete ultrazvukovú sondu po prvý raz, video vstup musí byť definovaný (pozri
str. 213).

• Ak už bola ultrazvuková sonda kalibrovaná, použijú sa definované nastavenia video
vstupu, orezania a obrazov predtým kalibrovanej sondy. Tieto nastavenia je možné
zmeniť stlačením tlačidla Image Settings v dialógovom okne Cone Definition (str.
216).

3. Keď dôjde k stlačeniu tlačidla Add New Probe, musí sa zadať názov príslušnej sondy
(pozri str. 215).

POZNÁMKA: Ak sa ultrazvukový obraz neobjavuje, uistite sa, že zvolený video vstup sa zhoduje s
pripojenými káblami na paneli používanom ultrazvukovým zariadením. 

Varovanie
Počas každého použitia pripájajte video do toho istého vstupu zvoleného počas kalibrácie.
Použitie iného vstupu môže mať za následok nesprávnu kalibráciu.

Definovanie video vstupu

Na karte Video Input je definovaný použitý video signál a video vstup.
Ak kalibrujete novú sondu po prvý raz, otvorí sa dialógové okno Video Input s výzvou na výber
vhodného video vstupu na definovanie nastavení videa.
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Obrázok 125 

Kroky

1. Možnosť Video Input vám umožňuje nastaviť kanál pre video pripojenie. Stlačte tlačidlo
Select Input na výber požadovaného vstupu (pozri str. 213).

2. Zvoľte typ signálu pod Signal Type (PAL alebo NTSC).

3. Stlačením tlačidla Accept začnete kalibráciu sondy.

POZNÁMKA: Všetky nastavenia videa sú k dispozícii len počas kalibrácie. Prístup k nastaveniam
obrazov je možný cez dialógové okno Cone Definition stlačením ikony Image Settings (pozri str.
216). 

Orezanie ultrazvukového obrazu

Karta Cropping vám umožňuje definovať ultrazvukový obraz, ktorý sa zobrazí v hlavných
zobrazeniach. Pripojený ultrazvukový obraz je obmedzený na obraz zobrazený v rámci žltých čiar.

Obrázok 126 

Spustenie externého ultrazvuku
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Kroky

1.
Zmeňte veľkosť okna orezania.
Jazdec Horizontal Size použite na úpravu šírky ultrazvukového obrazu.
Jazdec Vertical Size použite na úpravu výšky ultrazvukového obrazu.

2. Klepnite do obrazu na úpravu stredu okna orezania.

Varovanie
Ultrazvukové zobrazenie definujte s viditeľným celým kužeľom, aby ste zabránili orezaniu
relevantných ultrazvukových informácií. Všetky relevantné informácie by mali byť viditeľné
v definovanom obdĺžniku zobrazenia. Overte to pomocou zobrazenia externého ultrazvuku,
aby ste sa uistili, že všetky informácie sú viditeľné.

Úprava nastavení obrazov

Na karte Settings môžete podľa potreby upraviť nastavenia zobrazenia obrazov pomocou
príslušných pruhov jazdcov. Pre ďalšie informácie o nastaveniach obrazov pozri str. 53.

Obrázok 127 

Prístup k nastaveniam obrazov pre ultrazvuk

Existujú rôzne možnosti na zmenu nastavení ultrazvukových obrazov.

Možnosti

V okne Tools > Ultrasound stlačte tlačidlo Image Settings na otvorenie dialógových okien, v
ktorých môžete robiť úpravy (pozri str. 223).

Zmeňte nastavenia obrazov v dialógovom okne Cone Definition (pozri str. 216).

Označenie ultrazvukovej sondy

Keď sa ultrazvuková sonda kalibruje v navigačnom systéme po prvý raz, po definovaní nastavení
obrazov a videa je nutné zadať názov príslušnej sondy. Zadať názov kalibrácie ultrazvukovej
sondy je možné len raz.
Ak v navigačnom systéme už bola kalibrovaná ultrazvuková sonda, po stlačení tlačidla Add New
Probe na stránke Probe Selection môžete pre ňu definovať ďalšie nastavenie.
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Obrázok 128 

Kroky

1.
Zadajte názov pomocou virtuálnej klávesnice. Tento názov by mal obsahovať názov son-
dy a použitú frekvenciu ultrazvuku, aby bolo príslušnú sondu možné jednoducho identifi-
kovať.

2. Stlačením tlačidla Proceed uložíte názov sondy.

Úprava kalibračného kužeľa

V dialógovom okne Cone Definition sa zobrazí navrhovaný ultrazvukový kužeľ (žltý obrys). Tento
kužeľ ohraničuje oblasť použitú na kalibráciu príslušnej ultrazvukovej sondy. Nastavte polohu
kužeľa tak, aby všetky časti obrazu nepatriace do obrazu režimu B boli mimo žltého obrysu a aby
definovaný kužeľ reprezentoval príslušný ultrazvukový obraz.
POZNÁMKA: Nastavenia video vstupu môžete zmeniť stlačením tlačidla Image Settings ④ v
rámci príslušného zobrazenia. 

②

④
③

①

Obrázok 129 

Spustenie externého ultrazvuku

216 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Kroky

1. Aktivujte bod stlačením príslušného nitkového kríža a jeho posunutím na vytvorenie žlté-
ho obrysu ① okolo kužeľa ultrazvuku.

2.
Na umiestnenie bodu klepnite na požadované miesto na obrazovke. Na jemné vyladenie
príslušnej polohy použite zväčšené zobrazenie ②.
Aktuálny bod (zobrazený v žltej farbe) sa presunie do označenej oblasti.

3.

Pomocou príslušného jazdca ③ upravte penetračnú hĺbku. Penetračná hĺbka môže mať
50 až 100 mm.
POZNÁMKA: Penetračná hĺbka v dialógovom okne musí byť rovnaká ako penetračná hĺb-
ka pripojeného ultrazvuku. 

Varovanie
Podporované sú len ultrazvukové sondy s penetračnou hĺbkou 50 až 100 mm.

Vykonanie automatickej kalibrácie

Dialógové okno Rod Detection poskytuje živú spätnú väzbu o tom, ktoré objekty obrazov sú
použité na automatickú kalibráciu.

①

②

Obrázok 130 

Kroky

1. Upravte červené čiary ① tak, aby ste odfiltrovali obrazové artefakty, ktoré by mohli byť
detegované ako tyče. Všetko nad hornou čiarou a pod dolnou čiarou bude ignorované.

2. Držte hrot sondy vertikálne a v strede gumenej časti ultrazvukového registračného mo-
dulu a dbajte pritom na to, aby bola ultrazvuková rovina zarovnaná s modulom.

3.

Keď sú biele kalibračné body v ultrazvukovom obraze zachytené kalibračným algoritmom
softvéru, zobrazia sa so zeleným obrysom. Ultrazvukové zariadenie musí niekoľko sek-
únd zostať na mieste.
• Ak je kalibrácia úspešná, otvorí sa stránka Ultrasound Verification.
• Ak je kalibrácia neúspešná, otvorí sa stránka Manual Rod Placement.

POZNÁMKA: Nastavenia obrazov môžete zmeniť výberom tlačidla Image Settings ② v rámci
príslušného zobrazenia. 

Varovanie
Na ultrazvukovom registračnom module musí byť počas kalibrácie návlek, aby sa zaistila
sterilnosť ultrazvukovej sondy.
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Ako dosiahnuť dobrú kalibráciu

Kalibračný algoritmus používa na kalibráciu ultrazvukovej sondy tyče kalibračného modulu.
Nasledujúce obrazy ukazujú, ako musí vyzerať formácia detegovaných tyčí ultrazvukového
modulu, aby sa dosiahla úspešná kalibrácia. Príklady sú uvedené pre rôzne penetračné hĺbky.

Kalibrácia Vysvetlenie

• Detekcia tyčí pomocou kalibračného algorit-
mu v rámci ultrazvukového obrazu je zobra-
zená na ľavej strane.

• Nastavte ultrazvukovú sondu podľa zobra-
zenej formácie tyčí.

• Päť tyčí je detegovaných pomocou ultrazvu-
kovej sondy s penetračnou hĺbkou 60 mm.

Táto formácia tyčí vedie k úspešnej kalibrácii
ultrazvukovej sondy.

• Nastavte ultrazvukovú sondu podľa zobra-
zenej formácie tyčí.

• Osem tyčí je viditeľných pri použití pene-
tračnej hĺbky 80 mm.

Táto formácia tyčí vedie k úspešnej kalibrácii
ultrazvukovej sondy.

• Nastavte ultrazvukovú sondu podľa zobra-
zenej formácie tyčí.

• Najmenej osem tyčí je viditeľných pri použití
penetračnej hĺbky 100 mm.

Táto formácia tyčí vedie k úspešnej kalibrácii
ultrazvukovej sondy.

Postup vykonania manuálnej kalibrácie

Ak je automatická kalibrácia neúspešná, otvorí sa dialógové okno Manual Rod Placement. V
tomto dialógovom okne môžete príslušnú automatickú kalibráciu vylepšiť manuálnym
prispôsobením automaticky zvolených tyčí z automatickej kalibrácie. Na kalibráciu sa použijú biele
kalibračné body ultrazvukového registračného modulu na ultrazvukovom obraze.
Reprezentáciu toho, ako by malo vyzerať správne manuálne umiestnenie tyčí, nájdete na
ultrazvukovom module ①.

Spustenie externého ultrazvuku
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①

Obrázok 131 

②

Obrázok 132 

Kroky

1.

Na kalibráciu sa použije obrázok ultrazvukového obrazu. Zvolené kalibračné body sa au-
tomaticky označia bielymi nitkovými krížmi. Poloha príslušných nitkových krížov je v stre-
de bielych kalibračných bodov ultrazvukového obrazu.
POZNÁMKA: Ak kalibračné body registračného modulu nie sú v zobrazení jasne viditeľ-
né, stlačte tlačidlo Try Again. Softvér vás vráti do dialógového okna Rod Detection, kde
môžete vykonať novú automatickú kalibráciu. 

2.

• Ak chcete prispôsobiť polohu kalibračného bodu, stlačte nitkový kríž príslušného kali-
bračného bodu na zmenu jeho polohy. Zvolený nitkový kríž sa zvýrazní žltou farbou.

• Na umiestnenie kalibračného bodu klepnite na požadované miesto na obrazovke. Aktu-
álny bod (zobrazený v žltej farbe) sa presunie do označenej oblasti. Kalibračné body
manuálne prispôsobujte, kým sa nezhodujú so stredom bielych tyčí na ultrazvukovom
obraze.

Na jemné vyladenie príslušnej polohy použite zväčšené zobrazenie ②.

3.

Umiestnite postupne všetky kalibračné body.
• Ak chcete pridať kalibračné body alebo vybrať dodatočné tyče, stlačte tlačidlo Add

Rod.
• Ak chcete odstrániť kalibračné body alebo zrušiť výber tyčí, stlačte tlačidlo Remove

Rod.
POZNÁMKA: Na vykonanie kalibrácie je nevyhnutných aspoň päť kalibračných bodov. 

POZNÁMKA: Maximálny počet tyčí sa líši v závislosti od kalibračnej hĺbky, ako je to uve-
dené na stránke Manual Rod Placement. 
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Kroky

4.

Stlačte tlačidlo Calibrate na vykonanie opätovnej kalibrácie na základe manuálne kalibro-
vaných bodov.
Ak je manuálna kalibrácia neúspešná, otvorí sa stránka Ultrasound Calibration Error.
Stlačte tlačidlo:
• Try Again na vylepšenie zmenenej polohy kalibračných bodov.
• Cancel na zrušenie kalibrácie ultrazvuku.

Ak je kalibrácia úspešná, softvér zobrazí výzvu na overenie jej presnosti (pozri str. 220).

Dodatočné možnosti pre manuálnu kalibráciu

Tlačidlo Funkcia

Add Rod

Slúži na pridanie dodatočného kalibračného bodu (nitkového kríža) na defino-
vanie novej tyče. Na úspešnú kalibráciu je nutné definovať aspoň päť kalibrač-
ných bodov.
Môže sa umiestniť maximálny počet kalibračných bodov, ktorý závisí od prí-
slušnej penetračnej hĺbky (pozri str. 218).

Remove Rod Slúži na odstránenie zvoleného (žltého) nitkového kríža.

Reset Slúži na obnovenie úvodného kalibračného bodu zvoleného pre manuálnu kali-
bráciu.

Try Again

Pri použití tlačidla Try Again sa otvorí stránka Rod Detection na použitie au-
tomatickej kalibrácie na:
• vykonanie úspešnej automatickej kalibrácie (pozri str. 217) alebo
• nasnímanie nového ultrazvukového obrazu pre manuálnu kalibráciu

Calibrate Slúži na vykonanie novej kalibrácie pomocou manuálne definovaných kalibrač-
ných bodov.

Cancel Slúži na zrušenie kalibrácie ultrazvukovej sondy a návrat na hlavnú obrazovku.

Overenie kalibrácie ultrazvuku

②①

Obrázok 133 

Kroky

1. Umiestnite ultrazvukovú sondu na ultrazvukový registračný modul. V zobrazení ① sa
tyče a nitkové kríže z kalibrácie majú zhodovať s tyčami a nitkovými krížmi modulu.

Spustenie externého ultrazvuku
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Kroky

2. V zobrazení ② je možné vidieť kalibračné prekrytia s údajmi ultrazvuku (zobrazené v ze-
lenej farbe). Porovnajte anatomické orientačné body s údajmi MR/CT.

3.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
• Stlačte tlačidlo Recalibrate. Otvorí sa dialógové okno Rod Detection na automatickú

kalibráciu ultrazvuku.
• Stlačte tlačidlo Improve. Otvorí sa dialógové okno Manual Rod na manuálne vylepše-

nie príslušnej kalibrácie.
• Stlačte tlačidlo Accept na akceptovanie aktuálnej overenej sondy.
• Stlačte tlačidlo Cancel na zrušenie kalibrácie aktuálnej sondy. Softvér vás potom vráti

na hlavnú obrazovku.

POZNÁMKA: Zmena penetračnej hĺbky, frekvencie alebo iných nastavení ultrazvuku na externom
ultrazvukovom zariadení zruší platnosť príslušnej kalibrácie. Bude potrebná nová kalibrácia. 

POZNÁMKA: Viac informácií o postupe overenia ultrazvuku nájdete v časti Overenie kalibrácie
sondy na str. 210. 

Kontrola presnosti kalibrácie ultrazvuku

Varovanie
Po kalibrácii vždy kontrolujte presnosť ultrazvukového sledovania odskúšaním, či sa
príslušná ultrazvuková sonda správne zobrazila v údajoch CT/MR. Podržte sondu na
známych orientačných bodoch a overte polohu zobrazenú na obrazovke.

Opätovná kalibrácia

Ak sa overenie príslušnej sondy javí nepresné, na dosiahnutie presnej kalibrácie musíte túto
ultrazvukovú sondu opätovne kalibrovať.
Zmena penetračnej hĺbky, frekvencie alebo iných nastavení ultrazvuku na externom
ultrazvukovom zariadení zruší platnosť príslušnej kalibrácie a bude znamenať potrebu novej
kalibrácie.
Stlačte tlačidlo Recalibrate na stránke Ultrasound Verification na otvorenie stránky Rod
Detection a automatickú opätovnú kalibráciu ultrazvukovej sondy.

ULTRAZVUK
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11.3 Nástroje externého ultrazvuku
11.3.1 Prístup k nástrojom

Prístup k nástrojom ultrazvuku

Po overení kalibrácie sa zobrazí dialógové okno Tools > Ultrasound so všetkými dostupnými
funkciami pre External Ultrasound. 

Obrázok 134 

Dostupné nástroje

Keď máte softvérovú licenciu External Ultrasound, k dispozícii sú nasledujúce nástroje
ultrazvuku:

Nástroj Vysvetlenie Pozri

Probes
Výber a overenie vopred kalibrovanej ultrazvukovej
sondy, alebo kalibrácia novej sondy alebo penetračnej
hĺbky

Strana 208

Switch to BK Medical Ul-
trasound Umožňuje použitie BK Medical Ultrasound Strana 231

Image Settings Úprava nastavení ultrazvukových obrazov, napr. jas,
kontrast, saturácia Strana 223

Object Shift Zmena polohy ohraničených objektov Strana 155

Ultrasound Landmarks Definovanie orientačných bodov s použitím ultrazvuko-
vého obrazu Strana 167

3-D Ultrasound Acquisiti-
on Snímanie súboru 3D ultrazvukových snímok Strana 224

Nástroje externého ultrazvuku
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11.3.2 Image Settings

Všeobecné informácie

V dialógovom okne Image Settings môžete podľa potreby upraviť nastavenia obrazov pomocou
príslušných pruhov jazdcov. Pre ďalšie informácie o nastaveniach obrazov pozri str. 53.

Úprava nastavení obrazov

Obrázok 135 

Možnosti

Zvoľte Tools > Ultrasound na otvorenie dialógového okna Image Settings, kde môžete vyko-
nať úpravy obrazov (pozri str. 222).

Stlačte ikonu Image Settings, ktorá sa nachádza v zobrazeniach Ultrasound a Ul-
trasound Inline.

ULTRAZVUK
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11.4 3-D Ultrasound Acquisition
11.4.1 Úvod

Prehľad

Funkcia 3-D Ultrasound Acquisition vám umožňuje intraoperačné snímanie nových súborov
snímok skenovaním objemu hlavy pacienta. Nový súbor snímok sa môže použiť na účely
navigácie.

Presnosť nasnímaných údajov

Varovanie
Ak dôjde k uvoľneniu ultrazvukového adaptéra, intraoperačne nasnímaný súbor 3D
ultrazvukových snímok sa nemusí zhodovať s predoperačným súborom snímok.

Varovanie
Nasnímané 3D ultrazvukové údaje sa môžu po určitom čase líšiť od skutočnej anatómie
pacienta z dôvodu napríklad, posunu mozgu alebo resekcií.

Varovanie
Funkciu 3-D Ultrasound Acquisition je možné presne vykonať len v prípade tkaniva,
ktorého poloha zostáva konštantná vzhľadom na referenčné pole Mayfield.

Tipy na snímanie 3D ultrazvuku

Obrázok 136 
• Adaptérom pohybujte jedným dlhým, pomalým, rovnomerným pohybom (približne 10 sekúnd).
• Sledovacie pole by malo byť čo najviac otočené ku kamere.
• Adaptérom neprechádzajte po tej istej oblasti dvakrát.
• Adaptér držte zhruba kolmo. Prípustné je len malé naklonenie.
• Ultrazvukové zariadenie musí zostať zamerané na oblasť záujmu.

Varovanie
Aby ste sa vyhli oneskoreniu medzi ultrazvukovým obrazom a jeho koreláciou so snímkami
CT/MR, pohybujte sondou pomaly a plynule. Aby ste dosiahli maximálnu presnosť,
snímajte ultrazvukové údaje jedným, pomalým pohybom.

