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1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1 Στοιχεία επικοινωνίας και νομικές πληροφορίες
1.1.1 Στοιχεία επικοινωνίας

Τεχνική υποστήριξη

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε σε αυτό το εγχειρίδιο, ή εάν έχετε
προβλήματα ή απορίες, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab:

Περιοχή Τηλέφωνο και φαξ Email

Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Κεντρι-
κή και Νότια Αμερική

Τηλ: +1 800 597 5911
Φαξ: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Βραζιλία Τηλ: (0800) 892 1217

Ηνωμένο Βασίλειο Τηλ: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Ισπανία Τηλ: +34 900 649 115

Γαλλία και γαλλόφωνες περιοχές Τηλ: +33 800 676 030

Αφρική, Ασία, Αυστραλία, Ευρώπη
Τηλ: +49 89 991568 44
Φαξ: +49 89 991568 811

Ιαπωνία
Τηλ: +81 3 3769 6900
Φαξ: +81 3 3769 6901

Αναμενόμενη διάρκεια ζωής

Η Brainlab παρέχει πενταετή εξυπηρέτηση για εφαρμογές λογισμικού. Κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου, παρέχονται ενημερώσεις λογισμικού καθώς και επιτόπια υποστήριξη.

Σχόλια

Παρά την προσεκτική ανασκόπηση, αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να περιέχει σφάλματα.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην διεύθυνση igs.manuals@brainlab.com εάν έχετε
προτάσεις για τη βελτίωση αυτού του εγχειριδίου.

Κατασκευαστής

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

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.1.2 Νομικές πληροφορίες

Πνευματικά δικαιώματα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο περιλαμβάνει αποκλειστικές πληροφορίες που προστατεύονται από
πνευματικά δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η μετάφραση οποιουδήποτε μέρους του
παρόντος εγχειριδίου χωρίς τη ρητή, έγγραφη άδεια της Brainlab.

Εμπορικά σήματα της Brainlab

• Η επωνυμία Airo® είναι σήμα κατατεθέν της Brainlab AG στη Γερμανία ή/και τις ΗΠΑ.
• Η επωνυμία CurveTM είναι σήμα της Brainlab AG στη Γερμανία, του οποίου εκκρεμεί η
κατάθεση.

• Η επωνυμία KickTM είναι σήμα της Brainlab AG στη Γερμανία, του οποίου εκκρεμεί η
κατάθεση.

• Η επωνυμία Softouch® είναι σήμα κατατεθέν της Brainlab στη Γερμανία ή/και στις ΗΠΑ.
• Η επωνυμία StarLink® είναι σήμα κατατεθέν της Brainlab AG στη Γερμανία ή/και τις ΗΠΑ.
• Η επωνυμία VarioGuide® είναι σήμα κατατεθέν της Brainlab AG στη Γερμανία ή/και τις ΗΠΑ.
• Η επωνυμία Z-touch® είναι σήμα κατατεθέν της Brainlab AG στη Γερμανία ή/και τις ΗΠΑ.

Εμπορικά σήματα που δεν ανήκουν στην Brainlab

• Η επωνυμία Mobius Imaging®, το λογότυπο Mobius Imaging και η επωνυμία MobiCT® είναι
σήματα κατατεθέντα της Imaging, LLC.

• Η επωνυμία Doro® είναι σήμα κατατεθέν της pro med instruments GmbH.
• Η επωνυμία Mayfield® είναι σήμα κατατεθέν της OMI, Inc.
• Οι επωνυμίες Microsoft® και Windows® είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation
στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

• Η επωνυμία MultiVisionTM είναι σήμα κατατεθέν της Carl Zeiss Meditec AG.
• Οι επωνυμίες OPMI®, Pentero®, και PENTERO® είναι σήματα κατατεθέντα της Carl Zeiss

Meditec AG.

Ολοκληρωμένο λογισμικό τρίτου κατασκευαστή

Το λογισμικό αυτό αποτελεί εν μέρει έργο του Independent JPEG Group.
Αυτό το λογισμικό περιλαμβάνει τη βιβλιοθήκη openJPEG. Για πλήρη περιγραφή των
πνευματικών δικαιωμάτων, των δηλώσεων αποποίησης ευθύνης και των αδειών, ανατρέξτε στην
ιστοσελίδα http://www.openjpeg.org.

Σήμανση CE

Το σήμα CE υποδεικνύει ότι τα προϊόντα της Brainlab συμμορφώνεται με τις βα-
σικές απαιτήσεις της οδηγίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Σύμφωνα με την οδηγία περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων (MDD) (οδηγία
93/42/EΟΚ του Συμβουλίου):
• Το Cranial/ENT είναι προϊόν κατηγορίας IIb.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η εγκυρότητα της σήμανσης CE μπορεί να επιβεβαιωθεί μόνο για τα προϊόντα που
κατασκευάζονται από την Brainlab.
 

Στοιχεία επικοινωνίας και νομικές πληροφορίες
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Οδηγίες απόρριψης

Όταν η λειτουργική διάρκεια ζωής ενός χειρουργικού εργαλείου τελειώσει, καθαρίστε το εργαλείο
από όλα τα βιοϋλικά/βιολογικά επικίνδυνα υλικά και απορρίψτε το με ασφάλεια και σύμφωνα με
τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να απορρίπτεται μόνο σύμφωνα
με τους ισχύοντες κανονισμούς. Για πληροφορίες σχετικά με την οδηγία περί απο-
βλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), επισκεφτείτε τη διεύθυν-
ση:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Πωλήσεις στις ΗΠΑ

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής από ιατρό ή
κατόπιν εντολής ιατρού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.2 Σύμβολα
1.2.1 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο

Προειδοποιήσεις

Οι προειδοποιήσεις δηλώνονται με τριγωνικά σύμβολα προειδοποίησης. Περιλαμβάνουν
σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας σχετικά με πιθανό τραυματισμό, θάνατο ή άλλες
σοβαρές συνέπειες που σχετίζονται με την κακή χρήση του εργαλείου.

Επισημάνσεις προσοχής

Οι επισημάνσεις προσοχής συμβολίζονται με κυκλικά σύμβολα προσοχής. Περιλαμβάνουν
σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας σχετικά με πιθανά προβλήματα που σχετίζονται με τη
συσκευή. Τέτοιου είδους προβλήματα περιλαμβάνουν δυσλειτουργίες, αστοχία, βλάβη της
συσκευής ή υλικές ζημιές.

Σημειώσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι σημειώσεις παρουσιάζονται με πλάγια γραφή και περιέχουν επιπλέον χρήσιμες
πληροφορίες.
 

Σύμβολα
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1.3 Προοριζόμενη χρήση
1.3.1 Χρήση του συστήματος

Ενδείξεις χρήσης

Το σύστημα Cranial/ENT προορίζεται για χρήση ως ενδοεγχειρητικό σύστημα εντοπισμού με
απεικονιστική καθοδήγηση, με σκοπό τη διεξαγωγή ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής. Συνδέει
έναν ελεύθερο ανιχνευτή, ο οποίος παρακολουθείται από ένα σύστημα αισθητήρων παθητικού
δείκτη, με έναν χώρο εικόνων ενός εικονικού υπολογιστή, στα δεδομένα εικόνας του ασθενή που
υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον σταθμό εργασίας IGS. Το σύστημα ενδείκνυται για
οποιαδήποτε πάθηση η οποία ενδεχομένως απαιτεί την εφαρμογή στερεοτακτικής χειρουργικής,
και για οποιαδήποτε περίπτωση όπου η αναφορά σε μια άκαμπτη ανατομική δομή, όπως το
κρανίο, τα μακρά οστά ή οι σπόνδυλοι, μπορεί να προσδιοριστεί με ανατομικό μοντέλο που
βασίζεται σε CT, CTA, ακτίνες Χ, MR, MRA και υπερήχους.
Ενδεικτικά παραδείγματα διαδικασιών:
Κρανιακές επεμβάσεις:
• Εκτομή όγκου
• Χειρουργική στη βάση του κρανίου
• Βιοψία κρανίου
• Κρανιοτομή/Κρανιεκτομή
• Παιδιατρική παροχέτευση με καθετήρα
• Γενική παροχέτευση με καθετήρα
• Θαλαμοτομή/Ωχροτομή
Επεμβάσεις ΩΡΛ:
• Διασφηνοειδείς επεμβάσεις
• Γναθιαία αντροστομία
• Ηθμοειδεκτομή
• Σφηνοειδοτομή/Σφηνοειδής διερεύνηση
• Εκτομή ρινικών κογχών
• Μετωπιαία τομή
• Ενδορρινική επέμβαση

Κατάλληλη χρήση

Το Cranial/ENT είναι κατάλληλο για σφάλματα πλοήγησης έως 3 mm συνολικά. Ωστόσο,
υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την ακρίβεια του
συστήματος. Η κατάλληλη ρύθμιση και ο κατάλληλος χειρισμός, καθώς και η προσεκτική
επαλήθευση ακρίβειας είναι απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχημένη πλοήγηση.

Τόπος χρήσης

Το σύστημα Cranial/ENT χρησιμοποιείται σε νοσοκομειακό περιβάλλον, και συγκεκριμένα σε
θαλάμους κατάλληλους για χειρουργικές επεμβάσεις (π.χ. χειρουργικές αίθουσες).

Κοινό για το οποίο προορίζεται

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προορίζεται για νευροχειρουργούς και χειρουργούς ΩΡΛ ή για τους
βοηθούς τους όταν χρησιμοποιούν σύστημα πλοήγησης της Brainlab.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Επαφή του εργαλείου με εγκεφαλικό ιστό και εγκεφαλονωτιαίο υγρό

Μόνο τα εργαλεία Brainlab που έχουν προκαθοριστεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
άμεση επαφή με εγκεφαλικό ιστό και εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Κατάλογος των εν λόγω
εργαλείων παρατίθεται στα εγχειρίδια χρήσης εργαλείων.
Τι κίνδυνος υπάρχει;
• Η άμεση επαφή εργαλείων που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση με εγκεφαλικό ιστό και
εγκεφαλονωτιαίο υγρό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στον εγκέφαλο του ασθενή ή σοβαρό
σοκ, λόγω της μεταφοράς ενδοτοξικών ουσιών στον οργανισμό του ασθενή.

• Τα εργαλεία Brainlab έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούν
τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στον εγκεφαλικό ιστό του ασθενή. Ως εκ τούτου, είναι απίθανο
να προκληθεί τραυματισμός του ασθενή κατά την κανονική χρήση των εργαλείων. Ωστόσο,
τυχόν κακή χρήση των εργαλείων ή χρήση φθαρμένων εργαλείων μπορεί να προκαλέσει
σοβαρό τραυματισμό του ασθενή.

• Οι συνήθεις μέθοδοι επανεπεξεργασίας δεν είναι πλήρως αποτελεσματικές για τα εργαλεία που
έχουν επιμολυνθεί ενδοτοξικά. Η ενδοτοξική μόλυνση μπορεί να εξαλειφθεί μόνο με επιθετικές
θεραπείες, π.χ. πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Τέτοιου είδους παράμετροι ενδέχεται να
προκαλέσουν βλάβη σε εργαλεία εξαιρετικής ακρίβειας. Η επαφή εγκεφαλικού ιστού ή
εγκεφαλονωτιαίου υγρού με εργαλεία που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση μπορεί να
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό του ασθενή.

Σε ποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να προκύψει μη εσκεμμένη επαφή;
• Ακούσια επαφή των εργαλείων με εγκεφαλικό ιστό μπορεί να προκύψει γενικώς σε όλες τις
περιπτώσεις όπου τα εργαλεία χρησιμοποιούνται σε μικρή απόσταση από τον εγκεφαλικό ιστό.
Ένα παράδειγμα είναι η χρήση του δείκτη πλοήγησης στο εσωτερικό της κρανιακής κοιλότητας,
π.χ. για μέτρηση αποστάσεων ή συλλογή σημείων.