3-D Ultrasound Acquisition
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Prístup do dialógového okna Acquisition of 3-D Ultrasound

Obrázok 137 

Krok

Zvoľte Ultrasound > Tools a stlačte tlačidlo 3-D Ultrasound Acquisition na otvorenie dialógo-
vého okna Acquisition of 3-D Ultrasound.

Zaznamenávanie ultrazvukových obrazov

Kroky

1.

• Podržte sondu na oblasti záujmu a stlačte tlačidlo Start na spustenie snímania ultraz-
vukových údajov.

• Pomaly pohybujte sondou na presné zaznamenanie ultrazvukových obrazov a súčasne
dbajte na to, aby ste nepoškodili tkanivo pacienta.

POZNÁMKA: Teraz je zobrazené tlačidlo Stop. 

2.
Po dokončení snímania ultrazvukových obrazov stlačte tlačidlo Stop.
POZNÁMKA: Opätovným stlačením tlačidla Start je možné pokračovať v snímaní ultraz-
vukových obrazov až do počtu 500. 

3. Stlačte tlačidlo Accept na uloženie nasnímaného súboru snímok.

4. Ak už boli ultrazvukové obrazy nasnímané, môžete ich odstrániť stlačením tlačidla Clear.

Uložené obrazy

Softvér je schopný uložiť maximálne 500 obrazov, ktoré sú zoskupené v jednom súbore snímok.
Nový súbor snímok sa môže použiť na účely navigácie (pozri str. 141).

ULTRAZVUK
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11.5 Ultrazvukové obrazy
11.5.1 Prehľad

Všeobecné informácie

Môžete zobraziť živé ultrazvukové obrazy. V týchto obrazoch sú zobrazené naplánované
trajektórie, objekty a body.

Pred začatím

Uistite sa, že je konfigurovaný video výstup pre ultrazvuk (pozri str. 215).

Zobrazenie ultrazvukových obrazov

Kroky

1. Stlačte ikonu oka v príslušnom zobrazení na hlavnej obrazovke, ktoré chcete
zobraziť.

2. Zvoľte kartu Other Views.

3.

Stlačte zobrazenie Ultrasound alebo Ultrasound Inline. Príslušné dialógové okno sa za-
tvorí a zobrazenie sa aktualizuje podľa zvoleného ultrazvukového obrazu.
POZNÁMKA: Zobrazenie Ultrasound Inline požaduje navyše výber množiny údajov (po-
zri str. 228). 

Znehybnenie ultrazvukových obrazov

Ultrazvukové zobrazenie je možné znehybniť pomocou ikony Ultrasound Freeze v príslušnom
ultrazvukovom zobrazení.

Kroky

1.
Stlačte deaktivovanú ikonu Ultrasound Freeze v rámci zobrazenia Ultrasound
alebo v zobrazení Ultrasound Inline.
Ovplyvnené je len ultrazvukové zobrazenie, v ktorom je ikona aktivovaná.

2. Stlačte aktivovanú ikonu Ultrasound Freeze na zrušenie znehybnenia prísluš-
ného ultrazvukového obrazu.

Varovanie
Pri znehybnení ultrazvukových obrazov používajte funkciu Ultrasound Freeze v rámci
softvéru a nie v ultrazvukovom zariadení.

Rôzne ultrazvukové zobrazenia

Zobrazenie Vysvetlenie

Ultrasound
Umožňuje zobrazenie ultrazvukového obrazu.
V týchto obrazoch sú zobrazené naplánované trajektórie, objekty a body.

Ultrasound Inline
Umožňuje zobrazenie zvoleného súboru snímok s rekonštruovanými údajmi
CT/MR na jeho spárovanie s ultrazvukom (pozri str. 228).
V týchto obrazoch sú zobrazené naplánované trajektórie, objekty a body.

Ultrazvukové obrazy
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Varovanie
Orientácia ultrazvukového zobrazenia a orientácia pacienta sú navzájom nezávislé. Zmena
orientácie v zobrazení AKS nebude mať vplyv na ultrazvukové zobrazenie.

Varovanie
Zobrazenie ultrazvukových a video obrazov môže byť oneskorené, ak sa systém používa
na maximálnej kapacite.

ULTRAZVUK
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11.5.2 Zobrazenie Ultrasound Inline

Prehľad

Zobrazenie Ultrasound Inline umožňuje zobrazenie zvoleného súboru snímok s
rekonštruovanými údajmi CT/MR na jeho spárovanie s ultrazvukom.

Zobrazenie ultrazvukovej rekonštrukcie

Kroky

1. Stlačte ikonu oka.

2. Zvoľte kartu Other Views. 

3. Stlačte zobrazenie Ultrasound Inline. Príslušné dialógové okno sa zatvorí a zobrazenie
sa aktualizuje podľa zobrazenia Ultrasound Inline.

4.
Ak je k dispozícii viac ako jeden súbor snímok, otvorí sa dialógové okno Select Set. Vy-
berte súbor snímok, ktorý chcete zobraziť. Príslušné dialógové okno sa zatvorí a zobraze-
nie sa aktualizuje podľa zobrazenia Ultrasound Inline.

Zobrazenie obrazov

Zobrazenie vpravo hore obsahuje zobrazenie Ultrasound Inline ①.

①

Obrázok 138 

Prekrytie zobrazenia Ultrasound Inline

Kroky

1.

Stlačte deaktivovanú ikonu Overlay na prekrytie ultrazvukovej rekonštrukcie vi-
deo obrazom ultrazvuku.
POZNÁMKA: Ak je aktivovaný režim Doppler externého ultrazvukového zaria-
denia, informácie o farbách overte na externom displeji. 

2. Stlačte aktívnu ikonu Overlay na vypnutie funkcie Overlay.

Ultrazvukové obrazy
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Varovanie
Prekrývajúci video obraz ultrazvuku môže zakryť dôležité štruktúry v podkladovom súbore
snímok. Použite dodatočné zobrazenie pre príslušný súbor snímok alebo vypnite prekrytie
ultrazvukom na kontrolu zakrytých štruktúr.

Úprava prekrytia

Stlačte ikonu Image Settings v zobrazení Ultrasound Inline a zvoľte kartu Overlay v dialógovom
okne Image Settings.

①

③

②

④

Obrázok 139 

Č. Funkcia

① Upravuje hodnotu Lower Threshold obrazu. Tmavšie časti ultrazvukového obrazu sa ne-
zobrazia.

② Upravuje hodnotu Upper Threshold obrazu. Jasnejšie časti ultrazvukového obrazu sa
nezobrazia.

③ Upravuje hodnotu Intensity ultrazvukového obrazu na zmenu priehľadnosti prekrývajúce-
ho ultrazvukového obrazu.

④ Aktivuje Green Overlay v obraze na zmenu farby ultrazvukového obrazu na zelené tóny.

ULTRAZVUK
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11.5.3 Konfigurácia zobrazenia ultrazvuku

Všeobecné informácie

Môžete zobraziť živé ultrazvukové obrazy. V týchto obrazoch sú zobrazené naplánované
trajektórie, objekty a body. Nasleduje návrh konfigurácie zobrazenia.

Navrhované usporiadanie zobrazenia

① ② ③

④⑥ ⑤

Obrázok 140 

Č. Zobrazenie

① Axiálne

② Koronárne

③ Sagitálne

④ 3D prehľad

⑤ Zobrazenie Ultrasound Inline bez prekrytia

⑥ Zobrazenie Ultrasound Inline s prekrytím

Hrot nástroja sledovanej kalibrovanej ultrazvukovej sondy je identický so stredom horného okraja
zobrazeného ultrazvukového kužeľa. Príslušná zobrazená trajektória leží v ultrazvukovej rovine.

Ultrazvukové obrazy
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11.6 BK Medical Ultrasound
11.6.1 Úvod do BK Medical Ultrasound

Všeobecné informácie

Posun mozgu spôsobený retrakciou, stratou tekutín alebo odstránením tumoru môže obmedzovať
presnosť navigácie založenej na predoperačných obrazoch. Navigovaný ultrazvuk sa používa na
nasledovné účely:
• intraoperačná identifikácia a kompenzácia posunu mozgu
• vizualizácia a označovanie ciev

Pred začatím

• Príslušný pacient musí byť registrovaný.
• Príslušné ultrazvukové zariadenie musí byť správne pripojené k navigačnému systému.
• K ultrazvukovej sonde musí byť pripojený ultrazvukový adaptér.

Varovanie
Pred použitím funkcií ultrazvuku si dôkladne prečítajte kapitoly Ultrazvukové adaptéry a
Ultrazvukový registračný modul v Príručke používateľa nástrojov.

Varovanie
Pred vykonaním ultrazvukom riadenej navigácie je nutné kalibrovať ultrazvukovú sondu
pomocou ultrazvukového registračného modulu.

Obmedzenia

Varovanie
Táto príručka opisuje spôsob použitia príslušného softvéru na riadenie a zachytávanie
ultrazvukového obrazu. Táto príručka:
• Neobsahuje pokyny pre vykonanie ultrazvukového vyšetrenia ani iných zdravotníckych

postupov.
• Nepredstavuje zdravotnícke protokoly pre ultrazvukové vyšetrenia ani zdravotnícke

postupy.
• Nerozoberá interpretácie nasnímaných skenov.

Varovanie
Pred použitím softvérových funkcií BK Medical Ultrasound je nutné absolvovať školenie v
klinických postupoch na vykonávanie ultrazvukových vyšetrení.

Zobrazené ultrazvukové obrazy

Varovanie
Ultrazvukové obrazy zobrazené na obrazovke navigácie nie sú vhodné na diagnostické
použitie. Keď je kľúčová kvalita obrazu, použite obrazovku príslušného ultrazvukového
zariadenia.

ULTRAZVUK
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11.6.2 Spustenie BK Medical Ultrasound

Všeobecné informácie

Integrovanie ultrazvuku vyžaduje video pripojenie medzi príslušným ultrazvukovým zariadením a
navigačným systémom. Ultrazvukové zariadenie BK Medical vyžaduje priame sieťové pripojenie k
systému Brainlab.

Aktivácia ultrazvuku

Obrázok 141 

Krok

Otvorte okno Tools > Ultrasound.

BK Medical Ultrasound
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11.6.3 Výber ultrazvukovej sondy

Všeobecné informácie

Ak chcete navigovať ultrazvukovú sondu, táto sonda musí byť kalibrovaná najmenej jedenkrát.

Postup výberu ultrazvukovej sondy

Obrázok 142 

Krok

Stlačením príslušnej ikony v okne Tools > Ultrasound > Probes vyberte sondu BK Medical, kto-
rá sa má použiť na navigáciu.
Objaví sa výzva na overenie príslušnej sondy (pozri str. 210).
POZNÁMKA: Zvolená kalibrovaná sonda je zvýraznená. 

Varovanie
Dbajte na to, aby ste zvolili tú ultrazvukovú sondu, ktorá sa skutočne použije počas
navigácie.

Ďalšie možnosti

Možnosti

Ak chcete pridať novú sondu, stlačte tlačidlo Add New Probe. Otvorí sa sekvencia dialógových
okien na kalibráciu novej sondy (pozri str. 237).

Ak chcete odstrániť sondu zo zoznamu, stlačte príslušné tlačidlo X. Budete požiadaní o overenie
tohto úkonu.
POZNÁMKA: Aktuálne aktívnu ultrazvukovú sondu nie je možné odstrániť. 

ULTRAZVUK
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11.6.4 Overenie kalibrácie sondy

Všeobecné informácie

Po každej kalibrácii ultrazvukovej sondy alebo po výbere kalibrovanej sondy je dôležité overiť
presnosť príslušnej kalibrácie na zaistenie správnej reprezentácie obrazov.

Dialógové okno Ultrasound Verification

8

②①

Obrázok 143 

Č. Komponent

①

Keď podržíte ultrazvukovú sondu na ultrazvukovom registračnom module, zobrazí sa
ultrazvukový obraz tohto modulu.
• Malé biele oblasti na obraze reprezentujú kalibračné body (priesečníky drôtov v modu-

le).
• Žlté nitkové kríže označujú vypočítané pozície kalibračných bodov na základe polohy

sondy.

②
Keď podržíte ultrazvukovú sondu na lebke pacienta, zvolený súbor snímok sa rekonštruu-
je podľa skutočnej orientácie ultrazvukových rovín. Anatomické orientačné body môžete
porovnať s údajmi MR/CT.

Varovanie
Ak sa používa dopplerovský režim, overte správnu farebnú reprodukciu na stránke
overenia so zobrazením externého ultrazvuku. Pre správnu dopplerovskú reprezentáciu je
nutný vstup S-Video.

Varovanie
Informácie zobrazené na obrazovke navigácie ultrazvukovým dopplerom sa môžu
odlišovať od informácií zobrazených v ultrazvukovom systéme. Porovnaním skontrolujte
zobrazenie s externým ultrazvukovým systémom pre získanie podrobnejšieho obrazu.

Frekvencia overenia

Varovanie
Presnosť kalibrácie overujte počas celej relácie vždy, keď vykonávate navigáciu riadenú
ultrazvukom.

BK Medical Ultrasound
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Overenie presnosti pomocou modulu (možnosť 1)

Kroky

1. Podržte sondu vo vertikálnej polohe na ultrazvukovom registračnom module.

2.
V zobrazení ① overte, či žlté nitkové kríže zodpovedajú pozíciám bielych oblastí. Ak je
každý nitkový kríž priamo nad príslušnou bielou oblasťou (tyče), znamená to presnú kali-
bráciu.

3. Skontrolujte presnosť pomalým pohybom sondy a sledovaním, či pohyb príslušných nitko-
vých krížov zodpovedá pohybu tyčí.

Overenie presnosti priamo na lebke (možnosť 2)

Kroky

1. Podržte sondu na známom orientačnom bode na lebke pacienta.

2. V zobrazení Ultrasound Inline ② (pozri str. 228) overte, či orientácia ultrazvukového ob-
razu zodpovedá údajom pacienta.

Ďalšie kroky

Možnosti

Ak je presnosť dostatočná, stlačte tlačidlo Accept na potvrdenie kalibrácie.

Ak je presnosť nedostatočná, stlačte tlačidlo Recalibrate.
Otvorí sa dialógové okno Rod Detection (pozri str. 217).

Pri úplne prvej kalibrácii ultrazvukovej sondy je tiež možné príslušnú kalibráciu manuálne vylep-
šiť. Stlačte tlačidlo Improve. Otvorí sa dialógové okno Manual Rod Placement (pozri str. 218).

Ďalšie možnosti

Tlačidlo Funkcia

Flip

Flip ponúka tú istú funkciu ako ultrazvuk na prispôsobenie ultrazvukové-
ho obrazu potrebám používateľa.
Slúži na vertikálne obrátenie ultrazvukového zobrazenia a zobrazenia
údajov pacienta. Pomocou tejto funkcie sa nastaví orientácia obrazu pod-
ľa vašej nastavenej polohy/orientácie pacienta.
POZNÁMKA: Použitie funkcie obrátenia zruší platnosť existujúcej kalibrá-
cie ultrazvukovej sondy. Stlačte tlačidlo Flip na stránke overenia na pri-
spôsobenie ultrazvukového obrazu potrebám používateľa. 

Recalibrate
Aktiváciou funkcie Recalibrate sa otvorí dialógové okno Rod Detection.
Potom môžete na vylepšenie kalibrácie použiť automatickú kalibráciu (po-
zri str. 217).

Improve

Aktiváciou funkcie Improve sa otvorí dialógové okno Manual Rod Place-
ment. Teraz môžete manuálne vylepšiť kalibráciu (pozri str. 218).
POZNÁMKA: Funkciu Improve je možné použiť len po úplne prvej kali-
brácii ultrazvukovej sondy. 

Accept Slúži na prijatie overeného ultrazvuku.
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Tlačidlo Funkcia

Cancel

Slúži na zrušenie ultrazvuku a návrat na hlavnú obrazovku.
POZNÁMKA: Ak už došlo k výberu a overeniu ultrazvukovej sondy, táto
predtým zvolená sonda zostáva ako zvolená sonda po stlačení tlačidla
Cancel na stránke overenia. 
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11.6.5 Kalibrácia novej ultrazvukovej sondy BK Medical

Všeobecné informácie

Kalibráciu musíte vykonať, keď:
• nie sú kalibrované žiadne sondy.
• všetky kalibrované sondy boli odstránené.
• overenie príslušnej kalibrácie sondy je neúspešné.

Opatrenia pri kalibrácii

Varovanie
Na ultrazvukovom registračnom module musí byť počas kalibrácie návlek, aby sa zaistila
sterilnosť ultrazvukovej sondy.

Varovanie
Vopred kalibrované ultrazvukové sondy BK Medical sa musia kalibrovať s najmenej 8
viditeľnými kalibračnými tyčami. Obvykle je tomu tak v hĺbke 7 cm alebo väčšej, ale
nepresahujúcej 11 cm.

Vykonanie automatickej kalibrácie

Dialógové okno Rod Detection poskytuje živú spätnú väzbu o tom, ktoré objekty obrazov sú
použité na automatickú kalibráciu.

①

Obrázok 144 

Kroky

1. Nastavte hĺbku na 8 cm (ak je to možné) a všetkých osem tyčí bude viditeľných.

2. Upravte červené čiary ① tak, aby ste odfiltrovali obrazové artefakty, ktoré by mohli byť
detegované ako tyče. Všetko nad hornou čiarou a pod dolnou čiarou bude ignorované.

3. Držte hrot sondy vertikálne a v strede gumenej časti ultrazvukového registračného mo-
dulu a dbajte pritom na to, aby bola ultrazvuková rovina zarovnaná s modulom.
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Kroky

4.

Keď sú biele kalibračné body v ultrazvukovom obraze zachytené kalibračným algoritmom
softvéru, zobrazia sa so zeleným obrysom. Ultrazvukové zariadenie musí niekoľko sek-
únd zostať na mieste.
• Ak je kalibrácia úspešná, otvorí sa stránka Ultrasound Verification.
• Ak je kalibrácia neúspešná, otvorí sa stránka Manual Rod Placement.

Postup vykonania manuálnej kalibrácie

Ak je automatická kalibrácia neúspešná, otvorí sa dialógové okno Manual Rod Placement. V
tomto dialógovom okne môžete príslušnú automatickú kalibráciu vylepšiť manuálnym
prispôsobením automaticky zvolených tyčí z automatickej kalibrácie. Na kalibráciu sa použijú biele
kalibračné body ultrazvukového registračného modulu na ultrazvukovom obraze.
Reprezentáciu toho, ako by malo vyzerať správne manuálne umiestnenie tyčí, nájdete na
ultrazvukovom module ①.

①

Obrázok 145 

②

Obrázok 146 

Kroky

1.

Na kalibráciu sa použije obrázok ultrazvukového obrazu. Zvolené kalibračné body sa au-
tomaticky označia bielymi nitkovými krížmi. Poloha príslušných nitkových krížov je v stre-
de bielych kalibračných bodov ultrazvukového obrazu.
POZNÁMKA: Ak kalibračné body registračného modulu nie sú v zobrazení jasne viditeľ-
né, stlačte tlačidlo Try Again. Softvér vás vráti do dialógového okna Rod Detection, kde
môžete vykonať novú automatickú kalibráciu. 
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Kroky

2.

• Ak chcete prispôsobiť polohu kalibračného bodu, stlačte nitkový kríž príslušného kali-
bračného bodu na zmenu jeho polohy. Zvolený nitkový kríž sa zvýrazní žltou farbou.

• Na umiestnenie kalibračného bodu klepnite na požadované miesto na obrazovke. Aktu-
álny bod (zobrazený v žltej farbe) sa presunie do označenej oblasti. Kalibračné body
manuálne prispôsobujte, kým sa nezhodujú so stredom bielych tyčí na ultrazvukovom
obraze.

Na jemné vyladenie príslušnej polohy použite zväčšené zobrazenie ②.

3.

Umiestnite postupne všetky kalibračné body.
• Ak chcete pridať kalibračné body alebo vybrať dodatočné tyče, stlačte tlačidlo Add

Rod.
• Ak chcete odstrániť kalibračné body alebo zrušiť výber tyčí, stlačte tlačidlo Remove

Rod.
POZNÁMKA: Na vykonanie kalibrácie je nevyhnutných aspoň osem kalibračných bodov. 

4.

Stlačte tlačidlo Calibrate na vykonanie opätovnej kalibrácie na základe manuálne kalibro-
vaných bodov.
Ak je manuálna kalibrácia neúspešná, otvorí sa stránka Ultrasound Calibration Error.
Stlačte tlačidlo:
• Try Again na vylepšenie zmenenej polohy kalibračných bodov.
• Cancel na zrušenie kalibrácie ultrazvuku.

Ak je kalibrácia úspešná, softvér zobrazí výzvu na overenie jej presnosti (pozri str. 220).

Dodatočné možnosti pre manuálnu kalibráciu

Tlačidlo Funkcia

Add Rod
Slúži na pridanie dodatočného kalibračného bodu (nitkového kríža) na defino-
vanie novej tyče. Na úspešnú kalibráciu je nutné definovať aspoň osem kali-
bračných bodov.

Remove Rod Slúži na odstránenie zvoleného (žltého) nitkového kríža.

Reset Slúži na obnovenie úvodného kalibračného bodu zvoleného pre manuálnu kali-
bráciu.

Try Again

Pri použití tlačidla Try Again sa otvorí stránka Rod Detection na použitie au-
tomatickej kalibrácie na:
• vykonanie úspešnej automatickej kalibrácie (pozri str. 217) alebo
• nasnímanie nového ultrazvukového obrazu pre manuálnu kalibráciu

Calibrate Slúži na vykonanie novej kalibrácie pomocou manuálne definovaných kalibrač-
ných bodov.

Cancel Slúži na zrušenie kalibrácie ultrazvukovej sondy a návrat na hlavnú obrazovku.
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Overenie kalibrácie ultrazvuku

8

②①

Obrázok 147 

Kroky

1. Umiestnite ultrazvukovú sondu na ultrazvukový registračný modul. V zobrazení ① sa
tyče a nitkové kríže z kalibrácie majú zhodovať s tyčami a nitkovými krížmi modulu.

2. V zobrazení ② je možné vidieť kalibračné prekrytia s údajmi ultrazvuku (zobrazené v ze-
lenej farbe). Porovnajte anatomické orientačné body s údajmi MR/CT.

3.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
• Stlačte tlačidlo Recalibrate. Otvorí sa dialógové okno Rod Detection na automatickú

kalibráciu ultrazvuku.
• Stlačte tlačidlo Improve. Otvorí sa dialógové okno Manual Rod na manuálne vylepše-

nie príslušnej kalibrácie.
• Stlačte tlačidlo Accept na akceptovanie aktuálnej overenej sondy.
• Stlačte tlačidlo Cancel na zrušenie kalibrácie aktuálnej sondy. Softvér vás potom vráti

na hlavnú obrazovku.

POZNÁMKA: Viac informácií o postupe overenia ultrazvuku nájdete v časti Overenie kalibrácie
sondy na str. 234. 

Kontrola presnosti kalibrácie ultrazvuku

Varovanie
Po kalibrácii vždy kontrolujte presnosť ultrazvukového sledovania odskúšaním, či sa
príslušná ultrazvuková sonda správne zobrazila v údajoch CT/MR. Podržte sondu na
známych orientačných bodoch a overte polohu zobrazenú na obrazovke.

BK Medical Ultrasound

240 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



11.6.6 Nástroje ultrazvuku BK Medical

Prístup k nástrojom ultrazvuku

Po overení kalibrácie sa zobrazí dialógové okno Tools > Ultrasound so všetkými dostupnými
funkciami pre BK Medical Ultrasound.

Obrázok 148 
Keď máte softvérovú licenciu BK Medical Ultrasound, k dispozícii sú nasledujúce nástroje
ultrazvuku:

Nástroj Vysvetlenie Pozri

Probes Výber a overenie vopred kalibrovanej ultrazvukovej
sondy, alebo kalibrácia novej sondy Strana 233

Disconnect Ultrasound Odpojenie aktuálnej ultrazvukovej sondy Strana 231

Object Shift Zmena polohy ohraničených objektov Strana 155

Ultrasound Landmarks Definovanie orientačných bodov na ultrazvukovom ob-
raze Strana 167

3-D Ultrasound Acquisiti-
on Snímanie súboru 3D ultrazvukových snímok Strana 242
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11.6.7 Snímanie 3-D ultrazvuku BK Medical

Prehľad

Funkcia 3-D Ultrasound Acquisition vám umožňuje intraoperačné snímanie nových súborov
snímok skenovaním objemu hlavy pacienta. Nový súbor snímok sa môže použiť na účely
navigácie.

Presnosť nasnímaných údajov

Varovanie
Ak dôjde k uvoľneniu ultrazvukového adaptéra, intraoperačne nasnímaný súbor 3D
ultrazvukových snímok sa nemusí zhodovať s predoperačným súborom snímok.

Varovanie
Nasnímané 3D ultrazvukové údaje sa môžu po určitom čase líšiť od skutočnej anatómie
pacienta z dôvodu napríklad, posunu mozgu alebo resekcií.

Varovanie
Funkciu 3-D Ultrasound Acquisition je možné presne vykonať len v prípade tkaniva, ktoré
zostáva konštantné vzhľadom na referenčné pole Mayfield.

Tipy na snímanie 3D ultrazvuku

Obrázok 149 
• Adaptérom pohybujte jedným dlhým, pomalým, rovnomerným pohybom (približne 10 sekúnd).
• Sledovacie pole by malo byť čo najviac otočené ku kamere.
• Adaptérom neprechádzajte po tej istej oblasti dvakrát.
• Adaptér držte zhruba kolmo. Prípustné je len malé naklonenie.
• Ultrazvukové zariadenie musí zostať zamerané na oblasť záujmu.

Varovanie
Aby ste sa vyhli oneskoreniu medzi ultrazvukovým obrazom a jeho koreláciou so snímkami
CT/MR, pohybujte sondou pomaly a plynule. Aby ste dosiahli maximálnu presnosť,
snímajte ultrazvukové údaje jedným, pomalým pohybom.
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Prístup do dialógového okna Acquisition of 3-D Ultrasound

Obrázok 150 

Krok

Zvoľte Ultrasound > Tools a stlačte tlačidlo 3-D Ultrasound Acquisition na otvorenie dialógo-
vého okna Acquisition of 3-D Ultrasound.

Zaznamenávanie ultrazvukových obrazov

Kroky

1.

• Podržte sondu na oblasti záujmu a stlačte tlačidlo Start na spustenie snímania ultraz-
vukových údajov.

• Pomaly pohybujte sondou na presné zaznamenanie ultrazvukových obrazov a súčasne
dbajte na to, aby ste nepoškodili tkanivo pacienta.

POZNÁMKA: Teraz je zobrazené tlačidlo Stop. 

2.
Po dokončení snímania ultrazvukových obrazov stlačte tlačidlo Stop.
POZNÁMKA: Opätovným stlačením tlačidla Start je možné pokračovať v snímaní ultraz-
vukových obrazov až do počtu 500. 

3. Stlačte tlačidlo Accept na uloženie nasnímaného súboru snímok.

4. Ak už boli ultrazvukové obrazy nasnímané, môžete ich odstrániť stlačením tlačidla Clear.

Uložené obrazy

Softvér je schopný uložiť maximálne 500 obrazov, ktoré sú zoskupené v jednom súbore snímok.
Nový súbor snímok sa môže použiť na účely navigácie (pozri str. 141).
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11.6.8 Ultrazvukové obrazy BK Medical

Všeobecné informácie

Môžete zobraziť živé ultrazvukové obrazy. V týchto obrazoch sú zobrazené naplánované
trajektórie, objekty a body.

Pred začatím

Uistite sa, že ultrazvukové zariadenie je prostredníctvom sieťového pripojenie správne pripojené k
navigačnému systému.

Zobrazenie ultrazvukových obrazov

Kroky

1. Stlačte ikonu oka v príslušnom zobrazení na hlavnej obrazovke, ktoré chcete
zobraziť.

2. Zvoľte kartu Other Views.

3.

Stlačte zobrazenie Ultrasound alebo Ultrasound Inline. Príslušné dialógové okno sa za-
tvorí a zobrazenie sa aktualizuje podľa zvoleného ultrazvukového obrazu.
POZNÁMKA: Zobrazenie Ultrasound Inline požaduje navyše výber množiny údajov (po-
zri str. 228). 

Znehybnenie ultrazvukových obrazov

Ultrazvukové zobrazenie je možné znehybniť pomocou ikony Ultrasound Freeze v príslušnom
ultrazvukovom zobrazení.

Kroky

1.
Stlačte deaktivovanú ikonu Ultrasound Freeze v rámci zobrazenia Ultrasound
alebo v zobrazení Ultrasound Inline.
Ovplyvnené je len ultrazvukové zobrazenie, v ktorom je ikona aktivovaná.

2. Stlačte aktivovanú ikonu Ultrasound Freeze na zrušenie znehybnenia prísluš-
ného ultrazvukového obrazu.

Varovanie
Pri znehybnení ultrazvukových obrazov používajte funkciu Ultrasound Freeze v rámci
softvéru a nie v ultrazvukovom zariadení.

Rôzne ultrazvukové zobrazenia

Zobrazenie Vysvetlenie

Ultrasound
Umožňuje zobrazenie ultrazvukového obrazu.
V týchto obrazoch sú zobrazené naplánované trajektórie, objekty a body.

Ultrasound Inline
Umožňuje zobrazenie zvoleného súboru snímok s rekonštruovanými údajmi
CT/MR na jeho spárovanie s ultrazvukom (pozri str. 228).
V týchto obrazoch sú zobrazené naplánované trajektórie, objekty a body.
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Varovanie
Orientácia ultrazvukového zobrazenia a orientácia pacienta použité v zobrazeniach AKS sú
navzájom nezávislé. Zmena orientácie v zobrazení AKS nebude mať vplyv na ultrazvukové
zobrazenie.

Varovanie
Zobrazenie ultrazvukových a video obrazov môže byť oneskorené, ak sa systém používa
na maximálnej kapacite.
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11.6.9 Zobrazenie Ultrasound Inline

Prehľad

Zobrazenie Ultrasound Inline umožňuje zobrazenie zvoleného súboru snímok s
rekonštruovanými údajmi CT/MR na jeho spárovanie s ultrazvukom.

Zobrazenie ultrazvukovej rekonštrukcie

Kroky

1. Stlačte ikonu oka.

2. Zvoľte kartu Other Views. 

3. Stlačte zobrazenie Ultrasound Inline. Príslušné dialógové okno sa zatvorí a zobrazenie
sa aktualizuje podľa zobrazenia Ultrasound Inline.

4.
Ak je k dispozícii viac ako jeden súbor snímok, otvorí sa dialógové okno Select Set. Vy-
berte súbor snímok, ktorý chcete zobraziť. Príslušné dialógové okno sa zatvorí a zobraze-
nie sa aktualizuje podľa zobrazenia Ultrasound Inline.

Zobrazenie obrazov

Zobrazenie vpravo hore obsahuje zobrazenie Ultrasound Inline ①.

①

Obrázok 151 

Prekrytie zobrazenia Ultrasound Inline

Kroky

1.

Stlačte deaktivovanú ikonu Overlay na prekrytie ultrazvukovej rekonštrukcie vi-
deo obrazom ultrazvuku.
POZNÁMKA: Ak je aktivovaný režim Doppler ultrazvukového zariadenia, infor-
mácie o farbách overte na externom displeji. 
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Kroky

2. Stlačte aktívnu ikonu Overlay na vypnutie funkcie Overlay.

Varovanie
Prekrývajúci video obraz ultrazvuku môže zakryť dôležité štruktúry v podkladovom súbore
snímok. Použite dodatočné zobrazenie pre príslušný súbor snímok alebo vypnite prekrytie
ultrazvukom na kontrolu zakrytých štruktúr.

Úprava prekrytia

Stlačte ikonu Image Settings v zobrazení Ultrasound Inline a zvoľte kartu Overlay v dialógovom
okne Image Settings.

①

③

②

④

Obrázok 152 

Č. Funkcia

① Upravuje hodnotu Lower Threshold obrazu. Tmavšie časti ultrazvukového obrazu sa ne-
zobrazia.

② Upravuje hodnotu Upper Threshold obrazu. Jasnejšie časti ultrazvukového obrazu sa
nezobrazia.

③ Upravuje hodnotu Intensity ultrazvukového obrazu na zmenu priehľadnosti prekrývajúce-
ho ultrazvukového obrazu.

④ Aktivuje Green Overlay v obraze na zmenu farby ultrazvukového obrazu na zelené tóny.
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11.6.10 Konfigurácia zobrazenia ultrazvuku

Všeobecné informácie

Môžete zobraziť živé ultrazvukové obrazy. V týchto obrazoch sú zobrazené naplánované
trajektórie, objekty a body. Nasleduje návrh konfigurácie zobrazenia.

Navrhované usporiadanie zobrazenia

① ② ③

④⑥ ⑤

Obrázok 153 

Č. Zobrazenie

① Axiálne

② Koronárne

③ Sagitálne

④ 3D prehľad

⑤ Zobrazenie Ultrasound Inline bez prekrytia

⑥ Zobrazenie Ultrasound Inline s prekrytím

Hrot nástroja sledovanej kalibrovanej ultrazvukovej sondy je identický so stredom horného okraja
zobrazeného ultrazvukového kužeľa. Príslušná zobrazená trajektória leží v ultrazvukovej rovine.
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12 NAVIGÁCIA PAINT
12.1 Úvod
12.1.1 Prehľad

Všeobecné informácie

Funkcia Paint vám umožňuje sledovať objemy chirurgicky odstráneného tkaniva na anatómii
pacienta. Sledované informácie je potom možné zobraziť ako zreteľný objekt v rámci súborov
snímok pacienta na obrazovke.

Príklady použitia funkcie Paint

Funkcia Paint je užitočná pre prípady, ako sú resekcia polypov, tumorov alebo tkaniva vo
všeobecnosti (napr. stien prínosových dutín). Je určená na navigáciu skôr k rigidným štruktúram
ako k tumoru umiestnenému hlboko v tkanive, kde môže dôjsť k posunu mozgu.
Po resekcii príslušného tkaniva použite nástroj Paint na sledovanie vyňatej oblasti pomocou
vytvorených objektov, ktoré prekrývajú súbor snímok pacienta. Ak sa v príslušnom súbore snímok
nachádza napríklad polypové tkanivo, ktoré nie je pokryté objektom vytvoreným nástrojom Paint,
môže byť nevyhnutná ďalšia resekcia.
POZNÁMKA: Presnosť polohy príslušného zobrazeného objektu závisí od všeobecnej presnosti
navigácie. Použitie funkcie Paint nie je náhradou za intraoperačné zobrazovanie. 

Varovanie
Pri maľovaní môže dôjsť k posunu pružných anatomických štruktúr. Označené oblasti
môžu byť preto väčšie ako sa očakáva.

Nástroje režimu Paint

Funkcia Paint sa má používať s nástrojom Paint (ukazovadlo s viacerými hrotmi v kombinácii s
hrotom ukazovadla maľovania). Príslušné hroty sú guľaté, aby sa zabránilo intraoperačnému
poškodeniu tkaniva.
POZNÁMKA: Rovnako môžete používať všetky ukazovadlá, jednorazový stylet a nástroje
kalibrované pomocou nástrojových adaptérových polí (veľkosti: M, ML, L, XL) na vytváranie
objektov funkcie Paint. 

Varovanie
V prípade nástrojov bez kalibrovaného priemeru, ako napr. ukazovadiel, softvér používa na
maľovanie cieľového priestoru guľatú kefku s priemerom 4 mm. Vytváranie objektov
funkcie Paint takýmito nástrojmi môže preto viesť k väčším objektom funkcie Paint ako sa
očakáva. V prípade nástrojom s uvedeným priemerom sa použije valcovitá kefka s
rovnakou výškou a šírkou ako priemer nástroja.

NAVIGÁCIA PAINT
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12.2 Kalibrácia a overenie nástrojov Paint
12.2.1 Prehľad

Všeobecné informácie

Nástroje funkcie Paint sú vopred kalibrované. Ďalšia kalibrácia používateľom nie je nutná.
Ak chcete použiť nástroj funkcie Paint, musíte načítať príslušnú kalibráciu a overiť jej presnosť
pomocou ICM4 alebo referenčného poľa.

Dialógové okná kalibrácie a overenia

Obrázok 154 

Načítanie predbežnej kalibrácie

Kroky

1. Podržte príslušný nástroj funkcie Paint a ICM4 (alebo referenčné pole) v zornom poli ka-
mery.

2. Ak chcete načítať predbežnú kalibráciu, stlačte tlačidlo Load v dialógovom okne Instru-
ment Calibration.

3.

Ak sú k dispozícii predbežné kalibrácie pre viac ako jeden nástroj, v dialógovom okne
Select Instrument vyberte Paint Instrument.
POZNÁMKA: Uistite sa, že ste pripojili nástrojové adaptérové pole vhodnej veľkosti,
ako je uvedené v príslušnom dialógovom okne. 

4.

Príslušnú kalibráciu overte v dialógovom okne Verification of Calibration.
POZNÁMKA: Ďalšie pokyny pre overenie tohto nástroja je možné nájsť v kapitole Kali-
brácia nástrojov (pozri str. 201). 

POZNÁMKA: Pri overovaní presnosti pomocou referenčného poľa je odchýlka hrotu mini-
málne 2,8 mm z dôvodu guľového hrotu nástroja funkcie Paint. Ak chcete určiť skutočnú
presnosť hrotu, podržte nástroj Paint vo vertikálnej polohe v kuželi referenčného poľa a
odčítajte 2,8 mm od zobrazenej odchýlky hrotu. 