Πώς να μειώσετε τις πιθανότητες ακούσιας επαφής:
• Να πραγματοποιείτε πλήρη επανεπεξεργασία των εργαλείων, όπως περιγράφεται στον Οδηγό
καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης. Να φυλάσσετε και να χειρίζεστε τα εργαλεία
όπως προβλέπεται.

• Με εξαίρεση την περίπτωση των προκαθορισμένων εργαλείων, αποφύγετε την άμεση επαφή
των εργαλείων με εγκεφαλικό ιστό και την επαφή με εγκεφαλονωτιαίο υγρό.

Προσεκτικός χειρισμός του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

Μόνο εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό πρέπει να χειρίζεται τα εξαρτήματα του
συστήματος και τα παρελκόμενα εργαλεία.

Τα εξαρτήματα του συστήματος και ο περιφερειακός εξοπλισμός είναι μηχανικά μέρη
ακριβείας. Χειριστείτε τα με προσοχή.

Αναθεώρηση αληθοφάνειας

Πριν από τη θεραπεία του ασθενή, εξετάστε την αληθοφάνεια όλων των πληροφοριών που
καταχωρούνται ή εξέρχονται από το σύστημα.

Δεν ενδείκνυται για διαγνωστική χρήση

Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 6868, οι εικόνες που απεικονίζονται στα συστήματα
πλοήγησης Brainlab δεν ενδείκνυνται για διαγνωστική χρήση.

Προοριζόμενη χρήση
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1.4 Συμβατότητα με άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
1.4.1 Ιατρικά εργαλεία Brainlab

Συμβατά ιατρικά εργαλεία Brainlab

Το Cranial/ENT είναι συμβατό με τα εξής:
• Κιτ προσαρμογέα για DrapeLink

- Προσαρμογέας για σφιγκτήρα κρανίου Doro
- Προσαρμογέας για σφιγκτήρα κρανίου Mayfield
- Βάση μεγάλου μήκους για DrapeLink
- Βάση μικρού μήκους για DrapeLink

• Συστοιχία ευθυγράμμισης βιοψίας και σωλήνας βιοψίας
• Σφιγκτήρας Blakesley
• Μονάδα αναφοράς κρανίου DrapeLink

- Διάταξη αναφοράς κρανίου DrapeLink
- Διασυνδέτης DrapeLink

• Αναλώσιμες αντανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης
• Αναλώσιμος δείκτης καταγραφής για CT, MR, χειρουργική αίθουσα
• Αναλώσιμος οδηγός καθετήρα
• Σύστημα βιοψίας χωρίς πλαίσιο
• Ράγα στερέωσης iMRI για βάση στήριξης κεφαλής GE
• Συσκευή καταγραφής iMRI για GE
• Συσκευή καταγραφής iMRI για βάση στήριξης κεφαλής Noras
• Κιτ προσαρμογέα εργαλείων
• Συσκευή βαθμονόμησης εργαλείων 4.0 (ICM4)
• Προσαρμογείς μικροσκοπίου και συστοιχίες μικροσκοπίου
• Δείκτες πολλαπλών μυτών μαζί με μύτες δείκτη για χρώμα
• Δείκτης με αμβλεία μύτη
• Δείκτης με αιχμηρή μύτη
• Βραχίονας αναφοράς για τη βάση στήριξης κεφαλής Mayfield
• Σφιγκτήρας αναφοράς γενικής χρήσης 
• Ιμάντας κεφαλής αναφοράς και συστοιχία ιμάντα κεφαλής αναφοράς
• Σετ αναφοράς κρανίου
• Softouch
• Απλή διάταξη αναφοράς κρανίου με 4 δείκτες
• Κυτία αποστείρωσης (κρανίου, τυπικών παρελκομένων κρανίου, ΩΡΛ, συστήματος βιοψίας
χωρίς πλαίσιο, μονάδας αναφοράς DrapeLink, VarioGuide)

• Σωλήνας αναρρόφησης
• Προσαρμογείς υπερήχων
• Ομοίωμα καταγραφής υπερήχων
• VarioGuide
• Z-touch

Άλλα εργαλεία Brainlab

Ενδέχεται να κυκλοφορήσουν περισσότερα εργαλεία μετά την έκδοση του παρόντος εγχειριδίου.
Αν έχετε απορίες σχετικά με τη συμβατότητα των εργαλείων με το λογισμικό Brainlab,
επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab.

Χρησιμοποιείτε μόνο τα εργαλεία και ανταλλακτικά που καθορίζει η Brainlab με το Cranial/
ENT. Η χρήση μη εξουσιοδοτημένων εργαλείων/ανταλλακτικών μπορεί να επηρεάσει
δυσμενώς την ασφάλεια και/ή την αποτελεσματικότητα του ιατροτεχνολογικού προϊόντος

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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καθώς και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ασθενή, του χρήστη και/ή του
περιβάλλοντος.

Συμβατότητα με άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
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1.4.2 Λογισμικό Brainlab

Συμβατό ιατρικό λογισμικό Brainlab

Το Cranial/ENT είναι συμβατό με τα εξής:
• DICOM Viewer Εκδόσεις 2.0, 2.1 και 2.2
• Digital Lightbox Έκδοση 2.0
• Image Fusion Εκδόσεις 1.0 και 2.0
• iPlan CMF Έκδοση 3.0
• iPlan Cranial Έκδοση 3.0
• iPlan ENT Έκδοση 3.0
• iPlan Stereotaxy Έκδοση 3.0
• Smartbrush Έκδοση 2.1

Άλλο λογισμικό Brainlab

Εάν εκτελείτε εκδόσεις λογισμικού διαφορετικές από αυτές που καθορίζονται παραπάνω,
επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για διευκρινίσεις σχετικά με τη συμβατότητα
των συσκευών Brainlab.

Στο σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο το ιατρικό λογισμικό
Brainlab που καθορίζει η Brainlab.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.4.3 Συσκευές τρίτων κατασκευαστών

Συμβατά ιατροτεχνολογικά προϊόντα τρίτων κατασκευαστών

Ιατροτεχνολογικό προϊόν Μοντέλο Κατασκευαστής

Συσκευή καθήλωσης κρα-
νίου

Βάση στήριξης κεφαλής
για ενδοεγχειρητική χρήση
CT και MRI: Mayfield®,
Doro®, Noras, GE, ή
προϊόν παρόμοιας κατα-
σκευής

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

Βίδα αυτόματης διάτρησης

1,5 x 6 mm maxDrive® χω-
ρίς τρυπάνι (Martin) ή βίδα
φλοιού PlusDriveTM αυτό-
ματης διάτρησης (Synthes)

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

Λεπίδα κατσαβιδιού 1,5 mm (κατάλληλη για
χρησιμοποιημένες βίδες)

Λαβή κατσαβιδιού Κατάλληλη για χρησιμο-
ποιημένη λεπίδα και βίδες

Μύτη τρυπανιού και λαβή
(προαιρετικά) 1,1 mm

Βελόνα βιοψίας μίας χρή-
σης τύπου Α

PAJUNK GmbH
Karl-Hall-Strasse 1
78187 Geisingen
Γερμανία

Δείκτες αναφοράς πολλα-
πλών λειτουργιών

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
ΗΠΑ

Συμβατές συσκευές σάρωσης τρίτων κατασκευαστών

Συσκευή σάρωσης Μοντέλο Κατασκευαστής

Συσκευές ιατρικής απεικόνισης που συμ-
μορφώνονται με τις οδηγίες σάρωσης της
Brainlab (π.χ. σαρωτές MR και CT, βραχίο-
νες C, DVT και παρεμφερείς συσκευές)

Ανατρέξτε στις απαιτήσεις που παρέχονται στα
πρωτόκολλα σάρωσης της Brainlab.

Συμβατότητα με άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
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Συμβατά χειρουργικά μικροσκόπια τρίτων κατασκευαστών

Μοντέλο Κατασκευαστής

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

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

HAAG-STREIT
• Hi-R 1000
• Hi-R 700

HAAG-STREIT
Rosengarten 10
22880 Wedel
Γερμανία

Leica
• M720
• M525
• M520
• M530

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

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
Γερμανία

Συμβατές συσκευές τρίτων κατασκευαστών για ενσωμάτωση υπερήχων IGSonic

Μοντέλο Κατασκευαστής

• FlexFocus 700
• FlexFocus 800

BK Medical
Mileparken 34
2730 Herlev
Δανία

• Ανιχνευτής υπερήχων BK8862
• Ανιχνευτής υπερήχων BK8863

Απομονωτής δικτύου EN-30
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Δεν πρόκειται για ιατροτε-
χνολογικό προϊόν.
 

EMO systems GmbH

Άλλα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών

Η χρήση συνδυασμών ιατροτεχνολογικών προϊόντων που δεν είναι εξουσιοδοτημένα από
την Brainlab μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την ασφάλεια και/ή την αποτελεσματικότητα
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων καθώς και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του
ασθενή, του χρήστη και/ή του περιβάλλοντος.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.4.4 Λογισμικό τρίτων κατασκευαστών

Εξουσιοδότηση

Η εγκατάσταση λογισμικού στο σύστημα Brainlab μπορεί να γίνει μόνο από
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Brainlab. Μην εγκαθιστάτε και μην καταργείτε
εφαρμογές λογισμικού.

Άλλο λογισμικό τρίτων κατασκευαστών

Στο Cranial/ENT μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο το λογισμικό που
καθορίζει η Brainlab.

Σάρωση για ιούς και κακόβουλο λογισμικό

Να έχετε υπόψη σας ότι ορισμένες ρυθμίσεις λογισμικών προστασίας από κακόβουλο
λογισμικό (π.χ. προγράμματα σάρωσης για εντοπισμό ιών) μπορούν να επηρεάσουν
αρνητικά την απόδοση του συστήματος. Για παράδειγμα, εάν διεξαχθεί σάρωση σε
πραγματικό χρόνο και πρέπει να ελεγχθεί κάθε πρόσβαση στα αρχεία, η φόρτωση και
αποθήκευση των δεδομένων των ασθενών θα καθυστερεί πολύ. Η Brainlab συνιστά την
απενεργοποίηση των σαρώσεων σε πραγματικό χρόνο και τη διεξαγωγή σαρώσεων για
εντοπισμό ιών σε ώρες πέραν του κλινικού ωραρίου.

Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό προστασίας από ιούς δεν τροποποιεί τους καταλόγους της
Brainlab.

Μην πραγματοποιείτε λήψη ή εγκατάσταση ενημερώσεων κατά τη διάρκεια του
σχεδιασμού θεραπείας. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για
περαιτέρω πληροφορίες.

Ενημερώσεις

Οι ενημερώσεις του λειτουργικού συστήματος (άμεση επιδιόρθωση) ή λογισμικού τρίτων
κατασκευαστών θα πρέπει να διεξάγεται σε ώρες πέραν του κλινικού ωραρίου λειτουργίας
και σε περιβάλλον δοκιμής προκειμένου να επαληθευτεί η σωστή λειτουργία του
συστήματος Brainlab. Η Brainlab ελέγχει τις Windows Hotfixes (άμεσες επιδιορθώσεις
Windows) που κυκλοφόρησαν και θα ενημερωθεί για τυχόν προβλήματα που μπορεί να
προκύψουν, για ορισμένες ενημερώσεις. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της
Brainlab εφόσον διαπιστώσετε προβλήματα με τις άμεσες επιδιορθώσεις του λειτουργικού
συστήματος.

Συμβατότητα με άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
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1.5 Εκπαίδευση και τεκμηρίωση
1.5.1 Εκπαίδευση

Εκπαίδευση Brainlab

Για τη διασφάλιση της ασφαλούς και κατάλληλης χρήσης, πριν από τη χρήση του συστήματος,
όλοι οι χρήστες θα πρέπει να συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο διεξάγεται
από έναν αντιπρόσωπο της Brainlab.