Varovanie
Pri použití nástroja Paint vždy načítajte vopred kalibrovanú kalibráciu nástroja, pretože
manuálna kalibrácia nebude presná.

Kalibrácia a overenie nástrojov Paint
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12.3 Používanie funkcie Paint
12.3.1 Navigácia

Pred začatím

• Príslušný pacient musí byť registrovaný a presnosť navigácie overená.
• Musí byť overená kalibrácia navigovaného nástroja.

Varovanie
Presnosť navigácie a registrácie má priamy vplyv na presnosť funkcie Paint.

Obmedzenia

Funkciu Paint nie je možné použiť, keď je aktivovaný režim Freeze.
Okrem toho nie je možné funkciu Paint použiť, keď je definovaný posun hrotu nástroja (pozri str.
178).

Použitie funkcie Paint

①

Obrázok 155 

Kroky

1.
Stlačte tlačidlo Paint ① na paneli ponúk na spustenie relácie Paint.
POZNÁMKA: Tlačidlo Paint je potrebné najprv aktivovať prostredníctvom Tools > Set-
tings > Optional Menu Bar Button (pozri str. 50). 

2.

Umiestnite príslušný nástroj do zorného poľa kamery a označte oblasť záujmu na anató-
mii pacienta. Označená oblasť sa príslušným spôsobom zobrazí v zobrazeniach obrazov.
POZNÁMKA: Maľovanie sa spustí len vtedy, keď je nástroj navigovaný pomaly. Maľova-
nie sa zastaví, ak sa nástroj rýchlo posunie o viac ako 1 cm. 

3. Po dokončení označenia oblasti záujmu opäť stlačte tlačidlo Paint. Otvorí sa dialógové
okno Paint Object Options, v ktorom môžete príslušný objekt upraviť (pozri str. 252).

NAVIGÁCIA PAINT
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12.3.2 Úprava objektu Paint

Dialógové okno objektu Paint

Dialógové okno Paint Object Options obsahuje výsledný objekt funkcie Paint so zobrazeným
názvom.

Obrázok 156 

Možnosti

Ak chcete uložiť aktuálne označenú oblasť, stlačte tlačidlo Accept.

Ak chcete odstrániť aktuálne označenú oblasť, stlačte tlačidlo Reject.

Postup úpravy objektov Paint

Možnosti

Ak chcete objekt funkcie Paint premenovať, stlačte tlačidlo Edit a zadajte nový názov v dialógo-
vom okne Enter Name.

Ak chcete zmeniť farbu objektu funkcie Paint, vyberte farbu z palety.
POZNÁMKA: Zvolená farba sa použije pri následných reláciách funkcie Paint. 

POZNÁMKA: Objekt funkcie Paint môžete tiež neskôr upraviť pomocou okna Data > Objects. S
objektmi funkcie Paint sa zaobchádza rovnako ako s ľubovoľným iným objektom. 

Používanie funkcie Paint
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12.3.3 Spravovanie objektov Paint

Všeobecné informácie

Keď stlačíte možnosť Accept v dialógovom okne Paint Object Options (pozri str. 252),
zafarbená oblasť sa uloží ako nový objekt (pri prvom použití počas operácie).
Pri opätovnom použití funkcie Paint počas operácie a pri stlačení možnosti Accept sa príslušná
zafarbená oblasť pridá k predtým uloženému objektu funkcie Paint.
Máte však aj nasledujúce možnosti:
• zafarbenú oblasť môžete uložiť ako nový objekt.
• zafarbenú oblasť môžete pridať k inému objektu (napr. objektu naplánovanému v systéme

iPlan).

Postup vytvorenia nového objektu Paint

Ak chcete práve zafarbenú oblasť uložiť ako nový objekt, postupujte nasledovne:

Obrázok 157 

Kroky

1. Po dokončení značenia oblasti záujmu sa otvorí dialógové okno Paint Object Options.

2. Stlačte možnosť Choose Different Object. Otvorí sa dialógové okno Select Object to
Modify.

3. Stlačte možnosť Create new object.

4. V dialógovom okne Enter Name definujte názov príslušného nového objektu.

5. Stlačte tlačidlo Accept v dialógovom okne Paint Object Options na uloženie nového ob-
jektu.

POZNÁMKA: Nový objekt sa zvolí aj pri následných reláciách funkcie Paint. 

Pridanie k iným objektom

Ak chcete práve zafarbenú oblasť uložiť k už existujúcemu objektu, postupujte nasledovne:

Kroky

1. Po dokončení značenia oblasti záujmu sa otvorí dialógové okno Paint Object Options.

NAVIGÁCIA PAINT
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Kroky

2. Stlačte možnosť Choose Different Object. Otvorí sa dialógové okno Select Object to
Modify.

3. Zo zoznamu vyberte objekt, ku ktorému chcete pridať zafarbenú oblasť.

4. Stlačte tlačidlo Accept v dialógovom okne Paint Object Options na uloženie upravené-
ho objektu (zafarbená oblasť plus zvolený pôvodný objekt).

POZNÁMKA: Zvolený objekt sa zvolí aj pri následných reláciách funkcie Paint. 

Varovanie
Po prijatí zmien príslušného objektu sa upraví príslušný plán pacienta. Tieto zmeny už
potom nie je možné zrušiť.

Používanie funkcie Paint
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13 NAVIGÁCIA POMOCOU
NÁSTROJOV ZAROVNANIA

13.1 VarioGuide
13.1.1 Úvod

Informácie o navigácii VarioGuide

VarioGuide je vopred kalibrovaný nástroj, ktorý je možné použiť na bezrámové biopsie a
zavedenie katétrov. Sprievodca nástrojom VarioGuide v tomto softvéri vás prevedie krokmi
potrebnými na správne zarovnanie príslušného nástroja s naplánovanou trajektóriou.
Pomocou nástroja VarioGuide je možné navigovať vopred kalibrovanú jednorazovú bioptickú
ihlu „typ A“ k príslušnej trajektórii. Nástroj VarioGuide používa na zarovnanie aktuálnu aktívnu/
cieľovú trajektóriu.

Rovnako je možné navigovať iné sledované nástroje (napr. štandardné bioptické ihly s pripojeným
nástrojovým adaptérom) a nesledované nástroje.

Presnosť biopsie

Presné biopsie s použitím nástroja VarioGuide v kombinácii s jednorazovou bioptickou ihlou
Brainlab sú uskutočniteľné pri léziách s priemerom väčším ako 10 mm.
Uvedomte si, že presnosť sa zhoršuje napríklad pri:
• zväčšovaní hĺbky lézie,
• zväčšovaní celkovej vzdialenosti medzi nástrojom VarioGuide a cieľovou léziou,
• flexibilite nástroja.

Umiestnite nástroj VarioGuide blízko k hlave (pričom zvážte viditeľnosť a vyhnutie sa kolízii s
hlavou pri upravovaní). Upozorňujeme, že možné odchýlky od naplánovaného cieľového bodu sú
vyššie pri flexibilnejších nástrojoch.

Pred začatím

Zostavte nástroj VarioGuide podľa popisu v Príručke používateľa nástrojov.

Prehľad pracovného toku

Pracovný tok Pozri

1. Overte presnosť nástroja VarioGuide. Strana 257

2. Overte jednorazovú bioptickú ihlu „typ A“ (ak je k dispozícii). Strana 273

3.
Uveďte nástroj VarioGuide do počiatočnej polohy. Týmto sa kĺbové spoje
nástroja VarioGuide nastavia do stredovej polohy, čím sa vytvorí základ pre
následné úpravy.

Strana 259

4. Pomocou hrubých úprav zarovnajte nástroj VarioGuide s naplánovaným
vstupným bodom a trajektóriou. Strana 260

NAVIGÁCIA POMOCOU NÁSTROJOV ZAROVNANIA
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Pracovný tok Pozri

5. Pomocou precíznych úprav zarovnajte nástroj VarioGuide s príslušnou tra-
jektóriou. Strana 261

6. Overte zarovnanie a v prípade potreby vykonajte ďalšie jemné úpravy. Strana 263

7.
Navigujte nástroj k naplánovanému cieľovému bodu:
• Všeobecné nástroje
• Jednorazová bioptická ihla „typ A“

Strana 264
Strana 265

Minimálne invazívne procedúry

Pri biopsiách, kde je vizuálna kontrola presnosti navigácie na anatomických orientačných bodoch
obmedzená kvôli minimálne invazívnemu prístupu, ju starostlivo a nepretržite overujte na
anatomických orientačných bodoch, ktoré sú prístupné v oblastiach s návlekom.

VarioGuide
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13.1.2 Overenie nástrojov

Overenie nástroja VarioGuide

①

②

Obrázok 158 

Kroky

1.
Otvorte okno Tools > Instruments a stlačte možnosť VarioGuide.
Otvorí sa dialógové okno VarioGuide Verification.

2.

Umiestnite ukazovadlo postupne do bodov otáčania ① na vodiacom disku. Softvér zobra-
zí príslušnú odchýlku. Vodiaci disk obsahuje osem bodov otáčania. Mali by ste overiť mi-
nimálne tri body v závislosti do dostupnosti z dôvodu polohy nástroja VarioGuide.
Keď je celková odchýlka menšia ako 1,0 mm, príslušná kontrolka ② svieti nazeleno, čo
znamená, že presnosť je dostatočná.

Riešenie problémov s overením nástroja VarioGuide

Ak je presnosť nedostatočná, uistite sa, že:
• nástroj VarioGuide je správne zostavený.
• vodiaci disk je riadne pripojený.
• pole VarioGuide nie je ohnuté.

Overenie jednorazovej bioptickej ihly

Pozri pokyny uvedené na str. 273.

NAVIGÁCIA POMOCOU NÁSTROJOV ZAROVNANIA
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13.1.3 Prístup k sprievodcovi nástrojom VarioGuide

Pred začatím

Uistite sa, že je už definovaná trajektória (pozri str. 160).

Aktivácia navigácie VarioGuide

Obrázok 159 

Krok

Otvorte okno Tools a stlačte možnosť VarioGuide.
Otvorí sa dialógové okno Initial Position.

VarioGuide
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13.1.4 Definovanie počiatočnej polohy a vykonanie hrubých úprav

Definovanie počiatočnej polohy

①

③

②

Obrázok 160 

Kroky

1.
Posúvajte držiak poľa v kĺbovom spoji disku, kým koniec držiaka poľa nedosiahne čiaru
na kĺbovom spoji disku.
Zarovnajte horizontálnu a vertikálnu čiaru na oboch komponentoch ①.

2. Zarovnajte čiary na držiaku poľa s čiarami na poli VarioGuide ②.

3. Zaistite všetky kĺbové spoje utiahnutím skrutiek.

4. Stlačte tlačidlo Proceed na pokračovanie v postupe hrubých úprav.

POZNÁMKA: Stlačte tlačidlo Assembly Video ③ poskytujúce inštruktážnu animáciu o zostavení
nástroja VarioGuide. 

POZNÁMKA: Je užitočné vykonať tieto úpravy, keď je príslušná pomôcka zostavená po
sterilizácii. 

NAVIGÁCIA POMOCOU NÁSTROJOV ZAROVNANIA
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Hrubé úpravy nástroja VarioGuide

Kroky

1.

①

Pomocou centrálnej upínacej rukoväte ①
upravte nástroj VarioGuide tak, aby sa za-
rovnal s trajektóriou a aby sa zhodoval zo-
brazený nitkový kríž s naplánovaným vstup-
ným bodom na zobrazení.
POZNÁMKA: V prípade potreby otáčajte zo-
brazenú 3D snímku, kým sa nezhodujte s
orientáciou pacienta (stlačte ľavý a pravý
horný roh zobrazenia). 

Keď je nitkový kríž zarovnaný so vstupným
bodom a príslušný nástroj je zhruba zarov-
naný s trajektóriou, softvér zobrazí výzvu
Lock joint!
Softvér zobrazí minimálnu dĺžku nástroja po-
trebnú na dosiahnutie naplánovaného cieľo-
vého bodu.

2. Otočte centrálnu upínaciu rukoväť na zaistenie kĺbového spoja.

3.
Keď je kĺbový spoj správne nastavený, softvér vás vyzve prejsť na nasledujúci krok úprav.
Na nasledujúce kroky môžete prejsť aj stlačením tlačidla Proceed.

VarioGuide
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13.1.5 Vykonanie jemných úprav

Informácie o krokoch úprav

Tri kĺbové spoje (Kĺbový spoj 1 (Joint 1), Kĺbový spoj 2 (Joint 2) a Kĺbový spoj 3 (Joint 3)) sa
musia upraviť na zarovnanie nástroja VarioGuide. Na vykonanie každej úpravy:
• uvoľnite kĺbový spoj označený v každom dialógovom okne. Softvér rozpozná príslušný kĺbový

spoj a zobrazí hodnotu, o ktorú treba tento spoj upraviť.
• Keď sa odchýlka blíži k 0°, softvér zobrazí v dialógovom okne Lock joint! a kontrolka svieti

nazeleno.
• keď je každý kĺbový spoj správne nastavený, softvér vás vyzve prejsť na nasledujúci krok

úprav. Na nasledujúce kroky môžete prejsť aj stlačením tlačidla Proceed.
POZNÁMKA: Softvér vám dovolí prejsť na nasledujúci krok, aj keď kontrolka nesvieti nazeleno.
Pred pokračovaním sa uistite, že príslušná presnosť je dostatočná. 

Opätovné zarovnanie nástroja VarioGuide

Varovanie
Ak upravíte vodiaci disk alebo ak zmeníte priemer nástroja, musíte nástroj VarioGuide
opätovne zarovnať s príslušnou trajektóriou.

Postup zarovnania nástroja VarioGuide s naplánovanou trajektóriou

Kroky

1.

Otočte nástroj VarioGuide okolo spoja
Joint 1 približne o 60° na aktiváciu zobra-
zenia merania.
Upravujte spoj Joint 1, kým odchýlka ne-
bude blízko 0°.

2.

Upravujte spoj Joint 2, kým odchýlka ne-
bude blízko 0°.
Opatrne otáčajte spoj Joint 2, kým zobra-
zená odchýlka uhla nebude blízko 0°. Po-
tom môžete spoj Joint 2 uzamknúť.

NAVIGÁCIA POMOCOU NÁSTROJOV ZAROVNANIA
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Kroky

3. Upravujte spoj Joint 3, kým odchýlka ne-
bude blízko 0°.

Po dokončení všetkých krokov úprav sa otvorí dialógové okno Review Alignment, v ktorom
môžete overiť presnosť zarovnania.

VarioGuide
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13.1.6 Overenie presnosti

Postup overenia presnosti

Obrázok 161 

Kroky

1. Overte, či je nástroj VarioGuide (ružový) správne zarovnaný s naplánovanou trajektóriou
(zelená).

2.
Softvér zobrazí odhadovanú odchýlku od nástroja VarioGuide k naplánovanému vstup-
nému a cieľovému bodu trajektórie.
Ak je presnosť blízko 0°, príslušná kontrolka pre každý kĺbový spoj sa rozsvieti nazeleno.

3.
• Ak je zarovnanie uspokojivé, stlačte tlačidlo Confirm. Otvorí sa zobrazenie navigácie.
• Ak má presnosť veľkú odchýlku alebo ak si želáte zopakovať zarovnanie, stlačte tlačid-

lo Start Again. Otvorí sa dialógové okno Initial Position.

POZNÁMKA: Keď ste úspešne zarovnali nástroj VarioGuide a overili presnosť tohto zarovnania,
môžete príslušné overenie kedykoľvek otvoriť stlačením tlačidla VarioGuide v dialógovom okne
Tools. 

Minimálne invazívne procedúry

Pri biopsiách, kde je vizuálna kontrola presnosti navigácie na anatomických orientačných bodoch
obmedzená kvôli minimálne invazívnemu prístupu, ju starostlivo a nepretržite overujte na
anatomických orientačných bodoch, ktoré sú prístupné v oblastiach s návlekom.
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13.1.7 Navigácia všeobecných nástrojov pomocou nástroja VarioGuide

Všeobecné informácie

Po zarovnaní nástroja VarioGuide ho môžete použiť na navigovanie nástroja (napr. štandardnej
bioptickej ihly) k naplánovanému cieľovému bodu trajektórie.

Obrazovka navigácie

Pre najlepšie výsledky vedenia nástroja, napr. bioptickej ihly, pozdĺž trajektórie k cieľovému bodu,
sa odporúča použiť zobrazenia Auto-Pilot, Axial, Coronal a Sagittal.

Obrázok 162 
Nástroj VarioGuide je v zobrazeniach zobrazený už zarovnaný s trajektóriou. Softvér zobrazuje
vzdialenosť od dolnej časti vodiaceho disku (označenej ružovým nitkovým krížom) k cieľovému
bodu.

VarioGuide
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13.1.8 Navigácia jednorazovej bioptickej ihly pomocou VarioGuide

Sledovanie ihly

Softvér sleduje hĺbku zasunutia ihly pomocou dvoch reflexných diskov na sledovacom poli ihly.
Trajektória ihly je sledovaná pomocou sledovacieho poľa nástroja VarioGuide.

Pred začatím

Krok

Uistite sa, že príslušná ihla bola overená (pozri str. 273).

Výpočet polohy dorazu na ihle

Kroky

1.
①

②

Poznačte si vzdialenosť k cieľovej hodnote zo-
brazenú na obrazovke.
Berte na vedomie, že okienko výrezu s veľko-
sťou 10 mm ① na jednorazovej bioptickej ih-
le „typ A“ je vo vzdialenosti 2,0 mm od hrotu
ihly ②.
POZNÁMKA: Uistite sa, že vzdialenosť medzi
bioptickou rúrkou a cieľovým bodom je menšia
ako: (dĺžka bioptickej ihly) mínus (dĺžka bioptic-
kej rúrky). 

2. 50 mm
Vypočítajte polohu dorazu na ihle sčítaním
vzdialenosti k cieľovej hodnote (zobrazenej na
obrazovke navigácie) a priemeru vodiaceho di-
sku (50 mm).

3.

③ Pomocou pravítka odmerajte vypočítanú polo-
hu dorazu na jednorazovej bioptickej ihle
„typ A“.

4. Zaistite doraz ③ na bioptickej ihle vo vypočítanej polohe.

5. Vložte bioptickú ihlu do vodiaceho disku a navigujte ju k naplánovanému cieľovému bodu
(pozri str. 272).

Varovanie
Na zaistenie správnosti penetračnej hĺbky jednorazovej bioptickej ihly „typ A“ je dôležité
dodržať kroky 3 a 4. Ak by počas navigácie došlo k zakrytiu sledovacieho poľa ihly, poloha
dorazu zabráni ihle v penetrácii za naplánovaný cieľový bod.
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Manipulácia s vodiacim diskom

②①

Obrázok 163 

Varovanie
Upozorňujeme, že keď odoberiete upínací krúžok ① vodiaceho disku (napr. na odobratie
zavedeného nástroja), uvoľní sa aj vonkajší disk ②. S komponentmi vodiaceho disku
manipulujte pri ich odoberaní opatrne.

VarioGuide
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13.2 Bezrámový bioptický systém
13.2.1 Úvod

Informácie o bezrámovom bioptickom systéme

Bezrámový bioptický systém môžete používať na vykonávanie bezrámových biopsií riadených
navigačným softvérom.
Môžete navigovať:
• vopred kalibrovanú jednorazovú bioptickú ihlu „typ A“ po trajektórii vopred naplánovanej v

systéme iPlan alebo v navigačnom systéme,
• iné sledované nástroje (napr. štandardné bioptické ihly s pripojeným nástrojovým adaptérom) a

nesledované nástroje.

Informácie o tejto časti

Táto časť poskytuje informácie o používaní bezrámového bioptického systému na navigáciu
jednorazovej bioptickej ihly „typ A“.
Ak chcete navigovať iný sledovaný nástroj, musíte k nemu pripojiť nástrojový adaptér a kalibrovať
ho podľa popisu začínajúceho na str. 185.

Pred začatím

Zostavte bezrámový bioptický systém podľa popisu v Príručke používateľa nástrojov.

Prehľad pracovného toku

Pracovný tok Pozri

1. Overte jednorazovú bioptickú ihlu „typ A“ (ak je k dispozícii). Strana 273

2. Overte bioptickú rúrku (nástroj zarovnania). Strana 268

3. Zarovnajte bioptickú rúrku s naplánovanou trajektóriou (ak bola naplánova-
ná). Strana 269

4. Vypočítajte hĺbku zasunutia bioptickej ihly. Strana 270

5. Navigujte ihlu k naplánovanému cieľovému bodu. Strana 272

Minimálne invazívne procedúry

Pri biopsiách, kde je vizuálna kontrola presnosti navigácie na anatomických orientačných bodoch
obmedzená kvôli minimálne invazívnemu prístupu, ju starostlivo a nepretržite overujte na
anatomických orientačných bodoch, ktoré sú prístupné v oblastiach s návlekom.
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13.2.2 Overenie nástrojov

Overenie jednorazovej bioptickej ihly

Pozri pokyny uvedené na str. 273.

Overenie bioptickej rúrky

Obrázok 164 

Kroky

1.
Otvorte okno Tools > Instruments a stlačte možnosť Alignment Tool.
Otvorí sa dialógové okno Alignment Tool Verification.

2. Uistite sa, že vložky sú pevne naskrutkované do bioptickej rúrky.

3. Pripojte nastavovacie bioptické pole k bioptickej rúrke. 

4. Vložte bioptickú rúrku do objímky s veľkosťou 10 mm matrice ICM4 (pozri str. 196), pri-
čom dbajte na to, aby sa koniec rúrky dotkol dna objímky.

5.
Na základe súradníc ICM4 a nastavovacieho bioptického poľa softvér vypočíta a zo-
brazí odchýlku hrotu nástroja a trajektórie nástroja.
Skontrolujte zobrazené hodnoty a rozhodnite, či sú prijateľné pre aktuálnu procedúru.

Riešenie problémov s overením bioptickej rúrky

Ak je presnosť nedostatočná, uistite sa, že:
• bioptická rúrka je správne zostavená.
• bioptická rúrka je správne vložená do objímky ICM4.

Bezrámový bioptický systém
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13.2.3 Zarovnanie bioptickej rúrky a výpočet hĺbky zasunutia nástroja

Pred začatím

Pre najlepšie výsledky vedenia nástrojov pozdĺž trajektórie k cieľovému bodu sa odporúča použiť
zobrazenia Auto-Pilot, Axial, Coronal a Sagittal.
POZNÁMKA: Zobrazenie Auto-Pilot je dostupné len vtedy, keď je naplánovaná a zobrazená
trajektória. 

Zarovnanie bioptickej ihly s naplánovanou trajektóriou

②

①

Obrázok 165 

Kroky

1. Vložte bioptickú ihlu do puzdra bezrámového bioptického systému. Virtuálna reprezen-
tácia je zobrazená na obrazovke navigácie ①.

2. Uchopte bioptickú ihlu a otvorte centrálnu upínaciu rukoväť.

3.
Otáčajte bioptickú rúrku okolo osi A-P a posúvajte ju paralelne, kým nie je zarovnaná s
vopred naplánovanou trajektóriou podľa axiálneho, koronárneho a sagitálneho zobraze-
nia. Pri zarovnávaní si pomáhajte šípkami zobrazenými v zobrazení Auto-Pilot.

4.

Otáčajte bioptickú rúrku okolo osi H-F a posúvajte ju paralelne, kým nie je zarovnaná s
vopred naplánovanou trajektóriou. Pri zarovnávaní si pomáhajte šípkami zobrazenými v
zobrazení Auto-Pilot.
V prípade potreby zopakujte kroky 3 a 4, kým nebude bioptická rúrka správne zarovnaná.

5.
Skontrolujte zarovnanie v zobrazení Auto-Pilot. Bioptická rúrka je správne zarovnaná
vtedy, keď nitkové kríže reprezentujúce cieľový bod, vstupný bod a hrot nástroja ležia na
sebe navzájom ②.

6. Dbajte na to, aby bolo možné zamýšľaným nástrojom dosiahnuť léziu, a pamätajte na to,
že 70 mm nástroja je vložených do bioptickej rúrky (pozri str. 270).

7. Utiahnite centrálnu upínaciu rukoväť bezrámového bioptického systému na zaistenie
bioptickej rúrky na mieste.

8. Overte kvalitu úprav zväčšením každého zobrazenia. Cieľový bod zamýšľanej biopsie sa
musí nachádzať v strede virtuálnej bioptickej rúrky.

9. Vzdialenosť k cieľovému bodu je teraz zobrazená v dolnej časti zobrazení navigácie.
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Nastavenie polohy bioptickej rúrky bez trajektórie

Ak nebola naplánovaná trajektória:

Kroky

1.

Upravte Tool Tip Offset (pozri str. 178) na hodnotu, ktorá mierne presahuje hĺbku zamý-
šľanej biopsie.
POZNÁMKA: Uistite sa, že vzdialenosť medzi bioptickou rúrkou a cieľovým bodom je
menšia ako: dĺžka bioptickej ihly - dĺžka bioptickej rúrky. 

2. Vložte bioptickú rúrku do puzdra bezrámového bioptického systému. Virtuálna repre-
zentácia rúrky je zobrazená na obrazovke navigácie.

3. Uchopte bioptickú rúrku a otvorte centrálnu upínaciu rukoväť.

4. Upravte bezrámový bioptický systém tak, aby sa os virtuálneho nástroja stretla s cieľo-
vou léziou.

5. Dbajte na to, aby bolo možné zamýšľaným nástrojom dosiahnuť léziu, a pamätajte na to,
že 70 mm nástroja je vložených do bioptickej rúrky (pozri str. 270).

6. Utiahnite centrálnu upínaciu rukoväť bezrámového bioptického systému na zaistenie
bioptickej rúrky na mieste.

7.
Jemne vylaďte Tool Tip Offset, kým sa hrot virtuálneho nástroja nenachádza v cieľovej
lézii.
POZNÁMKA: Toto nastavenie teraz reprezentuje vzdialenosť k cieľovému bodu. 

8. Overte kvalitu úprav zväčšením každého zobrazenia. Cieľový bod zamýšľanej biopsie sa
musí nachádzať v strede virtuálnej bioptickej rúrky.

Výpočet polohy dorazu na nástroji

Kroky

1. Uistite sa, že príslušný nástroj bol overený (pozri str. 268).

2.
①

②

Poznačte si vzdialenosť k cieľovej hod-
note zobrazenú na obrazovke.
Berte na vedomie, že okienko výrezu s
veľkosťou 10 mm ① na jednorazovej
bioptickej ihle „typ A“ je vo vzdialeno-
sti 2,0 mm od hrotu ihly ②.

3.

70 mm + x mm

Vypočítajte polohu dorazu na nástroji
sčítaním vzdialenosti k cieľu (zobrazenej
na obrazovke navigácie) a dĺžky bioptic-
kej rúrky (70 mm). Nižšie uvedený prí-
klad ilustruje výpočet pre jednorazovú
bioptickú ihlu „typ A“.

4.

③
Odmerajte polohu dorazu na nástroji
pravítkom.

5. Zaistite doraz ③ na nástroji vo vypočítanej polohe.

6. Vložte nástroj do bioptickej rúrky a navigujte ho k naplánovanému cieľovému bodu (pozri
str. 272).

Bezrámový bioptický systém
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Navigácia nástrojov

Varovanie
Na zaistenie správnosti penetračnej hĺbky jednorazovej bioptickej ihly „typ A“ je dôležité
dodržať kroky 3 až 5 v predchádzajúcej tabuľke. Ak by počas navigácie došlo k zakrytiu
sledovacieho poľa ihly, poloha dorazu zabráni ihle v penetrácii za naplánovaný cieľový
bod.

Varovanie
Keď používate bioptické ihly, berte na vedomie, že hrot nástroja nie je nevyhnutne jeho
operačným stredom. V takých prípadoch je nutné nástroj zaviesť za navigovaný cieľový
bod, aby bolo možné jeho operačný stred umiestniť do štruktúry záujmu.
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13.3 Jednorazová bioptická ihla „typ A“
13.3.1 Úvod

Prehľad komponentov ihly

⑤

④

③②①

Obrázok 166 

Č. Komponent Funkcia

① Sledovacie pole Dva reflexné disky umožňujú sledovanie hĺbky zasunutia kamerou
počas navigácie.

② Oceľová kanyla

• Vonkajší priemer: 1,8 mm
• Okienko výrezu: 10 mm
• Maximálna hĺbka zasunutia: 140 mm

POZNÁMKA: Oceľová kanyla je jedinou súčasťou ihly, ktorá je
vhodná na invazívne použitie. 

③ Doraz Zaistený na ihle v polohe nameranej hĺbky zasunutia, aby sa zabrá-
nilo penetrácii ihly za naplánovanú hĺbku.

④ Vákuová striekačka Používaná v súlade so štandardným postupom.

⑤ Pravítko Slúži na meranie hĺbky zasunutia na ihle.

Jednorazová bioptická ihla „typ A“

272 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



13.3.2 Overenie jednorazovej bioptickej ihly

Prístup k overeniu

Krok

Otvorte okno Tools > Instruments a stlačte možnosť Biopsy Needle.
Otvorí sa dialógové okno Biopsy Needle Verification. 

Obrázok 167 

Overenie pomocou nástroja VarioGuide

Kroky

1. Umiestnite vodiaci disk tak, aby ste mohli ihlu zasunúť vertikálne.

2.

Zasúvajte jednorazovú bioptickú ihlu „typ A“ do vodiaceho disku, kým sa výraz Stop
nezvýrazní namodro.
Príslušné šípky označujú smer, v ktorom sa má nastavovať ihla, kým sa nedosiahne hĺb-
ka zasunutia.

3. Utiahnite upínací krúžok na zaistenie ihly vo vodiacom disku.

4. Softvér vypočíta a zobrazí odchýlku trajektórie bioptickej ihly na základe súradníc sledo-
vacieho poľa ihly a sledovacieho poľa nástroja VarioGuide.

Overenie pomocou bezrámového bioptického systému

Kroky

1.

Zasúvajte jednorazovú bioptickú ihlu „typ A“ do bioptickej rúrky s pripojeným nastavo-
vacím bioptickým poľom, kým sa výraz Stop nezvýrazní namodro.
Príslušné šípky označujú smer, v ktorom sa má nastavovať ihla, kým sa nedosiahne hĺb-
ka zasunutia.

2. Zaistite ihlu v bioptickej rúrke utiahnutím upevňovacej skrutky na rúrke.

3. Uveďte bioptickú rúrku a ihlu do vertikálnej polohy.

4. Softvér vypočíta a zobrazí odchýlku trajektórie bioptickej ihly na základe súradníc sledo-
vacieho poľa ihly a nastavovacieho bioptického poľa.
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Riešenie problémov s overením ihly

Ak je presnosť nedostatočná, uistite sa, že:
• sledovacie pole na ihle a sledovacie pole nástroja VarioGuide/nastavovacie bioptické pole

sú viditeľné pre kameru.
• reflexné povrchy nie sú znečistené ani poškodené.
• ihla nie je ohnutá.

POZNÁMKA: Ploché značky na ihle vyžadujú priamejší uhol voči kamere ako jednorazové
guľaté reflexné značky. 

Jednorazová bioptická ihla „typ A“
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13.3.3 Navigácia jednorazovej bioptickej ihly

Všeobecné informácie

Keď došlo k správnemu zostaveniu jednorazovej bioptickej ihly s nástrojom VarioGuide (pozri str.
265) alebo s bezrámovým bioptickým systémom (pozri str. 270), môžete ihlu navigovať k
naplánovanému cieľovému bodu.

Sledovanie ihly

Hĺbka zasunutia ihly je sledovaná dvomi reflexnými diskami na sledovacom poli ihly.
Trajektóriu ihly sleduje:
• sledovacie pole nástroja VarioGuide, ak používate nástroj VarioGuide.
• nastavovacie bioptické pole, ak používate bezrámový bioptický systém.

Pokyny k sledovaniu

Obidva reflexné disky na sledovacom poli ihly musia byť v priamom zornom poli kamery.
Sledovacie pole ihly umiestnite pod správnym uhlom voči kamere a do stredu objemu kamery.
Sledovacie pole nástroja VarioGuide alebo nastavovacie bioptické pole musí byť nepretržite
viditeľné pre kameru.

Varovanie
Ukazovadlo nie je sledované, kým je jednorazová bioptická ihla v zornom poli kamery. Jeho
sledovanie je opäť možné potom, ako sa jednorazová bioptická ihla stratí zo zorného poľa
kamery na minimálne dve sekundy.

Obrazovka navigácie

①

②

Obrázok 168 

Č. Vysvetlenie

① Hnedá farba reprezentuje jednorazovú bioptickú ihlu.

② Ružová čiara reprezentuje bioptické okienko na jednorazovej bioptickej ihle (2,0 mm od
hrotu ihly).

Upozorňujeme, že softvér vypočíta vzdialenosť od hrotu jednorazovej bioptickej ihly k
naplánovanému cieľovému bodu. Bioptické okienko sa však nenachádza na hrote ihly.
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Navigácia ihly

Kroky

1. Zarovnajte bezrámový bioptický systém alebo nástroj VarioGuide tak, aby sa ružový
nitkový kríž zhodoval s naplánovaným vstupným bodom.

2.
Spárujte hnedý nitkový kríž (reprezentujúci hrot ihly) s naplánovaným cieľovým bodom.
V zobrazeniach obrazov sa zobrazí vzdialenosť od navigovaného nástroja k naplánova-
nému cieľovému bodu.

Zobrazenie bioptickej ihly Vzdialenosť k cieľovému bodu

Viditeľné pre kameru Softvér vypočíta vzdialenosť od hrotu ihly k cieľovému bodu.

Neviditeľné pre kameru

• Navigácia VarioGuide: softvér zobrazí vzdialenosť od konca di-
sku k cieľovému bodu.

• Navigácia pomocou bezrámového bioptického systému: sof-
tvér zobrazí vzdialenosť od konca bioptickej rúrky k cieľovému
bodu.

POZNÁMKA: Keď došlo k úspešnej navigácii bioptickej ihly k cieľovému bodu, je možné vykonať
biopsiu v súlade so štandardným chirurgickým postupom. 

Počas navigácie

Sledovacie pole nástroja VarioGuide a nastavovacie bioptické pole musia byť nepretržite
viditeľné pre kameru. Ak bioptická ihla a relevantné pole nie sú správne zarovnané (napr. ak je
ihla ohnutá alebo nie je správne zavedená), softvér v zobrazeniach obrazov zobrazí hlásenie
„needle not aligned“. Ak k tomu dôjde, mali by ste overiť presnosť bioptických nástrojov podľa
popisu na str. 257 (pre nástroj VarioGuide) a str. 268 (pre bezrámový bioptický systém).

Jednorazová bioptická ihla „typ A“
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14 NAVIGÁCIA POMOCOU
JEDNORAZOVÉHO
STYLETU

14.1 Úvod
14.1.1 Informácie o jednorazovom stylete

Všeobecné informácie

Pomocou jednorazového styletu môžete navigovať katétre a shunty tretích strán pozdĺž vopred
naplánovanej trajektórie. Navigácia sa vykonáva manuálne. Softvér sleduje trajektóriu
jednorazového styletu pomocou reflexných diskov ① na sledovacom poli jednorazového
styletu. 

①

Obrázok 169 

Varovanie
Jednorazový stylet je manuálny nástroj a nie je vhodný na vysoko precízne zavádzanie
shuntov/katétrov.
POZNÁMKA: Ďalšie informácie o jednorazovom stylete nájdete v Príručke používateľa
nástrojov. 
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14.2 Používanie jednorazového styletu
14.2.1 Kalibrácia a overenie jednorazového styletu

Všeobecné informácie

Jednorazový stylet je vopred kalibrovaný. To znamená, že softvér obsahuje kalibračné
informácie pre jednorazový stylet. Ďalšia kalibrácia používateľom nie je nutná.
Ak chcete použiť jednorazový stylet, musíte najprv načítať príslušnú kalibráciu a overiť jej
presnosť pomocou ICM4 alebo referenčného poľa.

Načítanie predbežnej kalibrácie

Kroky

1. Podržte jednorazový stylet v zornom poli kamery.

2. Ak chcete načítať predbežnú kalibráciu, stlačte tlačidlo Load v dialógovom okne Instru-
ment Calibration.

3. Ak sú k dispozícii predbežné kalibrácie pre viac ako jeden nástroj, zvoľte možnosť Dispo-
sable Stylet v dialógovom okne Select Instrument, ktoré sa otvorí.

4. Overte príslušnú kalibráciu podľa popisu na str. 278.

Varovanie
Pri použití jednorazového styletu vždy načítajte vopred kalibrovanú geometriu nástroja,
pretože manuálna kalibrácia nebude presná.

Overenie predbežnej kalibrácie

Obrázok 170 

Používanie jednorazového styletu
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Kroky

1.

Jednorazový stylet môžete overiť buď v bode otáča-
nia referenčného poľa, alebo ICM4.
Uchopte jednorazový stylet blízko hrotu a vložte hrot
do bodu otáčania.
POZNÁMKA: Jednorazový stylet je ohybný nástroj.
Zobrazená odchýlka presnosti môže byť preto väčšia
ako u rigidných nástrojov. Musíte rozhodnúť, či je prí-
slušná presnosť akceptovateľná pre určené použitie. 

2. Stlačte tlačidlo Accept na potvrdenie kalibrácie.
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14.3 Navigácia pomocou jednorazového styletu
14.3.1 Prehľad

Všeobecné informácie

Pred začatím:
• Musí byť príslušný pacient registrovaný a presnosť navigácie overená.
• Musí byť načítaná a overená kalibrácia navigovaného nástroja.
• Konfigurujte obrazovku navigácie. Spoločnosť Brainlab odporúča používať zobrazenie Auto-

Pilot a axiálne, koronárne a sagitálne zobrazenia. (Zobrazenie Auto-Pilot je dostupné len
vtedy, keď je naplánovaná a zobrazená trajektória.)