Επιτηρούμενη υποστήριξη

Κατά τη χρήση ενός συστήματος πλοήγησης για πρώτη φορά, θα πρέπει να είναι παρών ένας
αντιπρόσωπος της Brainlab για να παρέχει καθοδήγηση. Ξεκινήστε την πλοήγηση με επεμβάσεις
που δεν είναι πολύ περίπλοκες, έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να προσδιορίσετε με ποιον τρόπο
θα σας βοηθήσει το σύστημα πλοήγησης και να εντοπίσετε τους περιορισμούς που υπάρχουν.
Πραγματοποιήστε προσομοίωση των επεμβάσεων σε πτώματα ή/και ομοιώματα πριν
χρησιμοποιήσετε το σύστημα σε πραγματικό ασθενή.

Ευθύνη

Το σύστημα αυτό παρέχει απλώς βοήθεια στο χειρουργό και δεν υποκαθιστά ή αντικαθιστά
την εμπειρία ή/και την ευθύνη του χειρουργού κατά τη χρήση του. Ο χρήστης πρέπει πάντα
να είναι σε θέση να συνεχίσει χωρίς τη βοήθεια του συστήματος.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.5.2 Τεκμηρίωση

Ανάγνωση των εγχειριδίων χρήσης

Τα εγχειρίδια χρήσης περιγράφουν πολύπλοκες ιατρικές συσκευές και λογισμικό χειρουργικής
πλοήγησης τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με προσοχή.
Είναι σημαντικό όλοι οι χρήστες των συστημάτων, των εργαλείων και των λογισμικών να:
• Διαβάσουν τα εγχειρίδια χρήσης προσεκτικά πριν από τον χειρισμό του εξοπλισμού
• Έχουν πρόσβαση στα εγχειρίδια χρήσης ανά πάσα στιγμή

Διαθέσιμα εγχειρίδια χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα

Εγχειρίδια χρήσης λογισμι-
κού

• Επισκόπηση του σχεδιασμού θεραπείας και της απεικονιστικά
καθοδηγούμενης πλοήγησης

• Περιγραφή της ρύθμισης του συστήματος χειρουργικής αίθου-
σας

• Λεπτομερείς οδηγίες λογισμικού

Εγχειρίδια χρήσης ηλεκτρο-
μηχανολογικού εξοπλισμού

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον ακτινοθεραπευτικό και
χειρουργικό υλικό εξοπλισμό, που κατά βάση περιλαμβάνει μεγά-
λα, περίπλοκα εργαλεία

Εγχειρίδια χρήσης εργα-
λείων Λεπτομερείς οδηγίες για τον χειρισμό των εργαλείων

Οδηγός καθαρισμού, απολύ-
μανσης και αποστείρωσης

Λεπτομέρειες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης εργα-
λείων

Εγχειρίδια χρήσης συστήμα-
τος Διεξοδικές πληροφορίες ρύθμισης του συστήματος

Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης Λεπτομερείς τεχνικές πληροφορίες για το σύστημα, συμπεριλαμ-
βανομένων των προδιαγραφών και των συμβατοτήτων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αυτός ο πίνακας πιθανόν να μην περιλαμβάνει πληροφορίες για όλες τις
εγκαταστάσεις. Όταν χρειάζεται, παρέχονται πρόσθετα εγχειρίδια χρήσης για την εγκατάσταση του
προϊόντος σας.
 

Εκπαίδευση και τεκμηρίωση
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2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2.1 Ρύθμιση του συστήματος
2.1.1 Επισκόπηση

Πώς να ρυθμίσετε το σύστημα

Η ρύθμιση του συστήματος διαφέρει ανάλογα με το σύστημα που χρησιμοποιείται και τον τύπο της
επέμβασης που εκτελείται. Έχετε υπόψη σας τα εξής:
• Η κάμερα και η οθόνη δεν πρέπει να παρεμποδίζουν την εργασία του χειρουργού.
• Η κάμερα πρέπει να έχει ξεκάθαρη προβολή της διατάξεις αναφοράς και των εργαλείων καθ’
όλη τη διάρκεια της επέμβασης, συμπεριλαμβανομένων όλων των διαδικασιών καταγραφής και
πλοήγησης.

• Τοποθετήστε την κάμερα σωστά πριν ξεκινήσετε. Αποφύγετε να αλλάζετε τη θέση της κάμερας
σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Βήματα

1.

Ρυθμίστε την κάμερα στην απαιτούμενη θέση.
Για βέλτιστη προβολή, η κάμερα θα πρέπει να βρίσκεται περίπου 1,2-1,8 μέτρα από το
χειρουργικό πεδίο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση της κάμερας κατά την
προετοιμασία για καταγραφή του ασθενή παρέχονται στη σελίδα 57.
 

2. Συνδέστε το σύστημα στην παροχή ρεύματος και ενεργοποιήστε το (βλ. Εγχειρίδιο
χρήσης συστήματος).

Τοποθέτηση της διάταξης αναφοράς

Τοποθετήστε τη διάταξη αναφοράς με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ορατή καθ’ όλη τη διάρκεια της
επέμβασης. Εάν, π.χ. προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε μικροσκόπιο, λάβετε υπόψη το σημείο
όπου ενδέχεται να εμποδίζει την ορατότητα της διάταξης αναφοράς. Κρίνεται σκόπιμο να
χρησιμοποιείται η κάμερα από την ίδια πλευρά με αυτήν όπου έχει τοποθετηθεί η διάταξη
αναφοράς.

Όσο πιο κοντά είναι τοποθετημένη η συστοιχία στην περιοχή ενδιαφέροντος, τόσο
ακριβέστερη θα είναι η πλοήγηση. Τοποθετήστε τη διάταξη αναφοράς όσο το δυνατόν πιο
κοντά στην περιοχή ενδιαφέροντος, χωρίς να καταλαμβάνει τον χώρο που απαιτείται για τη
διεξαγωγή της επέμβασης.

Τοποθέτηση του συστήματος

Η τοποθέτηση του συστήματος στο τμήμα ποδιών του χειρουργικού τραπεζιού ενδείκνυται για
νευροχειρουργικές επεμβάσεις, ενώ η τοποθέτηση στο τμήμα κεφαλής του χειρουργικού
τραπεζιού ενδείκνυται για επεμβάσεις ΩΡΛ.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η τοποθέτηση του συστήματος εξαρτάται κυρίως από τη θέση του χειρουργού και του
εξοπλισμού που περιβάλλει το χειρουργικό τραπέζι.
 

Έκθεση σε λέιζερ

Μην εκθέτετε ανιχνευτές άλλων συστημάτων που λειτουργούν με υπέρυθρες στην κάμερα
Brainlab ή σε δέσμη λέιζερ Z-touch.

Ρύθμιση του συστήματος
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3 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

3.1 Εισαγωγή
3.1.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Το Cranial/ENT είναι ένα λογισμικό ενδοεγχειρητικής πλοήγησης με χρήση οθόνης αφής. Η
τοποθέτηση των χειρουργικών εργαλείων σε τρισδιάστατη θέση με επικάλυψη επάνω σε σετ
ανατομικών δεδομένων, όπως MR ή/και CT, μπορεί να βοηθήσει το χειρουργό σε ποικίλες
χειρουργικές επεμβάσεις.
Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με λογισμικό σχεδιασμού, ένα πλάνο θεραπείας μπορεί να
προετοιμαστεί ξεχωριστά από την επέμβαση, και στη συνέχεια να μεταβιβαστεί στο λογισμικό
πλοήγησης για περαιτέρω αναφορά και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της χειρουργικής
επέμβασης. Επιπλέον, τα δεδομένα που λαμβάνονται ή τροποποιούνται κατά το χειρουργείο
μπορούν να μεταβιβαστούν εκ νέου στο λογισμικό σχεδιασμού.

Το Cranial/ENT μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για θεραπείες νευροχειρουργικής
και ΩΡΛ. Μην χρησιμοποιείτε το λογισμικό για οποιαδήποτε άλλη θεραπεία.

Το Cranial/ENT χρησιμοποιεί εικόνες σάρωσης του ασθενή, οι οποίες έχουν ληφθεί πριν
από τη χειρουργική επέμβαση. Η πραγματική ανατομία του ασθενή μπορεί να διαφέρει σε
σχέση με τα προεγχειρητικά δεδομένα εικόνας εξαιτίας π.χ. μετατόπισης του εγκεφάλου ή
εκτομής.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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Τυπική ροή εργασιών

Βήματα

1. Δημιουργήστε και επεξεργαστείτε το σχέδιο με το iPlan ή το Brainlab Elements.

2. Φορτώστε το σχέδιο θεραπείας στο Patient Browser.

3. Πραγματοποιήστε πλοήγηση.

4.
Εξαγάγετε το σχέδιο.
Επαναλάβετε τα βήματα 1-4 εφόσον χρειάζεται.

Εισαγωγή
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3.2 Έναρξη περιόδου λειτουργίας
3.2.1 Εκκίνηση του λογισμικού

Πώς να ανοίξετε το λογισμικό

Ανοίξτε το Cranial/ENT από το Content Manager χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογές

Για να εκκινήσετε το Cranial/ENT με δεδομένα ασθενή:
• Επιλέξτε τον απαιτούμενο ασθενή.
• Επιλέξτε την εφαρμογή Cranial/ENT.
Το λογισμικό φορτώνει και ανοίγει η κύρια οθόνη (βλ. σελίδα 32).

Για να εκκινήσετε το λογισμικό χωρίς δεδομένα ασθενή, επιλέξτε την εφαρμογή Cranial/ENT.
Το λογισμικό φορτώνει και ανοίγει η κύρια οθόνη (βλ. σελίδα 32).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή ασθενή και εφαρμογής,
ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Content Manager.
 

Βεβαιωθείτε ότι το όνομα και το αναγνωριστικό ασθενή είναι σωστά πριν φορτώσετε
δεδομένα ασθενή.

Πώς να φορτώσετε δεδομένα ασθενή κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας

Εάν έχετε εκκινήσει το λογισμικό Cranial/ENT χωρίς δεδομένα ασθενή, ή επιθυμείτε να
φορτώσετε επιπλέον δεδομένα στην περίοδο λειτουργίας, μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή.

Βήματα

1. Πατήστε Data στη γραμμή μενού για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Data (βλ. σελίδα
35).

2.
Πατήστε Load Data.
Ανοίγει το Patient Browser και μπορείτε να επιλέξετε τα δεδομένα ασθενή.
Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτωση των δεδομένων, επιστρέφετε στο λογισμικό Cranial/ENT.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού
Patient Browser.
 

Συγχώνευση εικόνας

Μπορείτε να συγχωνεύσετε πολλαπλές ομάδες εικόνων εάν το σύστημά σας διαθέτει
εγκατεστημένη τη λειτουργία Image Fusion.

Επιλογές

Εάν τα δεδομένα ασθενή περιέχουν ομάδες εικόνες που δεν έχουν συγχωνευτεί ακόμα,
θα σας ζητηθεί να τις συγχωνεύσετε.
Πατήστε Proceed.

Μπορείτε να παραλείψετε τη συγχώνευση εικόνας όταν φορτώνετε το λογισμικό, και
αργότερα να συγχωνεύσετε τις ομάδες εικόνων από το παράθυρο διαλόγου Data ανά
πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της πλοήγησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού
Image Fusion.
 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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3.3 Τερματισμός λειτουργίας και επαναφορά μιας
περιόδου λειτουργίας

3.3.1 Κλείσιμο του λογισμικού και τερματισμός λειτουργίας του συστήματος

Σωστός τερματισμός λειτουργίας

Κλείνετε πάντα το λογισμικό πριν διακόψετε τη λειτουργία του συστήματος. Μην
χρησιμοποιείτε ποτέ το διακόπτη παροχής ρεύματος για να βγείτε από το λογισμικό,
καθώς μπορεί να χαθούν δεδομένα.

Πώς να κλείσετε το λογισμικό

Βήματα

1.
Πατήστε το κουμπί αρχικής σελίδας.
Ανοίγει το Content Manager.

2.

Πατήστε Export για να εξαγάγετε τα δεδομένα ασθενή στο επιλεγμένο μέσο
αποθήκευσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Όλα τα στιγμιότυπα οθόνης που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου
λειτουργίας, χρησιμοποιώντας το κουμπί Screenshot, αποθηκεύονται στο μέσο
αποθήκευσης.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού
Content Manager.
 

Πώς να τερματίσετε τη λειτουργία του συστήματος

Βήματα

1. Όταν έχετε κλείσει το λογισμικό και έχετε αποθηκεύσει τα δεδομένα ασθενή, αφαιρέστε το
μέσο αποθήκευσης.

2. Πατήστε Exit στο Content Manager.

3. Πατήστε Shutdown.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τερματισμό λειτουργίας του
συστήματος, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος.
 

Τερματισμός λειτουργίας και επαναφορά μιας περιόδου λειτουργίας
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3.3.2 Επαναφορά περιόδου λειτουργίας

Γενικές πληροφορίες

Σε περίπτωση που η λειτουργία του λογισμικού τερματιστεί απροσδόκητα, γίνεται επαναφορά της
καταγραφής ασθενή και της βαθμονόμησης εργαλείων από την προηγούμενη περίοδο
λειτουργίας, μόλις επανεκκινήσετε το λογισμικό.

Πώς να επαναφέρετε μια περίοδο λειτουργίας

Εικόνα 1 

Βήμα

Το λογισμικό επαναφέρει τις πληροφορίες και ανοίγει η κύρια οθόνη.
Πατήστε Close για να συνεχίσετε την πλοήγηση.

Ελέγξτε προσεκτικά τις καταγραφές και τις βαθμονομήσεις εργαλείων που έχετε
επαναφέρει πριν συνεχίσετε.

Εάν έχετε αλλάξει εργαλείο ή έχετε μετακινήσει ή επανατοποθετήσει τον προσαρμογέα,
μην επαναφέρετε τη βαθμονόμηση. Αντιθέτως, εκτελέστε νέα βαθμονόμηση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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3.4 Διεπαφή χρήστη
3.4.1 Κύρια οθόνη

Γενικές πληροφορίες

Η κύρια οθόνη ανοίγει μόλις γίνει η φόρτωση των δεδομένων ασθενή. Το Cranial/ENT επιτρέπει
την εναλλαγή μεταξύ δύο επιλογών διεπαφής χρήστη:
• Το Μεγάλο μενού με μεγεθυσμένη γραμμή μενού
• Το Μικρό μενού με ελαχιστοποιημένη γραμμή μενού

Προβολή Μεγάλου μενού

Στην παρακάτω εικόνα, παρουσιάζεται η προβολή Μεγάλου μενού του συστήματος.

③

④

①

②

⑤

Εικόνα 2 

Αρ. Επεξήγηση Βλέπε

① Τρέχουσα λειτουργία και πληροφορίες ασθενή Σελίδα 29

② Με το Home, επιστρέφετε στο Content Manager Δ/Δ

③ Προβολές πλοήγησης Σελίδα 113

④ Παράθυρα προβολής κάμερας Σελίδα 40

⑤ Γραμμές κατάστασης της κάμερας Σελίδα 41

⑥ Γραμμή μενού Σελίδα 34

Προβολή Μικρού μενού

Στην προβολή Μικρού μενού, τα κουμπιά της γραμμής μενού αναπαρίστανται με εικονίδια και οι
προβολές πλοήγησης είναι μεγαλύτερες.
Η λειτουργικότητα των επιλογών της γραμμής μενού είναι ίδια με την προβολή Μεγάλου μενού,
όπως περιγράφεται στη σελίδα 34.

Διεπαφή χρήστη
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Εικόνα 3 

Βήματα

1. Πατήστε Tools > Settings.

2.
Πατήστε Menu Big/Small.
Η οθόνη πλοήγησης πίσω από παράθυρο διαλόγου αλλάζει στην προβολή Μικρού
μενού (μεγιστοποιημένη προβολή).

3. Πατήστε Close για να επιστρέψετε στην οθόνη πλοήγησης.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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3.4.2 Λειτουργίες γραμμής μενού

Λειτουργία καταγραφής

Λειτουργία Μεγάλο μενού Μικρό μενού Βλέπε

Το Register ενεργοποιεί την καταγραφή του
ασθενή. Σελίδα 55

Λειτουργίες πλοήγησης

Λειτουργία Μεγάλο μενού Μικρό μενού Βλέπε

Το Tooltip καθιστά δυνατή την εικονική επιμή-
κυνση ή σύμπτυξη του άκρου ενός πλοηγού-
μενου εργαλείου.

Δ/Δ Σελίδα 179

Το Acquire σας επιτρέπει να ορίσετε ένα ψη-
φιοποιημένο σημείο στην κεφαλή του ασθενή
ή να δημιουργήσετε μια τροχιά, σε περίπτωση
που έχει οριστεί η μετατόπιση του άκρου ενός
εργαλείου. 

Δ/Δ Σελίδα 161

Ρύθμιση προβολών

Λειτουργία Μεγάλο μενού Μικρό μενού Βλέπε

Το Freeze κλειδώνει την πλοηγούμενη προ-
βολή. Σελίδα 174

Το Zoom αλλάζει τη μεγέθυνση των εικόνων
που προβάλλονται. Σελίδα 117

Διαμόρφωση οθόνης και στιγμιότυπα οθόνης

Λειτουργία Μεγάλο μενού Μικρό μενού Βλέπε

Εναλλαγή και διαμόρφωση διαφορετικών
προβολών. Δ/Δ Σελίδα 118

Το Screenshot λαμβάνει ένα στιγμιότυπο της
τρέχουσας οθόνης. Σελίδα 148

Κουμπιά προαιρετικής επιλογής

Τα κουμπιά προαιρετικής επιλογής μπορούν να ενεργοποιηθούν από το Tools > Settings >
Optional Menu Bar Button (βλ. σελίδα 50). Από τα παρακάτω εικονίδια, μπορείτε να επιλέξετε
ποια επιθυμείτε να εμφανίζονται στη γραμμή μενού:

Λειτουργία Μεγάλο μενού Μικρό μενού Βλέπε

Το Paint σας επιτρέπει να ανιχνεύσετε τον
ιστό που έχει αφαιρεθεί με χειρουργική επέμ-
βαση.

Σελίδα 249

Διεπαφή χρήστη

34 Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.4 Cranial/ENT Έκδ. 3.1



Λειτουργία Μεγάλο μενού Μικρό μενού Βλέπε

Ενεργοποιεί την πλοήγηση με μικροσκόπιο. Σελίδα 283

Ενεργοποιεί την πλοήγηση VarioGuide. Σελίδα 255

Ενεργοποιεί την πλοήγηση με υπερήχους. Σελίδα 205

Δεδομένα

Πατήστε Data για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Data, με το οποίο έχετε πρόσβαση στις
λειτουργίες των δεδομένων ασθενή. 

Εικόνα 4 

Λειτουργία Βλέπε

Ρύθμιση των ιδιοτήτων της ομάδας εικόνων Σελίδα 144

Διαχείριση αντικειμένων και επικαλύψεων Σελίδα 149

Διαχείριση τροχιών Σελίδα 169

Διαχείριση σημείων Σελίδα 163

Συγχώνευση ομάδων εικόνων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για λεπτομερείς οδηγίες χρήσης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης
λογισμικού Image Fusion.
 

Σελίδα 29

Φόρτωση δεδομένων ασθενή Σελίδα 29

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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Εργαλεία

Πατήστε Tools για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Tools, με το οποίο έχετε πρόσβαση στις
ρυθμίσεις και τα εργαλεία πλοήγησης.

Εικόνα 5 

Λειτουργία Βλέπε

Πληροφορίες γραμμής επικοινωνίας Brainlab Σελίδα 47

Προσαρμογή των ρυθμίσεων συστήματος Σελίδα 48

Επιλογή βαθμονομημένων εργαλείων Σελίδα 201

Ενεργοποίηση της πλοήγησης VarioGuide Σελίδα 255

Ενεργοποίηση της πλοήγησης με μικροσκόπιο Σελίδα 283

Ενεργοποίηση της πλοήγησης με υπερήχους Σελίδα 205

Διαμόρφωση σύνδεσης βίντεο Σελίδα 51

Ενεργοποίηση του IGTLink Σελίδα 322

Επιλογή εργαλείων μέτρησης Σελίδα 175

Διεπαφή χρήστη
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3.4.3 Γενικά κουμπιά των παραθύρων διαλόγου

Διαθέσιμα κουμπιά

Ανάλογα με το παράθυρο διαλόγου, εμφανίζονται διάφορα κουμπιά.

Κουμπί Λειτουργία

Σας μεταφέρει στο επόμενο βήμα.

Επιβεβαιώνει τις ρυθμίσεις και κλείνει το παράθυρο διαλόγου.

Σας επιστρέφει στο προηγούμενο παράθυρο διαλόγου ή βήμα.

Σας επιτρέπει να επαναλάβετε ένα βήμα.

Ακυρώνει το παράθυρο διαλόγου χωρίς εφαρμογή τυχόν αλλαγών.

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου και εφαρμόζει τις αλλαγές.

Επαναφέρει τις ρυθμίσεις στο σημείο που ήταν όταν εισήλθατε για πρώτη φορά
στο τρέχον παράθυρο διαλόγου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Επιπλέον κουμπιά με ειδικές λειτουργίες περιγράφονται στο αντίστοιχο βήμα του
παρόντος οδηγού.
 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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3.4.4 Λειτουργίες γραμμής εργαλείων για τη διαχείριση δεδομένων

Διαθέσιμες λειτουργίες

Σε παράθυρα διαλόγου που εμφανίζουν δεδομένα, περισσότερες λειτουργίες είναι διαθέσιμες στη
γραμμή εργαλείων:

①

Εικόνα 6 

Λειτουργία Επεξήγηση

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Select Set για την επιλογή διαφορετικής ομάδας
εικόνων.

Αλλάζει τη μεγέθυνση της εικόνας που προβάλλεται.

Προβάλλει/αποκρύπτει όλα τα αντικείμενα στην προβολή εικόνας.

Διεπαφή χρήστη
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3.4.5 Εμφάνιση παραθύρου διαλόγου με χρήση δύο οθονών

Γενικές πληροφορίες

Εάν το σύστημά σας διαθέτει δύο οθόνες (π.χ. στο σύστημα Curve), υπάρχουν δύο επιλογές
διαμόρφωσης των προβολών:
• Λειτουργία Clone: Οι ίδιες πληροφορίες εμφανίζονται και στις δύο οθόνες.
• Λειτουργία Extended: Μια κύρια οθόνη που περιέχει γραμμή μενού και μια δευτερεύουσα
οθόνη με επιπλέον προβολές πλοήγησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία Extended, η δευτερεύουσα οθόνη θα πρέπει να
χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως επιπρόσθετη οθόνη διότι λείπουν σημαντικές πληροφορίες, όπως
τα παράθυρα προβολής κάμερας και οι γραμμές κατάστασης.
 

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες έκτασης και κλώνου και τον τρόπο
ενεργοποίησής τους, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού Content Manager.