• Vyberte vopred naplánovanú trajektóriu na zobrazenie.
• Vyberte posun hrotu nástroja (pozri str. 178) vhodný pre použitý katéter/shunt. (Musíte sa preto

rozhodnúť, ktorá časť katétra/shuntu má byť nastavená ako plánovaný cieľový bod.)

Vloženie jednorazového styletu do shuntu/katétra

Kroky

1. Jednou rukou držte príslušný shunt/katéter pri jeho otvore.

2. Druhou rukou zaveďte celý jednorazový stylet do shuntu/katétra, pričom dbajte na to,
aby sa neznečistili reflexné disky sledovacieho poľa.

Držanie jednorazového styletu počas navigácie

①

②

Obrázok 171 

Kroky

1.
Jednou rukou držte jednorazový stylet pri rukoväti ①, pričom dbajte na to, aby sa neza-
kryli reflexné disky sledovacieho poľa. Počas navigácie použite túto ruku na zavedenie
jednorazového styletu.

Navigácia pomocou jednorazového styletu

280 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Kroky

2.
Druhou rukou veďte jednorazový stylet ②, držiac ho v blízkosti incízie. Počas príslušnej
procedúry použite túto ruku na udržiavanie jednorazového styletu zarovnaného s trajek-
tóriou.

POZNÁMKA: Keď budete jednorazový stylet držať oboma rukami, dbajte na to, aby ste ho počas
zavedenia nezohli. 

Navigácia styletu

Obrázok 172 

Kroky

1. Vložte jednorazový stylet do shuntu/katétra.

2.
Priložte jednorazový stylet k hlave pacienta. Pod vedením obrazovky navigácie zarov-
najte os jednorazového styletu (reprezentovanú v ružovej farbe) s vopred naplánovanou
trajektóriou (reprezentovanou v zelenej farbe).

3.

Keď je jednorazový stylet zarovnaný s naplánovanou trajektóriou, pomaly začnite zavá-
dzať jednorazový stylet a katéter priamo pozdĺž trajektórie do mozgu. Softvér zobrazí
vzdialenosť od hrotu jednorazového styletu k naplánovanému cieľovému bodu.
Pokračujte v zavádzaní, až kým sa hrot jednorazového styletu (ružový nitkový kríž) ne-
zhoduje s cieľovým bodom trajektórie (červený nitkový kríž) podľa indikácie na obrazov-
ke. Súčasne sledujte zavedenie na skutočnej anatómii pacienta.

4. Keď je katéter umiestnený, opatrne vyberte jednorazový stylet z katétra.

POZNÁMKA: Jednorazový stylet je ohybný nástroj, ktorý sa môže ohnúť pod vlastnou váhou
alebo pod minimálnym tlakom. Ohnutie jednorazového styletu počas zákroku by mohlo mať za
následok významné chyby sledovania. To znamená, že skutočná poloha hrotu môže byť iná ako
poloha hrotu zobrazená na obrazovke navigácie. Aby ste sa týmto chybám vyhli, manipulujte s
jednorazovým styletom podľa popisu na str. 280. 

Varovanie
Dbajte na to, aby bolo zavedenie priame. Po začatí zavádzania jednorazový stylet nikdy
neohýbajte ani neupravujte príslušnú trajektóriu.

NAVIGÁCIA POMOCOU JEDNORAZOVÉHO STYLETU

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 281



Navigácia pomocou jednorazového styletu

282 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



15 NAVIGÁCIA POMOCOU
MIKROSKOPU

15.1 Úvod do navigácie pomocou mikroskopu
15.1.1 Prehľad

Pred začatím

• Príslušný pacient musí byť registrovaný.
• Mikroskop musí byť zostavený a musí byť k nemu pripojená súprava mikroskopových

adaptérov (pozri Príručku používateľa nástrojov).
• Musí byť vykonaná kalibrácia mikroskopu (zo strany technickej podpory Brainlab).

Varovanie
Pred používaním funkcií mikroskopu si dôkladne prečítajte kapitolu Mikroskop v Príručke
používateľa nástrojov.

Prehľad pracovného toku

Pracovný tok Pozri

1. Inicializujte mikroskop. Strana 284

2. Overte kalibráciu mikroskopu. Strana 285

3. Vykonajte opätovnú kalibráciu mikroskopu (voliteľné). Strana 288

4. Navigujte pomocou mikroskopu. Strana 291
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15.2 Inicializácia mikroskopu
15.2.1 Aktivácia a výber mikroskopu

Aktivácia mikroskopu

Obrázok 173 

Kroky

1. Otvorte okno Tools > Microscope a stlačte možnosť Connect Microscope.

2.
V okne Tools > Microscope > Connect Microscope vyberte tlačidlo, ktoré zodpovedá
modelu vášho mikroskopu.
POZNÁMKA: Ak je konfigurovaný len jeden mikroskop, toto dialógové okno sa preskočí. 

3.

V dialógovom okne Microscope Connection vyberte tlačidlo pre konfiguráciu mikrosko-
pu, ktorá sa má použiť.
Mikroskop je teraz inicializovaný a zobrazí sa dialógové okno Microscope Calibration
Verification.

Varovanie
Dbajte na to, aby ste vybrali takú kalibráciu mikroskopu, ktorá zodpovedá montážnej
polohe mikroskopového adaptéra (štandardná alebo 90°). V opačnom prípade bude
mikroskop nesprávne interpretovaný a údaje obrazov sa nesprávne zobrazia.

Riešenie problémov s detekciou mikroskopu

Ak mikroskop nie je detegovaný, uistite sa, že mikroskop je:
• správne pripojený k navigačnému systému (pozri Príručku používateľa nástrojov),
• zapnutý a úplne zavedený,
• v režime navigácie (pozri dokumentácia od výrobcu mikroskopu).

POZNÁMKA: Ak nie je možné vytvoriť komunikáciu s mikroskopom, môže pomôcť jeho vypnutie a
opätovné zapnutie. 

Inicializácia mikroskopu
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15.3 Overenie mikroskopu
15.3.1 Prehľad

Všeobecné informácie

Mikroskop je kalibrovaný tak, aby pracoval ako ukazovadlo, s hrotom ako ohniskovým bodom ② v
strede ohniskovej roviny ③. Kalibráciu môžete overiť zameraním na orientačný bod, ktorý sa
nachádza v strede zorného poľa ①, a jeho porovnaním s údajmi uvedenými v zobrazení
navigácie.

③

②①

Obrázok 174 

Pred začatím

Niektoré návleky na chirurgické mikroskopy poskytované treťou stranou môžu ovplyvniť presnosť
navigačného systému v dôsledku optického skreslenia spôsobeného ochrannou šošovkou
návleku.
Používajte len opticky pasívne návleky, ktoré schválil výrobca vášho chirurgického mikroskopu. V
prípade akýchkoľvek pochybností, že by vami používané návleky neboli kompatibilné s vaším
mikroskopom pri práci s navigačným softvérom Brainlab, kontaktujte priamo výrobcu mikroskopu.

Varovanie
Presnosť kalibrácie mikroskopu overujte (pozri str. 287) vždy po nasadení návleku a pred
každou navigáciou pomocou mikroskopu. Ak sa zistí nepresnosť, pred začatím navigácie
sa musí vykonať úspešná opätovná kalibrácia.

Varovanie
Ak sa upraví optika mikroskopu (napríklad sa vymení poškodená šošovka), novú kalibráciu
musí vykonať podpora spoločnosti Brainlab.
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Dialógové okná overenia

① ②

③

④

Obrázok 175 

Č. Komponent

① Microscope Depthview: Zobrazuje rekonštrukciu zorného poľa mikroskopu (pozri str.
306).

② Zobrazenie videa mikroskopu (ak je k dispozícii, pozri str. 304).

③ Ak je ohnisko mikroskopu od kužeľa referenčného poľa vzdialené menej ako 8 mm, zo-
brazí sa vzdialenosť od mikroskopu k stredu kužeľa referenčného poľa.

④ Tlačidlo ACS Views: stlačením môžete prepínať medzi zobrazeniami mikroskopu a axiál-
nym, sagitálnym a koronálnym zobrazením.

Overenie mikroskopu
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15.3.2 Overenie kalibrácie

Metódy overenia

Kalibráciu môžete overiť pomocou kužeľa referenčného poľa alebo pomocou anatomických alebo
vopred naplánovaných orientačných bodov. Overenie pomocou kužeľa skontroluje sledovaciu
kalibráciu a zároveň aj kalibráciu HUD.
Kalibráciu môžete overiť kedykoľvek počas navigácie.
POZNÁMKA: Spoločnosť Brainlab poskytuje okuláre s nitkovými krížmi. Tieto okuláre sa musia
používať na kalibráciu a overenie mikroskopu. Po kalibrácii je možné tieto okuláre nahradiť
štandardnými, čistými okulármi. 

Overenie pomocou kužeľa

Kroky

1.

Mikroskop umiestnite priamo nad kužeľ referenčného poľa. Najlepšie výsledky dosiahne-
te, keď mikroskop umiestnite čo najkolmejšie nad rovinu referenčného poľa.
Zaostrite mikroskop pri maximálnom zväčšení na dolnú časť kužeľa referenčného poľa.
Uhol medzi osou poľa a ohniskovou osou mikroskopu je zobrazený v zobrazení videa mi-
kroskopu.

2.
V dolnej časti zobrazení sa zobrazí vzdialenosť od navigovaného ohniskového bodu ku
kužeľu. Táto hodnota predstavuje odchýlku aktuálnej kalibrácie.
Overte, či je táto odchýlka v rámci prijateľného rozsahu.

3.
Ak používate obrazovú injektáž (pozri str. 295), v zobrazeniach sa zobrazí aj obrys refe-
renčného poľa a jeho kužeľa. Zobrazený obrys sa má zhodovať so skutočným referenč-
ným poľom a kužeľom.

4. Zopakujte vyššie uvedené kroky pri rôznych vzdialenostiach medzi mikroskopom a refe-
renčným poľom.

5.
• Ak je presnosť dostatočná, stlačte tlačidlo Next.
• Ak je presnosť nedostatočná, stlačte tlačidlo Recalibrate na otvorenie dialógového ok-

na Microscope Calibration.

Overenie pomocou orientačných bodov

Kroky

1. Zaostrite mikroskop pri maximálnom zväčšení na značku alebo na vopred naplánovaný či
anatomický orientačný bod.

2. Stlačte tlačidlo ACS Views na prepnutie na axiálne, koronárne a sagitálne zobrazenia.

3.
V dolnej časti zobrazení sa zobrazí vzdialenosť od navigovaného ohniskového bodu k na-
plánovanému bodu. Táto hodnota predstavuje odchýlku aktuálnej kalibrácie.
Overte, či je táto odchýlka v rámci prijateľného rozsahu.

4.
• Ak je presnosť dostatočná, stlačte tlačidlo Next.
• Ak je presnosť nedostatočná, stlačte tlačidlo Recalibrate na otvorenie dialógového ok-

na Microscope Calibration.
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15.3.3 Opätovná kalibrácia mikroskopu

Všeobecné informácie

Pred navigáciou pomocou mikroskopu je nutné, aby podpora spoločnosti Brainlab správne
kalibrovala ohniskovú dĺžku a os príslušného mikroskopu.
Môžete tiež vykonať kalibráciu na kompenzáciu miernych nepresností kalibrácie, ktoré sa
vyskytnú v priebehu času alebo v dôsledku nasadenia návleku. Ak sa zistí nepresnosť, pred
začatím navigácie sa musí vykonať úspešná opätovná kalibrácia.

Kalibračné značky

①

②

Obrázok 176 
Ak sa použije Štandardné kraniálne referenčné pole - 4 značky, kalibračné body je možné
nasnímať na jamke ①, ako aj na kalibračných značkách ② na referenčnom poli.

Aktivácia kalibrácie

Krok

• Stlačte tlačidlo Recalibrate v jednom z dialógových okien Microscope Calibration Verificati-
on alebo

• stlačte tlačidlo Calibrate Microscope v dialógovom okne Tools > Microscope.

Overenie mikroskopu
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Získanie kalibračného bodu

Obrázok 177 

Kroky

1. Namontujte okulár s nitkovým krížom, ak je dodaný.

2.

Mikroskop umiestnite priamo nad kužeľ referenčného poľa alebo zvolenú kalibračnú
značku.
Najlepšie výsledky dosiahnete, keď mikroskop umiestnite čo najkolmejšie nad rovinu refe-
renčného poľa.

3. Mikroskop posúvajte dolu, až kým animovaný mikroskop v dialógovom okne neprekryje
priehľadný obrázok mikroskopu.

4.
Maximalizujte zväčšenie a umiestnite mikroskop kolmo na kužeľ alebo kalibračnú značku
(na zameranie na stred kužeľa použite nitkový kríž v okulári).
Jemne upravte zaostrenie pomocou tlačidiel rukovätí na mikroskope.

5.

Stlačte tlačidlo Next.
POZNÁMKA: Tlačidlo Next nie je aktivované, ak funkcia zväčšenia nie je na maxime, ak
je mikroskop mimo pracovného rozsahu alebo ak referenčné pole a/alebo sledovacie pole
mikroskopu nie sú viditeľné pre kameru. Zobrazí sa príslušné varovné hlásenie. 
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Získanie druhého kalibračného bodu

Obrázok 178 

Kroky

1.

Mikroskop posúvajte hore, až kým animovaný mikroskop v dialógovom okne neprekryje
priehľadný obrázok mikroskopu (zelená oblasť).
• Druhý bod v rámci zeleného rozsahu poskytuje najlepší výsledok.
• Červená oblasť na indikátore znamená, že príslušná vzdialenosť od mikroskopu k refe-

renčnému poľu by sa mala zväčšiť (ak je to možné).

2. Pri maximálnom nastavení funkcie zväčšenia použite nitkový kríž na opätovné vycentro-
vanie a zaostrenie na najspodnejší bod kužeľa alebo kalibračnej značky.

3.

Stlačte tlačidlo Next.
Otvorí sa dialógové okno Microscope Calibration Verification.
POZNÁMKA: Tlačidlo Next nie je aktivované, ak funkcia zväčšenia nie je na maxime, ak
je mikroskop mimo pracovného rozsahu alebo ak referenčné pole a/alebo sledovacie pole
mikroskopu nie je viditeľné pre kameru. Zobrazí sa príslušné varovné hlásenie. 

Kontrola kalibrácie

Varovanie
Po kalibrácii vždy kontrolujte presnosť mikroskopu odskúšaním, či sa ohniskový bod
mikroskopu správne zobrazuje v údajoch pacienta. Môžete to vykonať zaostrením na
guľatú značku alebo na anatomický orientačný bod (pozri str. 287).

Overenie mikroskopu
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15.4 Navigácia pomocou mikroskopu
15.4.1 Prístup k navigácii

Začatie navigácie

Po overení kalibrácie sa otvorí dialógové okno Tools > Microscope > Options.

Obrázok 179 

Možnosti

Stlačením tlačidla Close ukončíte toto dialógové okno a začnete navigáciu pomocou mikrosko-
pu.

Stlačením tlačidla Back otvoríte dialógové okno Tools > Microscope (pozri str. 294).
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15.4.2 Zobrazenia navigácie

Zobrazenia navigácie pomocou mikroskopu

Obrázok 180 
Trajektória súvisiaca s mikroskopom je zobrazená modrou farbou. Optická os mikroskopu a zorné
pole sú v 3D zobrazení označené čiarou a kruhom. Ak došlo k naplánovaniu cieľového bodu, je
možné zobraziť vzdialenosť od ohniskového bodu k cieľovému bodu.
Ďalšie informácie o obrazoch mikroskopu a o ich zobrazení nájdete na str. 304.

Prekryté objekty

Prekryté objekty sa vždy zobrazujú pri ohniskovom bode. Môže to viesť k nesprávnej interpretácii
polohy prekrytého objektu (vzhľadom na skutočný objekt), ak sa použije široké pole hĺbky. Ak je
správna poloha prekrytého objektu kritická, použite úzke pole hĺbky.

Pracovná oblasť mikroskopu

Minimálna a maximálna pracovná oblasť (ohnisková vzdialenosť mikroskopu) sa meria, keď je
mikroskop po prvý raz kalibrovaný oddelením technickej podpory spoločnosti Brainlab.
Ak sa počas navigácie mikroskop presunie mimo kalibrovaný ohniskový rozsah:
• ozve sa pípnutie.
• v zobrazeniach obrazov sa zobrazí hlásenie, ktoré vás bude varovať, že mikroskop je v

nekalibrovanej ohniskovej polohe.

Sledovanie mikroskopu

Ak mikroskop nie je možné počas navigácie sledovať (napr. preto, lebo je mimo kalibrovaného
ohniskového rozsahu, nie je pripojený alebo jeho sledovacie pole nie je viditeľné):
• v zobrazeniach navigácie pomocou mikroskopu sa zobrazí príslušné hlásenie.

Varovanie
Všetky mikroskopy značky Olympus počas zmeny ohniska/zväčšenia neprenášajú
aktualizované údaje ohniska/zväčšenia. Toto vedie k oneskorenej aktualizácii údajov v
navigačnom systéme.

Navigácia pomocou mikroskopu
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Priorita sledovania

Počas navigácie sú uprednostnené nástrojové adaptéry a ukazovadlá. Keď vykonávate navigáciu
pomocou mikroskopu, uistite sa, že ukazovadlo a nástrojové adaptéry boli odstránené zo zorného
poľa kamery.

Varovanie
Upozorňujeme, že ani sledovanie ani prenos polôh ohniska a zväčšenia mikroskopu sa
nevykonávajú v reálnom čase. Ak chcete zistiť polohu mikroskopu cez obrazovku
navigácie pri získavaní aktuálnych informácií o objektoch prekrytia a injektáže, niekoľko
sekúnd neupravujte polohu ohniska, zväčšenia alebo mikroskopu.

NAVIGÁCIA POMOCOU MIKROSKOPU
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15.5 Nástroje mikroskopu
15.5.1 Úvod

Dostupné nastavenia

Po overení príslušnej kalibrácie sú v dialógovom okne Tools > Microscope dostupné rôzne
nastavenia. 

Obrázok 181 

Možnosť Vysvetlenie Pozri

Connect Microscope Inicializácia pripojenia mikroskopu Strana 284

Options Výber funkcií navigácie pomocou mikroskopu Strana 295

Calibrate Microscope Opätovná kalibrácia mikroskopu Strana 288

Video Configuration Úprava nastavení pre zobrazenie videa mikroskopu (ak
je video mikroskopu dostupné a kalibrované) Strana 302

Nástroje mikroskopu
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15.5.2 Možnosti mikroskopu

Prístup do dialógového okna Options

Krok

Otvorte okno Tools > Microscope > Options.