Εμφάνιση παραθύρου διαλόγου με λειτουργία Extended

Όταν ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου στην κύρια οθόνη, εμφανίζεται το εξής μήνυμα στη
δευτερεύουσα οθόνη: “A dialog is open on the other display. Press Fetch to put that dialog here.
“ (Ένα παράθυρο διαλόγου είναι ανοιχτό στην άλλη οθόνη. Πατήστε ”Fetch“ για να μεταφέρετε
εδώ αυτό το παράθυρο διαλόγου.)

Εικόνα 7 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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3.5 Σύστημα παρακολούθησης
3.5.1 Ενδείξεις κατάστασης παρακολούθησης

Γενικές πληροφορίες

Για επιτυχή καταγραφή και πλοήγηση, η κάμερα πρέπει να έχει απρόσκοπτη οπτική επαφή με τα
εργαλεία και τις διατάξεις αναφοράς.
Οι ενδείξεις κατάστασης παρέχουν ανάδραση σε πραγματικό χρόνο, όσον αφορά την οπτική
επαφή της κάμερας με τα εργαλεία και τις διατάξεις αναφοράς. Οι κουκκίδες στην ένδειξη
υποδεικνύουν τις αντίστοιχες θέσεις των εργαλείων και των διατάξεων αναφοράς που είναι ορατές
και στους δύο φακούς κάμερας.

Ενδείξεις κατάστασης: Προβολή Μεγάλου μενού (Ελαχιστοποιημένη προβολή)

②

①

Εικόνα 8 

Αρ. Στοιχείο

① Παράθυρα προβολής κάμερας

② Γραμμές κατάστασης

Ενδείξεις κατάστασης: Προβολή Μικρού μενού (Μεγιστοποιημένη προβολή)

②

①

Εικόνα 9 

Αρ. Στοιχείο

① Παράθυρα προβολής κάμερας

② Γραμμές κατάστασης

Παράθυρα προβολής κάμερας

Τα παράθυρα προβολής κάμερας εμφανίζουν κουκκίδες που αναπαριστούν τις γεωμετρίες των
διατάξεων αναφοράς και των πλοηγούμενων εργαλείων, οι οποίες βασίζονται στις σφαίρες
επισήμανσης. Η χρωματική κωδικοποίηση των κουκκίδων αντιστοιχεί σε κάθε διάταξη αναφοράς
και εργαλείο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παράθυρα προβολής κάμερας για να ελέγξετε εάν
η κάμερα έχει οπτική επαφή με ένα εργαλείο ή συστοιχία.

Σύστημα παρακολούθησης
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Χρώμα κουκκίδας Στοιχείο που αναπαρίσταται

Κόκκινο Διάταξη αναφοράς (π.χ. διάταξη αναφοράς κρανίου) εάν ο ασθενής έχει
καταγραφεί

Κίτρινο
• Βαθμονομημένη συστοιχία προσαρμογέα οργάνου
• Συσκευή καταγραφής iMRI (κατά τη διάρκεια της καταγραφής)

Πορτοκαλί
• ICM4
• Ομοίωμα καταγραφής υπερήχων

Πράσινο Δείκτης ή Softouch

Μπλε Προσαρμογείς υπερήχων

Ανοιχτό μπλε Προσαρμογείς μικροσκοπίου

Τυρκουάζ Εργαλεία Paint

Ροζ

• Βελόνα βιοψίας μίας χρήσης τύπου Α και συστοιχία ευθυγράμμισης
βιοψίας

• VarioGuide
• Αναλώσιμος οδηγός καθετήρα

Λευκό Μη βαθμονομημένα εργαλεία

Γκρι (γεμισμένη)
Οι σφαίρες επισήμανσης μιας συστοιχίας είναι ορατές και στους δύο φα-
κούς κάμερας, αλλά δεν είναι δυνατό να αντιστοιχιστούν σε ένα συγκεκρι-
μένο εργαλείο

Γκρι (κενή) Η συστοιχία είναι ορατή μόνο σε έναν φακό κάμερας και δεν είναι δυνατό
να ερμηνευθεί

Εμφάνιση εργαλείων

Έχετε υπόψη σας ότι η οπτικοποίηση των εργαλείων μπορεί να απεικονίζεται ως
απλουστευμένη ερμηνεία του πραγματικού σχήματος του εργαλείου.

Οι χρήστες με αχρωματοψία ενδέχεται να μην μπορούν να διακρίνουν ξεκάθαρα τις
χρωματικές διαφορές μεταξύ των εργαλείων που αναπαρίστανται.

Βεβαιωθείτε ότι οι συστοιχίες παρακολούθησης εργαλείων δεν εμφανίζονται με πολύ μικρή
απόσταση μεταξύ τους και ότι δεν παρεμποδίζουν την ανίχνευση άλλων δεικτών από την
κάμερα. Ειδάλλως, το σύστημα είναι πιθανό να μην μπορεί να διακρίνει τα διαφορετικά
εργαλεία, με αποτέλεσμα την εσφαλμένη πλοήγηση των εργαλείων.

Γραμμές κατάστασης της κάμερας

Οι γραμμές κατάστασης υποδεικνύουν εάν η κάμερα μπορεί να παρακολουθήσει το εργαλείο.

Γραμμή κατάστασης Χρώμα Ερμηνεία

Δεξιά γραμμή (στην
προβολή Μεγάλου με-
νού)

Πράσινο
Φυσιολογική λειτουργία παρακολούθησης. Είναι ορατή
στην κάμερα η διάταξη αναφοράς και τουλάχιστον ένα ερ-
γαλείο με γνωστή γεωμετρία βάσει σφαίρας επισήμανσης.Κάτω γραμμή (στην

προβολή Μικρού με-
νού)

Δεξιά γραμμή (στην
προβολή Μεγάλου με-
νού)

Κίτρινο

Η κάμερα έχει χάσει την οπτική επαφή με μια ενεργή συ-
στοιχία. Η γραμμή κατάστασης παραμένει κίτρινη έως ότου
συνεχιστεί η φυσιολογική παρακολούθηση. Εάν δεν επιτευ-
χθεί ορατότητα, η γραμμή κατάστασης γίνεται κόκκινη.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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Γραμμή κατάστασης Χρώμα Ερμηνεία

Κάτω γραμμή (στην
προβολή Μικρού με-
νού)

Αριστερή γραμμή (στην
προβολή Μεγάλου με-
νού)

Κόκκινο
Δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση. Δεν έχει πραγματο-
ποιηθεί καταγραφή ασθενή, ή οι σφαίρες επισήμανσης μιας
σημαντικής συστοιχίας δεν είναι ορατές στην κάμερα.Πάνω γραμμή (στην

προβολή Μικρού με-
νού)

Και οι δύο Μαύρο
Σφάλμα επικοινωνίας με την κάμερα κατά την έναρξη. Εάν
αποτύχει η επικοινωνία με την κάμερα κατά τη διάρκεια της
χρήσης, εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης.

Εάν μια γραμμή κατάστασης είναι κίτρινη, δεν μπορεί να διασφαλισθεί ακριβής
παρακολούθηση.

Χρόνοι αναμονής κατά την παρακολούθηση

Οι πληροφορίες ενδέχεται να εμφανίζονται με καθυστέρηση σε σύγκριση με το πραγματικό
εργαλείο σας που παρακολουθείται. Συγκρίνετε την κίνηση του πραγματικού εργαλείου με
την αναπαράσταση του εργαλείου που εμφανίζεται στην οθόνη. Εάν η οθόνη πλοήγησης
είναι αργή, περιορίστε τα ορατά δεδομένα στο ελάχιστο (βλ. σελίδα 113).

Σύστημα παρακολούθησης
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3.5.2 Εργαλεία παρακολούθησης

Προτεραιότητα παρακολούθησης

Το λογισμικό ενημερώνει τις προβολές πλοήγησης με βάση τη θέση του εργαλείου με την
υψηλότερη προτεραιότητα. Τα εργαλεία με χαμηλότερη προτεραιότητα εμφανίζονται αλλά δεν
χρησιμοποιούνται από προεπιλογή για την ενημέρωση των προβολών.
Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει την προτεραιότητα παρακολούθησης, ξεκινώντας με τα εργαλεία
υψηλής προτεραιότητας στην κορυφή:
• Softouch
• Δείκτης
• Συστοιχία προσαρμογέα οργάνου XL
• Συστοιχία προσαρμογέα οργάνου L
• Συστοιχία προσαρμογέα οργάνου ML
• Συστοιχία προσαρμογέα οργάνου M
• Εργαλεία Paint
• Αναλώσιμος οδηγός καθετήρα
• Βελόνα βιοψίας μίας χρήσης τύπου Α
• Συστοιχία ευθυγράμμισης βιοψίας/VarioGuide
• Προσαρμογείς μικροσκοπίου
• Προσαρμογείς υπερήχων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για να ενημερώσετε τις προβολές πλοήγησης με βάση τη θέση ενός εργαλείου
χαμηλότερης προτεραιότητας, αφαιρέστε τα εργαλεία υψηλότερης προτεραιότητας από το πεδίο
προβολής κάμερας.
 

Παρακολούθηση εργαλείων με πανομοιότυπες γεωμετρίες

Το λογισμικό δεν μπορεί να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ εργαλείων με πανομοιότυπες γεωμετρίες
συστοιχίας παρακολούθησης. Για παράδειγμα, εάν έχετε προσαρτήσει μια συστοιχία
προσαρμογέα εργαλείου, μεγέθους ML σε δύο διαφορετικά εργαλεία (βλ. παρακάτω εικόνα), το
λογισμικό ενδέχεται να τα θεωρήσει ως το ίδιο εργαλείο.

Εικόνα 10 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δείκτες, προσαρμογείς μικροσκοπίου, προσαρμογείς
υπερήχων ή προσαρμογείς οργάνων ίδιου μεγέθους, καθώς το λογισμικό πλοήγησης δεν
μπορεί να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ των επιμέρους βαθμονομήσεων πανομοιότυπης
γεωμετρικής διάταξης των σφαιρών επισήμανσης.

Σύστημα παρακολούθησης
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3.5.3 Τοποθέτηση κάμερας

Παράθυρο διαλόγου ευθυγράμμισης του συστήματος παρακολούθησης

Αυτό το παράθυρο διαλόγου δείχνει τη θέση των συστοιχιών αναφοράς και παρακολούθησης
εντός του πεδίου προβολής κάμερας.

①

③
②

Εικόνα 11 

Αρ. Επεξήγηση

① Ο μπλε κώνος αναπαριστά το πεδίο προβολής κάμερας.

② Οι έγχρωμοι δακτύλιοι αναπαριστούν την απόσταση των συστοιχιών από τους φακούς
κάμερας.

③ Οι έγχρωμες σφαίρες αναπαριστούν τις σφαίρες επισήμανσης στις συστοιχίες αναφοράς
και παρακολούθησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Τα χρώματα των σφαιρών και των κύκλων είναι τα ίδια και στα παράθυρα προβολής
κάμερας (βλ. σελίδα 40).
 

Εμφάνιση Camera App

Εάν το Camera App είναι εγκατεστημένο, ανοίγει και δείχνει τη θέση της διάταξης αναφοράς και
της συστοιχίας παρακολούθησης εντός του πεδίου προβολής κάμερας.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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① ②

③

④

Εικόνα 12 

Αρ. Επεξήγηση

①
Εμφανίζει την απόσταση των εργαλείων ή/και των διατάξεων αναφοράς από την κάμερα.
Για βέλτιστη ορατότητα και ακρίβεια, όλες οι σφαίρες παρακολούθησης πρέπει να βρίσκο-
νται μέσα στον μπλε διάδρομο.

② Εμφανίζει τη θέση των εργαλείων ή/και των διατάξεων αναφοράς σε σχέση με την κάμε-
ρα.

③ Εμφανίζει τα κουμπιά τοποθέτησης και ελέγχου κίνησης της κάμερας.

④
Χρησιμοποιείται για το κεντράρισμα της κάμερας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το κεντράρισμα της κάμερας διαρκεί έως 5 δευτερόλεπτα. Ένα δεύτερο κλικ
υποδηλώνει την απενεργοποίηση της λειτουργίας κεντραρίσματος.
 

Πώς να βελτιστοποιήσετε το πεδίο προβολής κάμερας

Βήματα

1.
Πατήστε ένα από τα παράθυρα του πεδίου προβολής της κάμερας στη γραμμή μενού για
να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Tracking System Alignment.
Ανοίγει το Camera App εάν είναι εγκατεστημένο.

2.

Ρυθμίστε την απόσταση και τη γωνία της κάμερας έτσι ώστε όλες οι απαιτούμενες
συστοιχίες να αναπαρίστανται στον μπλε κώνο του παραθύρου διαλόγου Tracking Sy-
stem Alignment. Οι δακτύλιοι που αναπαριστούν τη διάταξη αναφοράς θα πρέπει να
βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κέντρο, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής χώρος
για τα εργαλεία πλοήγησης.
Εάν μια συστοιχία δεν είναι πλέον ορατή στην κάμερα, οι σφαίρες εξαφανίζονται από την
προβολή, υποδεικνύοντας ότι η συστοιχία δεν μπορεί πλέον να παρακολουθηθεί.

Σύστημα παρακολούθησης
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3.6 Πληροφορίες και διαμόρφωση συστήματος
3.6.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Η τεχνική υποστήριξη της Brainlab εκτελεί την αρχική διαμόρφωση συστήματος. Μπορείτε να
διαμορφώσετε πρόσθετες ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου Tools.

Παράθυρο διαλόγου Tools

①

②

③

Εικόνα 13 

Αρ. Λειτουργία

①
Πατήστε Hotline για να αποκτήσετε πρόσβαση:
• Στην τεχνική υποστήριξη της Brainlab και στους αριθμούς της γραμμής επικοινωνίας
• Σε πληροφορίες έκδοσης λογισμικού

② Πατήστε Settings για να ανοίξετε το Tools > Settings προκειμένου να προσαρμόσετε
διάφορες ρυθμίσεις συστήματος (βλ. σελίδα 48).

③ Χρησιμοποιήστε το Video για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις βίντεο (βλ. σελίδα 51).

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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3.6.2 Προσαρμογή ρυθμίσεων

Παράθυρο διαλόγου Tools > Settings

Εικόνα 14 

Λειτουργίες ρυθμίσεων

Ρύθμιση Στοιχείο Βλέπε

Menu Left/Right Προσαρμόστε τη θέση της γραμμής μενού. Σελίδα 49

Menu Big/Small Μεγιστοποιεί/ελαχιστοποιεί την προβολή της κύριας
οθόνης πλοήγησης. Σελίδα 32

Sound Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ήχου. Σελίδα 49

3-D Instruments Ρυθμίστε την εμφάνιση των εργαλείων (3D ή 2D). Σελίδα 183

Big Instrument Crosshair Ρυθμίστε την εμφάνιση του άκρου των εργαλείων
(μεγάλο ή μικρό σταυρόνημα). Σελίδα 184

3-D Points & Trajectories Ρυθμίστε την εμφάνιση των σημείων και τροχιών. Σελίδα 173

Display Scan Time Ρυθμίστε την εμφάνιση της ημερομηνίας και ώρας
σάρωσης στις προβολές εικόνας. Σελίδα 114

Smart Autozoom Αυξάνει αυτόματα το συντελεστή ζουμ στο 300% όταν
το πλοηγούμενο εργαλείο παραμένει ακίνητο. Σελίδα 117

Smart Video Maximize Αυτόματη προβολή βίντεο σε πλήρη οθόνη όταν δεν
υφίσταται πλοήγηση εργαλείου για 30 δευτερόλεπτα. Σελίδα 138

Image Orientation Ορίστε τον προσανατολισμό των δεδομένων εικόνας
ασθενή. Σελίδα 124

Optional Menu Bar Button Ενεργοποιήστε και επιλέξτε πρόσθετο κουμπί για το
menubar. Σελίδα 50

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα σύνδεσης στο σύστημά σας, όλες οι
ρυθμίσεις που ορίζονται εδώ αποθηκεύονται με τη σύνδεση χρήστη που πραγματοποιήσατε.
 

Πληροφορίες και διαμόρφωση συστήματος
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Πώς να προσαρμόσετε τη θέση του μενού

Βήμα

Στο Tools > Settings πατήστε Menu Left/Right για να εμφανίσετε τη γραμμή μενού στην αρι-
στερή/δεξιά πλευρά της οθόνης. 

Πώς να ρυθμίσετε τη διαμόρφωση ήχου

Εικόνα 15 

Βήματα

1. Ανοίξτε το Tools > Settings > Sound. 

2.

Για να ενεργοποιήστε ή να απενεργοποιήσετε ήχους συστήματος, όπως χαρακτηριστικούς
ήχους (μπιπ) σφάλματος και άλλους τόνους επιβεβαίωσης (πχ. όταν ανοίγει ή κλείνει ένα
παράθυρο διαλόγου), πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ της δυνατότητας
ενεργοποίησης (μπλε πλαίσιο) και της δυνατότητας απενεργοποίησης (γκρι πλαίσιο) στο
Sound Output.

3.
Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο όταν πατάτε κουμπιά, πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ
της δυνατότητα ενεργοποίησης (μπλε πλαίσιο) και της δυνατότητας απενεργοποίησης
(γκρι πλαίσιο) στο Button Sound.

4. Επιλέξτε την ένταση ήχου προσαρμόζοντας το ρυθμιστικό Sound volume level.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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Πώς να ενεργοποιήσετε πρόσθετο κουμπί στη γραμμή μενού

Εικόνα 16 

Βήματα

1. Ανοίξτε το Tools > Settings > Optional Menu Bar Button.

2.

Επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω:
• Microscope
• Ultrasound
• VarioGuide
• Paint
Θα εμφανιστεί το αντίστοιχο κουμπί στη γραμμή μενού (βλ. σελίδα 34).

Πληροφορίες και διαμόρφωση συστήματος
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3.6.3 Διαμόρφωση σύνδεσης βίντεο

Γενικές πληροφορίες

Το Video σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για μια σύνδεση βίντεο σε πραγματικό
χρόνο (π.χ. ενδοσκοπικό βίντεο). Αφού διαμορφώσετε τις συνδέσεις βίντεο, μπορείτε να
ρυθμίσετε την οθόνη ώστε να εμφανίζει προβολή βίντεο σε οποιαδήποτε προβολή πλοήγησης (βλ.
σελίδα 113). 

Πριν ξεκινήσετε

Συνδέστε με καλώδιο την πηγή βίντεο και το σύστημα πλοήγησης, ακολουθώντας τις οδηγίες στο
σχετικό Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος της Brainlab και στο εγχειρίδιο χρήσης της πηγής
βίντεο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σήμα προκειμένου να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις βίντεο.

Πώς να μεταβείτε στις ρυθμίσεις βίντεο

Βήμα

Πατήστε Video στο παράθυρο διαλόγου Tools. 
Ανοίγουν διάφορες καρτέλες, στις οποίες μπορείτε να ορίσετε διάφορες ρυθμίσεις.

Πώς να επιλέξτε την είσοδο βίντεο και τον τύπο σήματος

① ②

Εικόνα 17 

Βήματα

1. Στην καρτέλα Input ①, επιλέξτε το κατάλληλο Signal Type με το Toggle.

2.
Για να επιλέξτε διαφορετική πηγή βίντεο, πατήστε Select Input.
Στο παράθυρο διαλόγου Video input ②, επιλέξτε την απαιτούμενη είσοδο. Οι είσοδοι που
χρησιμοποιούνται ήδη φέρουν σχετική επισήμανση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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Πώς να προσαρμόσετε το παράθυρο βίντεο

③

Εικόνα 18 

Βήματα

1.

Πατήστε την καρτέλα Cropping για να περικόψετε και να προσαρμόσετε την προβολή,
ώστε να εμφανίζει το πιο σχετικό μέρος του βίντεο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το πλήρες περιεχόμενο της εικόνας του βίντεο στο
παράθυρο λήψης.
 

2.

• Χρησιμοποιήστε τα οριζόντια και κατακόρυφα ρυθμιστικά για να διαμορφώσετε το
αντίστοιχο μέγεθος του πλαισίου περικοπής.

• Χρησιμοποιήστε τα βέλη στην προβολή, ή πατήστε απευθείας στην προβολή για να
ρυθμίσετε τη θέση του πλαισίου περικοπής.

Πώς να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της εικόνας βίντεο

Εικόνα 19 

Πληροφορίες και διαμόρφωση συστήματος
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Βήματα

1.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εικόνας για την προβολή βίντεο, πατήστε την καρτέλα
Settings. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τη διαμόρφωση υλικού εξοπλισμού
του συστήματός σας.
 

2. Προσαρμόστε κατάλληλα τις ρυθμίσεις της προβολής βίντεο χρησιμοποιώντας τα
ρυθμιστικά.

Σχετικά με τις ρυθμίσεις της εικόνας βίντεο

Μπορείτε να μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου Image Settings από την κύρια οθόνη: Tools >
Video > Settings.

Ρύθμιση Επεξήγηση

Brightness Συνολική ένταση φωτισμού στην εικόνα.

Contrast

Εύρος κατανομής της έντασης του φωτισμού. Μεγαλύτερη αντίθεση σημαί-
νει πιο περιορισμένο εύρος. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η ευκρίνεια των
ορίων μεταξύ περιοχών διαφορετικής φωτεινότητας, αλλά περιορίζονται οι
μικρές διαβαθμίσεις της έντασης.

Saturation

Ορίζει την ποσότητα χρώματος στην εικόνα βίντεο.
• Υψηλή: Δημιουργεί ζωντανά χρώματα
• Χαμηλή: Κάνει τα χρώματα να μοιάζουν ξεθωριασμένα
• Μηδέν κορεσμός: Οι εικόνες εμφανίζονται ασπρόμαυρες

Hue
Καθορίζει εάν ένα χρώμα είναι κατά βάση κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πρά-
σινο, κ.λπ. Αλλάζοντας την απόχρωση, μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρωματι-
κό τόνο της εικόνας βίντεο.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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4 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

4.1 Εισαγωγή
4.1.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Η καταγραφή του ασθενή επιτρέπει στο λογισμικό να αντιστοιχίσει τα προεγχειρητικά δεδομένα
εικόνας του ασθενή με τη φυσική ανατομία της κεφαλής του ασθενή. Η καταγραφή εκτελείται
συνήθως σε μη αποστειρωμένο περιβάλλον.
Η σωστή καταγραφή αποτελεί βασικό συμβάλλοντα παράγοντα για την ακριβή πλοήγηση. Οι
καταγραφές πρέπει να επαληθεύονται ως ακριβείς και κατάλληλες για την εκάστοτε διαδικασία
ώστε να εξασφαλίσουν αξιόπιστη ακρίβεια πλοήγησης.

Βεβαιωθείτε ότι η ανατομία του ασθενή είναι ίδια με αυτήν που προβάλλεται στη
διαγνωστική απεικόνιση.

Το λογισμικό χρησιμοποιεί εικόνες σάρωσης του ασθενή, οι οποίες λαμβάνονται πριν από
το χειρουργείο. Η πραγματική ανατομία του ασθενή μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τα
προεγχειρητικά δεδομένα εικόνας, εξαιτίας π.χ. μετατόπισης του εγκεφάλου ή εκτομής.

Πριν ξεκινήσετε

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των
εργαλείων καταγραφής.

Βελτιστοποίηση της ακρίβειας της καταγραφής και της πλοήγησης

Για τη βέλτιστη χειροκίνητη καταγραφή (δηλ. τυπική καταγραφή και καταγραφή αντιστοίχισης
επιφάνειας), συνιστάται να χρησιμοποιούνται δεδομένα CT σε συνδυασμό με οστικές βίδες ως
σημεία καταγραφής.