Obrázok 182 

Možnosti

Možnosti Pozri

HUD Strana 295

Color Overlay Strana 297

HUD Objects Strana 297

Shutter Strana 297

Smart Auto-Focus Strana 298

Smart Auto-Tracking Strana 298

Store Focal Point Strana 298

Go To Stored Point Strana 298

Align To Trajectory Strana 298

Continuous Target Return Strana 298

POZNÁMKA: Dostupnosť závisí od zvoleného mikroskopu. 

HUD

Pri aktivácii HUD navigačný systém používa jednotku obrazovej injektáže mikroskopu na prekrytie
zobrazenia mikroskopu obrysmi vopred naplánovaných objektov a dodatočnými informáciami o
cieľovom bode.
Informácie zobrazené v obrazovej injektáži sú podobné hĺbkovému zobrazeniu mikroskopu
(depthview) na obrazovke navigácie, s tým rozdielom, že rekonštruované údaje sú nahradené
zorným poľom mikroskopu. To znamená, že objekty priesečníka ohniskovej roviny sú zobrazené
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ako plné obrysové čiary, zatiaľ čo presah objektov nad alebo pod ohniskovú rovinu je indikovaný
bodkovanou čiarou. Táto bodkovaná čiara slúži na orientáciu, keďže sa nenachádza v ohniskovej
rovine.
Niektoré jednotky obrazovej injektáže ponúkajú farebné zobrazenie. Pomáha to odlíšiť viaceré
objekty, pretože objekty môžu byť zobrazené v inej farbe ako na obrazovke navigácie. Na
identifikáciu objektov používajte len veľkosť a polohu. Po zväčšení/zaostrení nitkový kríž v HUD
zostane aktívny 5 sekúnd a potom zmizne.
POZNÁMKA: V závislosti od príslušného mikroskopu môže byť obrazová injektáž viditeľná len v
hlavnej pozorovacej časti. 

Varovanie
Oblasť zobrazenia obrazovej injektáže nemusí úplne pokryť zorné pole mikroskopu. V
takom prípade sa obrysy končia na okrajoch príslušného zobrazenia.

Varovanie
Niektoré jednotky obrazovej injektáže poskytujú informácie HUD pre obe oči súčasne. Ak
zaostrujete len jedným okom, paralaxa môže spôsobiť posun v relatívnej polohe objektu
vzhľadom na pozadie.

Varovanie
Po aktivácii mikroskopu skontrolujte presnosť kalibrácie HUD.

Varovania HUD

Varovanie
Pred úpravou ohniskovej roviny na štruktúrach pacienta nastavte mikroskop na maximálne
zväčšenie. Toto vedie k nižšej hĺbke poľa a umožňuje najlepšie možné zobrazenie plných
obrysov objektov injektáže. Tieto obrysy reprezentujú okraj naplánovaného objektu na
tejto rovine. Prerušované čiary reprezentujú úplný presah príslušného objektu
umiestneného pod ohniskovou rovinou a slúžia len ako hrubý prehľad.

Varovanie
Kvôli hĺbke poľa mikroskopu môže byť ťažké určiť presnú ohniskovú rovinu. Dávajte
pozor, aby sa nestalo, že budete nesprávne interpretovať objekty, ktoré sa nachádzajú na
ohniskovej rovine.

Varovanie
Prekrývajúce 3D objekty slúžia ako prehľad, ale nevzťahujú sa presne k veľkosti a polohe
podkladovej štruktúry pacienta.

Varovanie
Keďže prekrývajúce objekty sú založené na predoperačnom súbore snímok, aktuálna
poloha skutočného objektu sa môže líšiť napríklad z dôvodu posunu mozgu alebo
resekcie.

Varovanie
Na mikroskopoch s „obrazom v obraze“ (napr. Olympus) údaje zobrazené modulom obrazu
v obraze nekorelujú so živým zobrazením mikroskopu.

Varovanie
Inštaláciu a kalibráciu zobrazenia obrazovej injektáže musí vykonať kvalifikovaný personál
spoločnosti Brainlab. Demontáž a opätovná montáž hardvéru obrazovej injektáže
z mikroskopu/na mikroskop alebo výmena mikroskopu významným spôsobom zníži
presnosť obrysov zobrazených v obrazovej injektáži. V tomto prípade musí byť zobrazenie
obrazovej injektáže opätovne kalibrované pracovníkmi technickej podpory spoločnosti
Brainlab.

Nástroje mikroskopu
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Varovanie
K spojeniu jednotky HUD s navigačným systémom nepridávajte ďalšie komponenty (napr.
obojsmerný rozdeľovač).

Color Overlay

Pri aktivácii Color Overlay navigačný systém používa jednotku obrazovej injektáže mikroskopu
na prekrytie zobrazenia mikroskopu obrysmi vopred naplánovaných objektov a dodatočnými
informáciami o cieľovom bode.
Ak deaktivujete funkciu Color Overlay, objekty sa zobrazia v predvolenej farbe podporovanej
jednotkou injektáže.
POZNÁMKA: Funkcia Color Overlay je dostupná len vtedy, keď je aktivovaná funkcia HUD. 

HUD Objects

Možnosť HUD Objects vám umožňuje spravovať zobrazenie objektov v zornom poli mikroskopu.

Krok

Stlačte tlačidlo HUD Objects na otvorenie nižšie uvedeného dialógového okna Objects.

Obrázok 183 

Funkcia Vysvetlenie

Item Zoznam všetkých dostupných objektov.

Visible

Aktivácia/deaktivácia možnosti Visible zobrazí/skryje objekt v zobraze-
niach:
• Ikona otvoreného oka znamená, že príslušný objekt je viditeľný.
• Ikona zatvoreného oka znamená, že príslušný objekt je skrytý.

Visualization Prepínajte medzi možnosťami zobrazenia (napr. zobrazenie obrysov ob-
jektu, objektu vyplneného farbou alebo v 3D).

Shutter

Keď je aktivovaná funkcia Shutter, uzávierka mikroskopu sa uzavrie a ľavé horné zobrazenie
obrazovky navigácie sa zobrazí v okulároch mikroskopu. Toto vám umožňuje prezeranie napríklad
obrazov MR v okulároch.
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Varovanie
Zobrazené údaje nezodpovedajú skutočnému pacientovi.

Smart Auto-Focus

Keď aktivujete funkciu Smart Auto-Focus, mikroskop nepretržite zaostruje na hrot sledovaného
nástroja. Keď mikroskop zaostruje, hrot sledovaného nástroja je indikovaný malým nitkovým
krížom v HUD.

Varovanie
Ak sa hrot nástroja nachádza mimo pracovného rozsahu mikroskopu, mikroskop nemôže
plne zaostriť.

Smart Auto-Tracking

Keď aktivujete funkciu Smart Auto-Tracking, táto funkcia bude nepretržite sledovať skutočnú
polohu nástroja a zaostrovať na hrot. Sledovaný nástroj je v HUD označený malým nitkovým
krížom. Pri pohybe mikroskopu sa v HUD zobrazí príslušné hlásenie. Keď hrot nástroja opustí
zorné pole, mikroskop ho nasleduje.
Mikroskop zastaví sledovanie, keď dosiahne hrot nástroja.

Varovanie
Uistite sa, že počas pohybu mikroskopu nedôjde k jeho kolízii s inými nástrojmi,
pacientom, návlekom ani že sa mikroskop nestane nesterilný.

Funkcie Store Focal Point a Go To Stored Point

• Stlačením tlačidla Store Focal Point uložíte polohu a informácie o ohniskovej rovine
aktuálneho ohniskového bodu.

• Stlačením tlačidla Go To Stored Point vrátite mikroskop na polohu a ohnisko predtým
uloženého ohniskového bodu. 

Align To Trajectory

Zarovnanie ohniskovej osi mikroskopu paralelne s aktivovanou trajektóriou.
POZNÁMKA: Ak je medzi ohniskovou osou a požadovanou trajektóriou uhol väčší ako 45°, tak je
zarovnanie s trajektóriou deaktivované. 

Continuous Target Return

Stlačením tlačidla Continuous Target Return vyvoláte polohu a ohniskovú rovinu naposledy
zaostreného bodu. Umožňuje vám to zaostriť na príslušný bod záujmu z rôznych náhľadových
uhlov.
Keď uvoľníte brzdy mikroskopu na zmenu smeru zobrazovania, posledný upravený ohniskový bod
sa uloží a okamžite vyvolá z nového smeru po uvoľnení bŕzd.
Mikroskop bude naďalej zaostrený na tento bod, kým sa nevypne funkcia Continuous Target
Return.

Možnosti riešenia problémov so sledovaním mikroskopu

Ak máte problémy so sledovaním mikroskopu, prečítajte si nasledujúce možnosti ich riešenia.

Nástroje mikroskopu
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Možnosti

Uistite sa, že nástroj, referenčné pole a sledovacie pole mikroskopu sú v zornom poli kamery, ak
mikroskop:
• nezaostruje automaticky alebo
• nesleduje automaticky nástroj. Mikroskop nasleduje len vtedy, keď je nástroj určitý čas podrža-

ný nehybne pri hlave pacienta.

Uistite sa, že referenčné pole a sledovacie pole mikroskopu sú v zornom poli kamery, ak sa mi-
kroskop:
• nepresunie na uložený ohniskový bod alebo
• po uvoľnení ručných bŕzd mikroskopu nevyvolá posledný ohniskový bod.
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15.5.3 Ovládanie na rukoväti

Informácie o ovládaní na rukoväti

Funkcia Handle Control vám umožňuje prístup k určitým možnostiam navigácie pomocou
rukovätí mikroskopu.
POZNÁMKA: V závislosti od modelu mikroskopu sa dostupné možnosti v ponuke More... ① môžu
líšiť. 

Používanie ovládania na rukoväti

①

Obrázok 184 

Kroky

1. Stlačením ľubovoľného tlačidla na rukoväti mikroskopu získate prístup k Handle Control
Main Menu.

2.
Stlačte smerové tlačidlo funkcie, ktorú by ste chceli vykonať.
POZNÁMKA: Ďalšie možnosti budete mať k dispozícii po výbere možnosti More... ①.
 

3. Ak ste zvolili možnosť More... ①, pohybujte šípkami nahor a nadol v smere požadovanej
možnosti na ovládaní na rukoväti.

4. Stlačte ovládacie tlačidlo doprava na Execute aktuálne zvolenej funkcie.

POZNÁMKA: Ak sa určitú dobu nevykoná žiadny úkon, ponuka sa zatvorí. 

Funkcie mikroskopu

Funkcie Funkcia

Acquire Point Nasnímanie novej trajektórie pri predĺžení hrotu

Screenshot Slúži na vytvorenie snímky obrazovky so zobrazenou snímkou

More... Ponuka s ďalšími možnosťami pre mikroskop

Deactivate HUD Slúži na deaktiváciu/odstránenie objektov obrazovej injektáže zo
zobrazenia mikroskopu

Nástroje mikroskopu
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More... Možnosti ponuky

More... poskytuje prístup k ďalším možnostiam, ktoré sú dostupné na mikroskope počas
navigácie. K týmto nižšie uvedeným možnostiam máte prístup pomocou rukovätí mikroskopu. Pre
ďalšie informácie o týchto možnostiach pozri str. 298.

Obrázok 185 

More... ponuka Vysvetlenie

Close Shutter
Zatvorenie uzávierky mikroskopu.
POZNÁMKA: Ľavá horná časť maximalizovaného zobrazenia navigácie
sa injektuje do zorného poľa mikroskopu. 

Focus To Instrument Funkcia Smart Auto-Focus jedenkrát zameria mikroskop na príslušný
nástroj.

Goto Instrument Funkcia Smart Auto-Tracking jedenkrát sleduje mikroskop k nástroju.

Store Focal Point Uloženie informácií o polohe a ohniskovej rovine.

Goto Stored Point Vrátenie mikroskopu na predchádzajúci uložený ohniskový bod.

Align To Trajectory Zarovnanie ohniskovej osi mikroskopu paralelne s aktivovanou trajektó-
riou.
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15.5.4 Konfigurácia videa mikroskopu

Konfigurácia zobrazenia videa

Obrázok 186 

Kroky

1. Stlačte tlačidlo Video Configuration v dialógovom okne Tools > Microscope.

2.
Pomocou jazdcov upravte nastavenia zobrazenia obrazov podľa potreby.
POZNÁMKA: Popis nastavení obrazu videa obsahuje str. 52. 

Varovania konfigurácie videa mikroskopu

Varovanie
Inštaláciu a kalibráciu video hardvéru musí vykonať kvalifikovaný personál spoločnosti
Brainlab. Demontáž a opätovná montáž alebo úprava hardvéru z mikroskopu/na mikroskop,
alebo výmena kompletného mikroskopu významným spôsobom zníži presnosť obrysov
zobrazených v okne prekrytia videa alebo v jednotke obrazovej injektáže. V týchto
prípadoch je teda nutné obnoviť kalibráciu okna prekrytia videa.

Varovanie
Počas každého zákroku dbajte na to, aby bolo video pripojené do toho istého vstupu
zvoleného počas kalibrácie. Použitie iného vstupu bude mať za následok nezobrazenie
videa.

Varovanie
Video obrazy nie sú vhodné na diagnostické použitie, pretože sa môžu zobraziť skreslené.
Farebná obrazová injektáž z externých zariadení môže objekty zobraziť v inej farbe ako na
obrazovke navigácie. Odporúča sa používať na identifikáciu objektov kontextové
informácie, ako napr. veľkosť a polohu.

Zobrazenie videa

Zobrazenie videa môže byť oneskorené, ak sa systém používa na maximálnej kapacite.

Nástroje mikroskopu
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Odporúčame, aby sa obraz videa mikroskopu zobrazoval samostatne na dodatočnom
monitore.
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15.6 Obrazy mikroskopu
15.6.1 Zobrazenie video zobrazení mikroskopu

Všeobecné informácie

Každý chirurgický mikroskop má zabudovanú videokameru na účely dokumentácie. Po
konfigurácii videa mikroskopu (pozri str. 304) môžete toto video pridať do zobrazenia navigačného
systému. Toto umožňuje dokumentovať polohu mikroskopu a jeho zorného poľa na jedinej snímke
obrazovky.
Na video mikroskopu sa prekryjú obrysy naplánovaných objektov, trajektórie a označené body.
Objekty v ohniskovej rovine sú reprezentované plnou obrysovou čiarou. Presahy týchto objektov
nad a pod ohniskovú rovinu sú zobrazené bodkovanou čiarou.
POZNÁMKA: Obdĺžnikové zorné pole videokamery je menšie ako zorné pole mikroskopu. Toto
môže viesť k rozdielom v mierke medzi zobrazením videa mikroskopu a ostatnými zobrazeniami
navigácie. K určitému orezaniu videa môže tiež dôjsť v závislosti od veľkosti a tvaru zvoleného
okna navigácie. 

Varovanie
Niektoré jednotky HUD zobrazujú obrysy objektov vo farbe. Prekrývajúce objekty
zobrazené vo farbách, ktoré sú podobné tkanivu pacienta, môže byť ťažké rozlíšiť. Ak sa
vyskytne tento problém, vhodne vyberte kontrastné farby alebo farebné prekrytie vypnite
(pozri str. 297).

Zobrazenie zobrazenia mikroskopu

Kroky

1. Stlačte ikonu oka.

2. Zvoľte kartu Other Views.

3.
Stlačte možnosť Microscope.
Príslušné dialógové okno sa zatvorí a zobrazenie sa aktualizuje podľa zobrazenia mikro-
skopu.

Obrazy mikroskopu
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Zobrazené video zobrazenie mikroskopu

Obrázok 187 
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15.6.2 Zobrazenie hĺbkového zobrazenia mikroskopu

Všeobecné informácie

Zobrazenie Microscope Depthview je s mikroskopom súvisiace rekonštruované zobrazenie
množiny údajov pacienta. Tieto údaje sú zobrazené ako zobrazenie Probe’s Eye na stred
ohniskovej roviny. Údajom sa zmení mierka a sú otočené, aby sa zhodovali s násobkom
zväčšenia a polohou mikroskopu. Toto zobrazenie je užitočné na porovnanie štruktúr
pozorovaných v mikroskope s údajmi o pacientovi dostupnými v navigačnej stanici.

Varovanie
Pri používaní mikroskopu značky Olympus dávajte pozor na to, že orientácia hĺbkového
zobrazenia príslušného mikroskopu nemusí byť správna, keďže pozorovaciu časť modelov
OME-9000/OME-8000/OME-7000 je možné posúvať spôsobom, ktorý vedie k zmene
orientácie zobrazenia cez mikroskop.

Zobrazenie hĺbkového zobrazenia mikroskopu

Kroky

1. Stlačte ikonu oka.

2. Zvoľte kartu Other Views.

3.
Stlačte možnosť Microscope Depthview.
Príslušné dialógové okno sa zatvorí a zobrazenie sa aktualizuje podľa hĺbkového zobra-
zenia mikroskopu.

Zobrazené hĺbkové zobrazenie mikroskopu

②

③

④
⑤

①

Obrázok 188 

Obrazy mikroskopu
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Č. Komponent Vysvetlenie

① Oranžový bod Vopred naplánovaný bod (voliteľné).

② Modrý kruh Okraj zorného poľa okulára mikroskopu. Veľkosť tohto kruhu sa
mení s násobkom zväčšenia.

③ Modrý nitkový kríž Stred ohniskovej roviny.

④ Plná obrysová čiara Okraj naplánovaného objektu na tejto rovine.

⑤ Bodkovaná obrysová
čiara

Presah príslušného objektu nad alebo pod danú rovinu (napr. naj-
širšia časť objektu).
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308 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



16 INTRAOPERAČNÉ
ZOBRAZOVANIE

16.1 Úvod
16.1.1 Informácie o funkciách intraoperačného zobrazovania

Všeobecné informácie

Intraoperačné funkcie systému Cranial/ENT vám umožňujú pridávať aktuálne údaje zobrazovania
do príslušnej navigačnej relácie a okamžite podľa nich navigovať. Toto je možné dosiahnuť s
malou alebo žiadnou interakciou používateľa s navigačnou stanicou.
Pomocou funkcií intraoperačného zobrazovania môžete:
• načítať intraoperačne nasnímané údaje DICOM.
• aktualizovať liečebné plány, ktoré sa automaticky opätovne registrujú.
• registrovať novo nasnímané intraoperačné obrazy.

INTRAOPERAČNÉ ZOBRAZOVANIE
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16.2 Intraoperačný prenos údajov
16.2.1 Informácie o intraoperačnom prenose údajov

Dostupné metódy intraoperačného prenosu

Metóda Vysvetlenie

Načítanie údajov o pa-
cientovi Načítajte údaje o pacientovi zo softvéru Content Manager.

Prijímajte údaje o pacien-
tovi odosielané zo skene-
ra

Operátor skenera odosiela údaje o pacientovi, ktoré navigačný sof-
tvér prijme a načíta.