Παράθυρο διαλόγου επιλογής καταγραφής

Όλες οι λειτουργίες καταγραφής είναι διαθέσιμες στο παράθυρο διαλόγου Registration Selection.
Η διαθεσιμότητα των μεθόδων καταγραφής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την άδεια του
λογισμικού σας.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
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Εικόνα 20 

Μέθοδος Επεξήγηση

Standard
Δείκτες καταγραφής που φέρει ο ασθενής κατά τη διαδικασία σάρω-
σης ή εκ των προτέρων προγραμματισμένα επίκεντρα στην ομάδα
εικόνων.

Surface Matching Λάβετε σημεία από το δέρμα του ασθενή, χρησιμοποιώντας το
Softouch, το Z-touch, ή τον δείκτη.

Restore Registration Επαναφέρετε μια καταγραφή που έχετε ήδη πραγματοποιήσει.

Acquire Intraoperative
Landmarks

Λάβετε επίκεντρα τα οποία θα χρησιμοποιήσετε για την ενδοεγχει-
ρητική καταγραφή (η μέθοδος είναι διαθέσιμη εάν έχει ήδη πραγμα-
τοποιηθεί καταγραφή).

Register Intraoperative
Landmarks Καταγράψτε επίκεντρα που έχετε λάβει ενδοεγχειρητικά.

Automatic Registration

Ενεργοποιήστε την αυτόματη καταγραφή των δεδομένων MR ή CT
του ασθενή (η μέθοδος είναι διαθέσιμη εάν έχετε ενδοεγχειρητική
απεικόνιση, βλ. σελίδα 317).

Automatic Registration
Airo

Automatic Registration
iAngio

Εισαγωγή
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4.1.2 Προετοιμασία για την καταγραφή

Διατάξεις αναφοράς

Για να καταστήσετε δυνατή την καταγραφή και την πλοήγηση, προσαρτήστε μια διάταξη αναφοράς
στον ασθενή. Με αυτόν τον τρόπο το σύστημα μπορεί να παρακολουθεί τη θέση και την κίνηση
της κεφαλής του ασθενή κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
Η διάταξη αναφοράς πρέπει να είναι πάντα ορατή στην κάμερα.

Ορατότητα σε σχέση με την κάμερα

Όταν επιλέγετε μια μέθοδο καταγραφής, το λογισμικό εμφανίζει το εξής παράθυρο διαλόγου σε
περίπτωση που η διάταξη αναφοράς δεν είναι ορατή στην κάμερα:

Εικόνα 21 
Τοποθετήστε την κάμερα με τρόπο που να εξασφαλίζει την αποτελεσματική λήψη ολόκληρης της
διαδικασίας (καταγραφή και πλοήγηση). Αποφύγετε μεγάλες αλλαγές στην θέση της κάμερας. Εάν
απαιτείται επανατοποθέτηση της κάμερας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, θα πρέπει να
επαληθεύσετε την ακρίβεια πριν προχωρήσετε.

Βήμα

Ρυθμίστε την απόσταση και τη γωνία της κάμερας, έτσι ώστε η διάταξη αναφοράς (η οποία υπο-
δεικνύεται με έγχρωμους δακτυλίους και σφαίρες) να αναπαρίσταται στο κέντρο του μπλε κώνου.
Οι δακτύλιοι θα πρέπει να βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κέντρο, έτσι ώστε να υπάρ-
χει επαρκής χώρος για τα εργαλεία πλοήγησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για καλύτερα αποτελέσματα, η κάμερα θα πρέπει να βρίσκεται περίπου 1,2-1,8 μέτρα
από την περιοχή ενδιαφέροντος. Για πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση της κάμερας, βλ.
σελίδα 45.
 

Διασφάλιση καλής ορατότητας

Ελέγξτε την ανακλαστικότητα των σφαιρών επισήμανσης. Τα επιλεγμένα εργαλεία πρέπει να είναι
σαφώς ορατά στο σύστημα. Οι ανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης πρέπει να προσαρτώνται
σωστά.

Εάν η κάμερα δεν μπορεί να ανιχνεύσει μια διάταξη αναφοράς, βεβαιωθείτε ότι οι σφαίρες
επισήμανσης είναι καθαρές, στεγνές, άθικτες, και ότι η διάταξη αναφοράς δεν είναι
λυγισμένη.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
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Κατά την επέμβαση, βεβαιωθείτε ότι οι σφαίρες επισήμανσης είναι πάντοτε ορατές στην
κάμερα (π.χ. ότι δεν είναι καλυμμένες και δεν παρεμποδίζονται από άλλο εξοπλισμό).

Τεχνικά σφάλματα λόγω ανάκλασης

Τα τεχνικά σφάλματα που οφείλονται σε ανακλάσεις, ιδίως κατά τη διαδικασία λήψης και
καταγραφής εικόνων, ενδέχεται να προκαλέσουν ανακρίβειες. Βεβαιωθείτε ότι τυχόν πηγές
φωτός ή εξαιρετικά ανακλαστικά στοιχεία δεν επηρεάζουν το πεδίο προβολής της κάμερας.

Η κάμερα και/ή το λέιζερ Z-touch ενδέχεται να επηρεάσουν τον εξοπλισμό χειρουργικής
αίθουσας που λειτουργεί με υπέρυθρες, όπως τηλεχειριστήρια, παλμικά οξύμετρα ή
μικροσκόπια ευαίσθητα στην υπέρυθρη ακτινοβολία. Απομακρύνετε τυχόν άλλες πηγές
υπερύθρων από το πεδίο προβολής της κάμερας, ειδάλλως η κάμερα ενδέχεται να μην
μπορεί να ανιχνεύσει το λέιζερ Z-touch.

Επαλήθευση της ακρίβειας

Επαληθεύετε πάντα την ακρίβεια της καταγραφής, όπως σας προτρέπει το λογισμικό.

Εισαγωγή
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4.1.3 Επαναφορά προηγούμενης καταγραφής

Πότε μπορείτε να επαναφέρετε μια καταγραφή

Εάν έχετε πραγματοποιήσει επιτυχή καταγραφή και φορτώσετε αυτό το πλάνο στο λογισμικό για
δεύτερη φορά, μπορείτε να επαναφέρετε την καταγραφή.

Διάταξη οθόνης

① ②

Εικόνα 22 

Αρ. Στοιχείο

① Η τρέχουσα καταγραφή υποδεικνύεται με ένα κουμπί με κίτρινο πλαίσιο.

Πώς μπορείτε να επαναφέρετε μια καταγραφή

Βήματα

1. Πατήστε Register στη γραμμή μενού.

2. Στο παράθυρο διαλόγου Registration Selection, πατήστε Restore Registration.

3. Πατήστε το κουμπί για την καταγραφή που θα θέλατε να επαναφέρετε.

4. Ελέγξτε την ακρίβεια της καταγραφής στο παράθυρο διαλόγου Registration Verification.

Τοποθέτηση ασθενή

Οι σχετικές κινήσεις της κεφαλής του ασθενή και της διάταξης αναφοράς δεν μπορούν να
ισοσταθμιστούν από το σύστημα πλοήγησης. Κατά συνέπεια, πρέπει να εξασφαλιστεί
απόλυτη καθήλωση του ασθενή στη βάση στήριξης κεφαλής.

Μην επαναφέρετε μια καταγραφή εάν η θέση του ασθενή έχει μεταβληθεί σε σχέση με τη
διάταξη αναφοράς. Εάν η διάταξη αναφοράς μετακινηθεί ή υποστεί χτύπημα, θα χρειαστεί
να γίνει νέα καταγραφή.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
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5 ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
5.1 Εισαγωγή στην τυπική καταγραφή
5.1.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Η τυπική καταγραφή χρησιμοποιεί μια τεχνική αντιστοίχισης σημείων ανά ζεύγη, με την οποία κατ’
αρχάς σχεδιάζετε τα σημεία καταγραφής στην ομάδα εικόνων του ασθενή, και στη συνέχεια
χρησιμοποιείτε το εργαλείο καταγραφής για να πραγματοποιήσετε λήψη του σημείου στον ασθενή.
Με αυτόν τον τρόπο, το λογισμικό μπορεί να συσχετίσει την ομάδα εικόνων με τον πραγματικό
ασθενή.
Τα σημεία καταγραφής μπορεί να είναι τα εξής:
• Συσκευές επισήμανσης (σφαίρες ή “ντόνατ” επισήμανσης, τα οποία φορά ο ασθενής κατά τη
διαδικασία της σάρωσης) ή επίκεντρα που έχουν σχεδιαστεί εκ των προτέρων στο iPlan

• Συσκευές επισήμανσης/επίκεντρα που έχουν σχεδιαστεί στο λογισμικό πλοήγησης
• Συσκευές επισήμανσης που έχουν ανιχνευτεί από το λογισμικό πλοήγησης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθέτηση συσκευών επισήμανσης στον ασθενή,
ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων.
 

Μέθοδοι τυπικής καταγραφής

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι τυπικής καταγραφής. Το λογισμικό ενεργοποιεί την κατάλληλη
καταγραφή ανάλογα με την ομάδα εικόνων που επιλέγετε για καταγραφή.

Μέθοδος καταγραφής Επεξήγηση

Σχεδιασμός σημείων
καταγραφής

Τα σημεία πρέπει να σχεδιαστούν στην ομάδα εικόνων πριν από την
καταγραφή. Εάν δεν έχετε ήδη σχεδιάσει συσκευές επισήμανσης ή επί-
κεντρα στο iPlan, πρέπει να τα σχεδιάσετε στο λογισμικό πλοήγησης,
στο βήμα Registration Points.

Μη διαδοχική καταγρα-
φή 

Όταν τα σημεία καταγραφής έχουν ήδη σχεδιαστεί στην ομάδα εικό-
νων, το λογισμικό σάς προτρέπει να εκτελέσετε μη διαδοχική καταγρα-
φή.
Μπορείτε να καταγράψετε σημεία με οποιαδήποτε σειρά.

Διαδοχική καταγραφή 

Εάν η θέση των σημείων καταγραφής είναι ασαφής, ή εάν υπάρχουν
περισσότερα από επτά σημεία καταγραφής στην ομάδα εικόνων, δεν
ενδείκνυται η μη διαδοχική καταγραφή για τη συγκεκριμένη ομάδα εικό-
νων. Σε αυτήν την περίπτωση, το λογισμικό σάς προτρέπει να πραγμα-
τοποιήσετε διαδοχική καταγραφή.
Πρέπει να καταγράφετε τα σημεία με τη σειρά που ορίζει το λογισμικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να μεταβείτε από τη μη διαδοχική στη διαδοχική καταγραφή.
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Επισκόπηση ροής εργασιών

Ροή εργασιών Βλέπε

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Registration Selection και επιλέξτε Stan-
dard. Σελίδα 65

2. Επιλέξτε την ομάδα εικόνων (εάν υπάρχουν περισσότερες από μία). Σελίδα 65

3.
Σχεδιάστε τα σημεία καταγραφής.
Εάν έχουν ήδη σχεδιαστεί σημεία στο iPlan, αυτό το βήμα δεν είναι
απαραίτητο, και μεταβαίνετε αυτόματα στο βήμα 4.

Σελίδα 66

4. Καταγράψτε τα σημεία χρησιμοποιώντας είτε διαδοχική είτε μη διαδοχική
καταγραφή. Σελίδα 75

5. Επαληθεύστε την ακρίβεια της καταγραφής. Σελίδα 79

Πριν ξεκινήσετε

Εάν απαιτείται, προσδέστε αναλώσιμους δείκτες καταγραφής για χειρουργική αίθουσα στις
πλάκες επισήμανσης, όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων.

Μην αφαιρέσετε τις πλάκες επισήμανσης από το δέρμα του ασθενή έως ότου ολοκληρωθεί
η καταγραφή. Ειδάλλως, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί τυπική καταγραφή.