Načítanie údajov o pacientovi

Ak ste spustili softvér Cranial/ENT bez údajov o pacientovi alebo by ste chceli načítať dodatočné
údaje do príslušnej relácie, môžete tak kedykoľvek urobiť v dialógovom okne Data.
Pokyny obsahuje str. 29.

Prijímanie údajov o pacientovi

Softvér Cranial/ENT môže prijímať údaje o pacientoch cez službu na pozadí, ktorá akceptuje
údaje DICOM odosielané zo skenera alebo systému PACS bez interakcie používateľa.
Keď sú prijaté údaje DICOM, v hornej časti obrazovky navigácie sa zobrazí stavová ikona ①.

①

Obrázok 189 

Ďalšie kroky

Možnosti

Ak už sú načítané údaje o pacientovi a príslušné informácie o pacientovi (napr. meno, ID) pre
nové údaje sa nezhodujú s načítaným pacientom, zobrazí sa výzva na zlúčenie rozporných in-
formácií o pacientovi.
POZNÁMKA: Ďalšie informácie nájdete v Príručke používateľa softvéru Content Manager. 

Intraoperačný prenos údajov

310 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Možnosti

Ak načítané údaje obsahujú súbory snímok, ktorých syntéza ešte nebola vykonaná, po dokonče-
ní konverzie sa zobrazí výzva na ich syntézu (pozri str. 29).
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16.3 Automatická registrácia obrazov MR

Všeobecné informácie

Automatická registrácia obrazov MR rýchlo registruje údaje o pacientovi bez akejkoľvek
interakcie, ako napr. laserové skenovanie alebo registrácia značiek. Typ dostupnej automatickej
registrácie sa môže líšiť v závislosti od zakúpenej licencie a zvolených údajov o pacientovi.
POZNÁMKA: Tu opísaná metóda sa používa v kombinácii s Kraniálnym referenčným balíkom
pre Automatic Image Registration s MRI Philips/Siemens (pozri Príručka používateľa
hardvéru kraniálneho intraoperačného zobrazovania).  

Dialógové okná automatickej registrácie obrazov

① ②

③

Obrázok 190 

Vykonanie registrácie

Kroky

1. Na paneli ponúk stlačte tlačidlo Register.

2.

V dialógovom okne Registration Selection ① stlačte možnosť Automatic Registration.
POZNÁMKA: Ak je viac ako jeden vhodný súbor snímok k dispozícii na automatickú re-
gistráciu, otvorí sa dialógové okno Select Set. Stlačte tlačidlo množiny údajov, ktorú
chcete použiť na registráciu. 

Automatická registrácia obrazov MR
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Kroky

3.

Otvorí sa dialógové okno Registration Matrix Acquisition ②.
Umiestnite kameru tak, aby detegovala referenčné pole, ako aj pole registračnej matrice.
Keď sú detegované obe polia, aktivuje sa snímanie.
POZNÁMKA: Príslušné dialógové okno zobrazuje zorné pole kamery a polia, ktoré dete-
guje. Toto je užitočné pri nastavovaní polohy kamery. Kamera a polia musia byť počas
snímania nehybné. Indikátor priebehu ukazuje príslušný stav. Akýkoľvek pohyb kamery
alebo polí spôsobí opätovné spustenie snímania. 

4.

Po nasnímaní polohy matrice sa otvorí dialógové okno Marker Detection. Indikátor prie-
behu ukazuje stav detekcie značiek.
Automatickú detekciu môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla Manual. Toto by
však za normálnych okolností nemalo byť potrebné. Pokyny pre manuálnu detekciu zna-
čiek nájdete nižšie.
POZNÁMKA: V závislosti od vášho systému a od veľkosti príslušného súboru snímok sa
dialógové okno Marker Detection nemusí zobraziť a objaví sa priamo výzva na overenie. 

5. Keď sú príslušné značky detegované a registrácia je dokončená, otvorí sa dialógové okno
Registration Verification a príslušná registrácia je pripravená na overenie.

Voliteľná manuálna detekcia značiek (prehľad)

Ak zlyhá automatická detekcia (alebo je to potrebné na servisné účely), môžete aktivovať
manuálnu detekciu značiek stlačením tlačidla Manual v dialógovom okne Marker Detection.

①

②

③④⑤⑥

① ④⑤⑥

②

③

Obrázok 191 

Č. Vysvetlenie

① Tlačidlá Previous a Next vám umožňujú prechádzať značkami.

INTRAOPERAČNÉ ZOBRAZOVANIE
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Č. Vysvetlenie

②

• Zobrazené značky v axiálnom, koronálnom a sagitálnom zobrazení.
• Šípky vám umožňujú posúvať sa v obraze na vyhľadanie dostupných značiek.
• Dolné zobrazenia poskytujú zväčšený pohľad na jednoduchšie vyhľadanie stredu kaž-

dej značky.

③ Text zobrazuje potrebný počet značiek, ktoré je ešte nutné detegovať, a výsledok pokusu
o koreláciu.

④ Pomocou tlačidla Automatic sa vrátite do pracovného postupu Automatic Registration.
Softvér aktivuje automatickú detekciu a registráciu značiek.

⑤ Pomocou tlačidla Delete Active Marker odstránite aktívnu značku a aktivujete predošlú
akceptovanú značku.

⑥

Pomocou tlačidla Accept Active Marker akceptujete polohu aktívnej značky (zobrazenej
v červenej farbe) a pridáte novú značku do stredu príslušnej množiny údajov. Keď sa do-
siahne minimálny požadovaný počet značiek, po stlačení tohto tlačidla sa spustí postup
korelácie.

Vykonanie manuálnej detekcie značiek

Kroky

1. Skontrolujte automaticky detegované značky prepínaním medzi značkami pomocou tlači-
diel Previous a Next.

2. Použite zväčšené zobrazenie na zmenu polohy cieľa (červeného) klepnutím na stred prí-
slušnej značky v každom zobrazení.

3. Keď je značka správne umiestnená, stlačte tlačidlo Accept Active Marker a skontrolujte
nasledujúcu značku.

4.

Ak pomocou automatickej detekcie nedošlo k rozpoznaniu žiadnych značiek alebo došlo
k rozpoznaniu nedostatočného počtu značiek, do stredu príslušnej množiny údajov sa au-
tomaticky pridá nová značka.
Pomocou šípok sa posúvajte v horných zobrazeniach na vyhľadanie značky, ktorá nie je v
modrom krúžku (označenie, že príslušná značka už bola detegovaná). Použite zväčšené
zobrazenie na umiestnenie cieľa (červeného) klepnutím na stred príslušnej značky v kaž-
dom zobrazení.

5.

Po dosiahnutí minimálneho počtu značiek sa softvér pokúsi o koreláciu príslušných zna-
čiek a výsledok sa zobrazí v stavovom texte.
Ak sa požaduje viac značiek, do stredu príslušnej množiny údajov sa pridá nová značka.
Opakujte kroky 2 až 4, kým sa nedosiahne požadovaný počet značiek.

6.

Keď sa nájde úspešná korelácia, tlačidlo Proceed sa zmení na aktívne. Stlačte tlačidlo
Proceed na overenie presnosti.
Ak sa nenájde úspešná korelácia, skontrolujte správnosť polohy umiestnenia existujúcich
značiek alebo pridajte viac značiek (softvér dokáže detegovať až štrnásť značiek).

Presnosť registrácie (prehľad)

Po registrácii softvér vypočíta opakovateľnosť príslušnej zhody. Táto presnosť predstavuje
priemernú odchýlku medzi polohou detegovaných značiek a ich očakávanou polohou na základe
geometrie registračnej matrice. Tieto informácie, spolu s vizuálnym overením anatomických
informácií, použite na stanovenie celkovej chyby.
Na základe vypočítanej odchýlky je registrácia buď úspešná, alebo neúspešná.

Výsledok Odchýlka

Registrácia úspešná < 1,2 mm

Registrácia neúspešná > 1,2 mm

Automatická registrácia obrazov MR
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POZNÁMKA: Berte na vedomie, že presnosť vypočítaná softvérom poskytuje len informácie o
tom, nakoľko bol softvér schopný spárovať geometriu registračnej matrice so značkami v
údajocho pacientovi. Tieto hodnoty nevyhnutne nereprezentujú celkovú chybu. 

Postup overenia presnosti

Po dokončení registrácie sa otvorí dialógové okno Registration Verification.

Obrázok 192 

Kroky

1.

Podržte ukazovadlo na minimálne troch známych anatomických orientačných bodoch a
overte, či poloha ukazovadla zobrazená v zobrazeniach obrazov korešponduje so skutoč-
ným bodom na príslušnej anatómii pacienta.
Keď sa ukazovadlo nachádza v rámci 15 mm od vypočítaného povrchu, softvér zobrazí
príslušnú odchýlku (vzdialenosť od povrchu) od virtuálneho hrotu ukazovadla k povrchu.

2.

Na základe vášho vizuálneho overenia postupujte nasledovne:
• Ak je presnosť dostatočná, stlačte tlačidlo Accept. Otvorí sa hlavná obrazovka.
• Ak je presnosť nedostatočná alebo chcete zopakovať registráciu, stlačte tlačidlo Try

Again. Otvorí sa dialógové okno Automatic Registration.
• Ak je presnosť nedostatočná a chcete zrušiť automatickú registráciu obrazov a použiť

inú metódu registrácie (napr. registráciu automatickou syntézou obrazov), stlačte tlačid-
lo Cancel.

Opakovanie automatickej registrácie obrazov (voliteľné)

Ak je presnosť registrácie nedostatočná (napr. z dôvodu nevýhodnej polohy kamery, vlhkých
značiek alebo značiek nesprávne pripojených k poliam), máte možnosť príslušnú automatickú
registráciu zopakovať.

INTRAOPERAČNÉ ZOBRAZOVANIE
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Obrázok 193 

Kroky

1. V dialógovom okne Automatic Registration stlačte tlačidlo Try Again. Otvorí sa dialógo-
vé okno Automatic Registration - Registration Matrix Acquisition.

2.

Stlačte tlačidlo New Acquisition (ktoré je zobrazené, keď opakujete automatickú regis-
tráciu).
Softvér aktualizuje polohu registračnej matrice.
POZNÁMKA: Ak nestlačíte tlačidlo New Acquisition, systém na registráciu použije pred-
ošlú priestorovú polohu medzi registračnou matricou a referenčným poľom. 

3. Stlačte tlačidlo Proceed na aktiváciu automatickej registrácie.

Automatická registrácia obrazov MR
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16.4 Registrácia intraoperačných údajov
16.4.1 Úvod

Všeobecné informácie

Funkcia automatickej registrácie obrazov vám umožňuje registrovať intraoperačne nasnímané
údaje pacienta. Pri tejto metóde registrácie nie je potrebná štandardná registrácia. To znamená,
že prístup k pacientovi, napríklad kvôli pripojeniu značiek, nie je potrebný.
Funkciu automatickej registrácie obrazov nie je možné používať na registráciu predoperačne
nasnímaných údajov. Ak sa tieto údaje majú použiť pre úvodnú fázu operácie, musíte použiť iný
postup registrácie.
POZNÁMKA: Ďalšie informácie o intraoperačne nasnímaných údajoch snímok a príslušných
pracovných tokoch nájdete v Príručke používateľa softvéru Automatic Image Registration. 

Vstup do pracovného toku automatickej registrácie obrazov

Obrázok 194 

Kroky

1. Otvorte dialógové okno Registration Selection.

2.
V závislosti od licencie zvoľte možnosť Automatic Registration.
Otvorí sa pracovný tok Automatic Registration.

INTRAOPERAČNÉ ZOBRAZOVANIE

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 317



Postup overenia presnosti

Po dokončení registrácie sa otvorí dialógové okno Registration Verification.

Obrázok 195 

Kroky

1.

Podržte ukazovadlo na minimálne troch známych anatomických orientačných bodoch a
overte, či poloha ukazovadla zobrazená v zobrazeniach obrazov korešponduje so skutoč-
ným bodom na príslušnej anatómii pacienta.
Keď sa ukazovadlo nachádza v rámci 15 mm od vypočítaného povrchu, softvér zobrazí
príslušnú odchýlku (vzdialenosť od povrchu) od virtuálneho hrotu ukazovadla k povrchu.

2.

Na základe presnosti vypočítanej softvérom a vášho vizuálneho overenia pokračujte na-
sledovne:
• Ak je presnosť dostatočná, stlačte tlačidlo Accept. Otvorí sa hlavná obrazovka.
• Ak je presnosť nedostatočná a chcete zrušiť automatickú registráciu obrazov a použiť

inú metódu registrácie (napr. registráciu automatickou syntézou obrazov), stlačte tlačid-
lo Cancel.

POZNÁMKA: Ďalšie informácie o automatickej registrácii obrazov nájdete v Príručke
používateľa softvéru Automatická registrácia obrazov. 

Registrácia intraoperačných údajov
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16.4.2 Syntéza obrazov založená na registrácii

Prehľad

Navigačný referenčný systém je navrhnutý tak, aby bol pevný a stabilný. Môže však dôjsť k
miernym zmenám medzi polohou hlavy pacienta a referenčným poľom. Automatická registrácia
obrazov aktualizuje registráciu pri každom vykonaní intraoperačného skenu. Takto sa korigujú
príslušné mierne posuny.
Keď dôjde k automatickej registrácii intraoperačného skenu, akékoľvek predtým načítané a
registrované (predoperačné alebo intraoperačné) údaje o pacientovi sa zlúčia s novo nasnímanou
množinou údajov. Ak došlo k akémukoľvek pohybu referenčného poľa alebo hlavy pacienta, táto
syntéza obrazov môže byť nesprávna.
Keď je na navigáciu k dispozícii tento typ údajov, zobrazí sa dialógové okno Verify Registration
Based Fusion. Pomocou tohto dialógového okna dôkladne overte príslušnú syntézu založenú na
registrácii.

Varovanie
Výsledok syntézy obrazov založenej na registrácii dôkladne skontrolujte, aby ste zaistili
správnu liečbu pacienta. Ak došlo k pohybu referenčného poľa alebo hlavy pacienta,
syntéza obrazov nemusí byť správna.

Overenie syntézy obrazov

Teraz môžete overiť príslušnú syntézu obrazov podľa popisu na str. 29.

Obrázok 196 
Po overení sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

Možnosti

Ak je syntéza prijateľná, stlačte tlačidlo Accept.

Ak syntéza obrazov nie
je prijateľná

Stlačte tlačidlo Modify na opätovné vykonanie syntézy obrazov v dia-
lógovom okne Automatic Image Fusion. Ďalšie informácie nájdete v
Príručke používateľa softvéru Image Fusion.
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Možnosti

Stlačte tlačidlo Unfuse na odstránenie príslušnej syntézy obrazov a
opustenie dialógového okna.
POZNÁMKA: Ak zrušíte syntézu obrazov, príslušné predtým načítané
a registrované súbory snímok nie je možné navigovať, pokiaľ nezopa-
kujete príslušnú syntézu obrazov. Softvér zobrazí dialógové okno so
zoznamom súborov snímok ovplyvnených príslušnou prerušenou syn-
tézou. 

Registrácia intraoperačných údajov
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17 IGTLINK
17.1 Úvod do rozhrania IGTLink
17.1.1 Informácie o rozhraní IGTLink

Prehľad

IGTLink je sieťové softvérové rozhranie navigačného systému, ktoré vám umožňuje z
navigačného systému preberať lekárske snímky, výsledky segmentácie, operačný plán a údaje
sledovania nástrojov v reálnom čase. 
IGTLink používa otvorený komunikačný protokol Open IGT vyvinutý Národnou alianciou pre
výpočtové lekárske zobrazovanie (NA-MIC).

Zodpovednosť a právne požiadavky

Varovanie
Rozhranie IGTLink dodáva spoločnosť Brainlab. Spoločnosť Brainlab nepreberá žiadnu
zodpovednosť za spracovanie údajov mimo príslušného navigačného systému ani za
správnosť poskytnutých vzorových klientskych aplikácií. Tieto aplikácie slúžia len na
demonštračné účely. Spoločnosť Brainlab nezodpovedá za žiadne škody spôsobené
následkom alebo v súvislosti so spracovaním údajov mimo príslušného navigačného
systému.

Varovanie
Rozhranie IGTLink sa musí používať v súlade so špecifikáciami opísanými v Príručke
špecifikácií rozhrania IGTLink. Spoločnosť Brainlab nezodpovedá za žiadne škody
vyplývajúce z akéhokoľvek použitia rozhrania IGTLink, ktoré nie je v súlade s jeho
špecifikáciami.

Varovanie
Ak by ste chceli vykonávať klinické štúdie zahŕňajúce použitie rozhrania IGTLink, obzvlášť
ak rozšírite indikácie na použitie, potom musia byť splnené všetky platné právne
požiadavky na zdravotnícke pomôcky napríklad adresovaním tejto záležitosti na etickú
komisiu (IRB) alebo odoslaním nezávislého oznámenia o minimálnej bezpečnosti 510(k)
(Premarket Notification).

Platnosť údajov

Varovanie
V závislosti od výkonu príslušnej siete a počítača, ako aj od veľkosti údajov, môžu byť
prenášané údaje neaktuálne. Nerobte akékoľvek rýchle závery, čo sa týka latencie
prenášaných údajov.

IGTLINK
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Bezpečnosť siete a ochrana osobných údajov pacientov

Varovanie
Vykonajte príslušné opatrenia na zaistenie bezpečnosti siete pripojenej k navigačnému
systému Brainlab a ochrany osobných údajov pacientov prenášaných do a z navigačného
systému Brainlab.

Úvod do rozhrania IGTLink
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17.2 Používanie rozhrania IGTLink
17.2.1 Povolenie rozhrania IGTLink

Postup aktivácie rozhrania IGTLink

Obrázok 197 

Kroky

1. Otvorte okno Tools > IGTLink.

2.
Stlačte tlačidlo IGTLink On/Off. Toto tlačidlo je zvýraznené, čo indikuje, že je aktívne.
Klient s rozhraním IGTLink sa teraz môže pripojiť k navigačnému systému.

IGTLINK
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17.2.2 Pripojenie klienta s rozhraním IGTLink

Dialógové okno externého pripojenia

Keď sa klient s rozhraním IGTLink pripája k navigačnému systému, zobrazí sa dialógové okno s
informáciou o tom, že by sa chcel pripojiť klient.

Obrázok 198 

Možnosti pripojenia

Možnosti

Ak chcete pripojenie prijať, stlačte tlačidlo Accept.

Ak chcete odpojiť klienta s rozhraním IGTLink a deaktivovať túto funkciu, aby neboli možné
žiadne ďalšie pripojenia, stlačte tlačidlo Deactivate IGTLink.

Ak chcete pripojenie odmietnuť, stlačte tlačidlo Reject.

POZNÁMKA: Ak stlačíte tlačidlo Deactivate IGTLink, všetky existujúce pripojenia sa odpoja. 

Používanie rozhrania IGTLink
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