Οι σφαίρες επισήμανσης για CT και MR πρέπει να αφαιρούνται από τον ασθενή μετά τη
σάρωση. Εάν οι συσκευές επισήμανσης είναι ακόμη προσαρτημένες, αφαιρέστε τις τώρα,
προσέχοντας να μην σπάσετε τις πράσινες συσκευές επισήμανσης για MR.

Εισαγωγή στην τυπική καταγραφή
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5.1.2 Εργαλεία καταγραφής και υποδείξεις του λογισμικού

Πριν ξεκινήσετε

Κατά τη λήψη στοιχείου, μετακινείτε το Softouch ή τον δείκτη αργά για να εξασφαλίσετε την
ακριβή λήψη.

Έχετε υπόψη σας ότι όταν ενεργοποιήσετε το Softouch για πρώτη φορά εντός του πεδίου
προβολής της κάμερας, γίνεται αυτόματη λήψη ενός σημείου. Εάν το σημείο που θα ληφθεί
βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το σώμα του ασθενή, ενδέχεται να προκύψει σφάλμα
καταγραφής. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, ενεργοποιήστε το Softouch εκτός του πεδίου
προβολής της κάμερας.

Εργαλεία καταγραφής

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τυπική καταγραφή χρησιμοποιώντας έναν δείκτη ή το Softouch.
Η κατάλληλη τεχνική καταγραφής εξαρτάται από τον τύπο του σημείου προς καταγραφή.

Σημείο καταγρα-
φής

Τεχνική

Σφαίρες επισήμαν-
σης

Τοποθετήστε τη μύτη του δείκτη/Softouch στην εσοχή του δείκτη καταγρα-
φής και περιστρέψτε αργά το εργαλείο, διατηρώντας παράλληλα τη μύτη
στην ίδια θέση.

Ντόνατ επισήμαν-
σης

• Εάν χρησιμοποιείτε το δείκτη, τοποθετήστε το άκρο του δείκτη στο κέν-
τρο της συσκευής επισήμανσης και περιστρέψτε αργά το εργαλείο, δια-
τηρώντας παράλληλα το άκρο στην ίδια θέση.

• Εάν χρησιμοποιείτε το Softouch, τοποθετήστε το άκρο του εργαλείου
στο εσωτερικό άνοιγμα της συσκευής επισήμανσης, διασφαλίζοντας ότι
το άκρο εφάπτεται στο δέρμα.

Επίκεντρα Τοποθετήστε τη μύτη του δείκτη/Softouch σε ένα επίκεντρο και περιστρέψ-
τε αργά το εργαλείο, διατηρώντας παράλληλα τη μύτη στην ίδια θέση. 

Θέματα ασφάλειας

Όταν χρησιμοποιείτε το δείκτη για καταγραφή, προσέξτε να μην τραυματισθεί ο ασθενής
από το άκρο του δείκτη. Τα αιμοφόρα αγγεία, τα μάτια, κ.λπ., δεν είναι ενδείκνυνται για
καταγραφή με επίκεντρο.

Πώς να αποτρέψετε τυχόν μετατόπιση του δέρματος

Όταν καταγράφετε συσκευές επισήμανσης και προσχεδιασμένα επίκεντρα, κρατήστε τον δείκτη/το
Softouch κάθετο προς τη συσκευή επισήμανσης/το επίκεντρο. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται
η ακούσια μετατόπιση του δέρματος, η οποία προκαλείται από τη δύναμη του εργαλείου.

Οπτικές υποδείξεις του λογισμικού

Ο αριθμός των σημείων που μπορούν να καταγραφούν υποδεικνύεται με σφαίρες στο παράθυρο
διαλόγου για την καταγραφή.

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
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Εικόνα 23 

Χρώμα σφαίρας Ένδειξη

Μπλε Το σημείο έχει καταγραφεί.

Μαύρο Το σημείο δεν έχει καταγραφεί ακόμη.

Ηχητικές υποδείξεις του λογισμικού

Το λογισμικό εκπέμπει έναν χαρακτηριστικό ήχο (“μπιπ”) κάθε φορά που καταγράφετε ένα σημείο.
Εάν επιχειρήσετε να καταγράψετε ένα ήδη καταγεγραμμένο σημείο, το λογισμικό εκπέμπει ένα
“μπιπ” χαμηλότερου τόνου και δεν καταγράφει για δεύτερη φορά το σημείο.

Εισαγωγή στην τυπική καταγραφή
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5.1.3 Ενεργοποίηση της τυπικής καταγραφής

Τρόπος ενεργοποίησης

Εικόνα 24 

Βήματα

1. Πατήστε Register στη γραμμή μενού.

2. Στο παράθυρο διαλόγου Registration Selection πατήστε Standard.

3.
Εάν υπάρχει πάνω από μία ομάδα εικόνων, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Patient Regi-
stration. Επιλέξτε την ομάδα εικόνων που επιθυμείτε να προβάλετε.
Ανοίγει το αντίστοιχο παράθυρο διαλόγου.

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
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5.2 Σχεδιασμός σημείων καταγραφής
5.2.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Πριν εκτελέσετε την τυπική καταγραφή, πρέπει να σχεδιάσετε σημεία καταγραφής (συσκευές
επισήμανσης και/ή προσχεδιασμένα επίκεντρα) στην ομάδα εικόνων. Εάν δεν έχετε ήδη σχεδιάσει
σημεία στο iPlan, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Registration Points όταν ενεργοποιείτε την
καταγραφή, και σας προτρέπει να σχεδιάσετε σημεία. 
Για να επιτύχετε βέλτιστη καταγραφή των σφαιρών επισήμανσης ή των επικέντρων:
• Μην τοποθετείτε συσκευές επισήμανσης/επίκεντρα σε μικρή απόσταση μεταξύ τους.
• Αποφύγετε την τοποθέτηση συσκευών επισήμανσης/επικέντρων σε συμμετρική δομή, π.χ. σε
σειρά ή σε ορθογώνιο σχήμα.

• Κατανείμετε τις συσκευές επισήμανσης/επίκεντρα στην περιοχή της κεφαλής, αποφεύγοντας τις
περιοχές με χαλαρό δέρμα.

Τύποι σχεδιασμού σημείων καταγραφής

Με τον σχεδιασμό σημείων καταγραφής, μπορείτε να:
• Ανιχνεύσετε αυτόματα ή να σχεδιάσετε με μη αυτόματο τρόπο σφαίρες επισήμανσης που είναι
ορατές στην ομάδα εικόνων.

• Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ημι-αυτόματης ανίχνευσης για να σχεδιάσετε τα “ντόνατ”
επισήμανσης που είναι ορατά στην ομάδα εικόνων.

• Σχεδιασμός επικέντρων: ανατομικά ή τεχνητά (π.χ. νάρθηκες, βίδες εμφύτευσης, κ.λπ.). Τα
επίκεντρα μπορούν να σχεδιαστούν στα παράθυρα διαλόγου επισημάνσεων Sphere ή Donut.

Όλα τα σημεία καταγραφής που σχεδιάζονται στο λογισμικό πλοήγησης εμφανίζονται με κόκκινο
χρώμα στην οθόνη.

Παράθυρο διαλόγου σημείων καταγραφής

Ανάλογα με τον τύπο των σημείων καταγραφής που επιθυμείτε να σχεδιάσετε, μπορείτε να
επιλέξετε τις καρτέλες Sphere ① ή Donut ② αφού ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Registration
Points.

① ②

Εικόνα 25 

Σχεδιασμός σημείων καταγραφής
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το λογισμικό θυμάται την καρτέλα που έχετε επιλέξει και την εμφανίζει αυτόματα την
επόμενη φορά που θα ανοίξετε το λογισμικό και θα ξεκινήσετε τον σχεδιασμό στο Registration
Points.
 

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
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5.2.2 Σχεδιασμός σφαιρών επισήμανσης

Γενικές πληροφορίες

Η παρούσα ενότητα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να:
• Ανιχνεύσετε αυτόματα σφαίρες επισήμανσης που ήταν προσαρτημένες στον ασθενή πριν από
τη σάρωση

• Σχεδιάσετε σημεία καταγραφής (σφαίρες επισήμανσης ή επίκεντρα) με μη αυτόματο τρόπο

Διάταξη οθόνης

②

③

④①

Εικόνα 26 

Αρ. Στοιχείο Επεξήγηση Βλέπε

① Κουμπιά λειτουργίας

• Χειροκίνητη προσθήκη σημείων καταγραφής Σελίδα 68

• Επανατοποθέτηση σημείων καταγραφής Σελίδα 73

• Διαγραφή σημείων καταγραφής Σελίδα 73

• Αυτόματη ανίχνευση συσκευών επισήμανσης Σελίδα 69

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν υπάρχει ήδη σημείο εντός 2 mm
από το σημείο που μόλις σχεδιάστηκε (κέντρο σταυ-
ρονήματος), δεν μπορείτε να πατήσετε Add Point.
 

② Κουμπιά γραμμής ερ-
γαλείων Προσαρμόστε την εμφάνιση των ομάδων εικόνων. Σελίδα 73

③ Κουμπιά με βέλη Περιηγηθείτε στα διαθέσιμα σημεία καταγραφής. Σελίδα 73

④ Ρυθμιστικό κατωφλίου Ορίστε τις παραμέτρους της αυτόματης ανίχνευσης
σφαιρών επισήμανσης. Σελίδα 68

Πώς να ορίσετε παραμέτρους αυτόματης ανίχνευσης

Εάν επιθυμείτε να προβείτε σε αυτόματη ανίχνευση σφαιρών επισήμανσης, το ρυθμιστικό
Threshold σας επιτρέπει να ορίσετε την τιμή κατωφλίου που απαιτείται για την ανίχνευση.
Το κατώφλι καθορίζει τη σαφήνεια με την οποία το λογισμικό μπορεί να διακρίνει τις σφαίρες
επισήμανσης από το φυσιολογικό κυτταρικό ή οστικό ιστό στην ομάδα εικόνων. Με αυτόν τον
τρόπο, αποτρέπεται η ανίχνευση και εμφάνιση των σφαιρών επισήμανσης που έχουν την ίδια
πυκνότητα με τις οστικές δομές ως σημείων καταγραφής στην ομάδα εικόνων. Όταν ορίσετε το

Σχεδιασμός σημείων καταγραφής
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κατώφλι που επιθυμείτε, το λογισμικό αναγνωρίζει όλες τις συσκευές επισήμανσης και τις
εμφανίζει ως σφαίρες με πράσινη επικάλυψη.
• Για τις συσκευές επισήμανσης CT, οι πληροφορίες πυκνότητας εκφράζονται βάσει της διεθνούς
μονάδας Hounsfield. Συνιστώμενο εύρος: 1.200-1.800.

• Για τις συσκευές επισήμανσης MR, χρησιμοποιούνται τιμές σε επίπεδο της κλίμακας του γκρι.

Επιλογές

Σύρετε το ρυθμιστικό προς τα δεξιά/αριστερά για να αυξήσετε/μειώσετε το κατώφλι.

Χρησιμοποιήστε το μονό βέλος για να μεταβείτε στην επόμενη τιμή της κλίμακας του γκρι στην
ομάδα εικόνων.

Χρησιμοποιήστε τα διπλά βέλη για να μεταβάλετε την τιμή κατά 2%.

Χρησιμοποιήστε τα βέλη στην προβολή εικόνας για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις τομές,
προκειμένου να ελέγξετε τις ρυθμίσεις.

Πατήστε Reset για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που ορίζονται στο λογισμικό.

Πώς να ανιχνεύσετε αυτόματα σφαίρες επισήμανσης

Βήμα

Πατήστε Detect.
Οι συσκευές επισήμανσης που έχουν ανιχνευτεί εμφανίζονται ως κόκκινοι κύκλοι στην ομάδα ει-
κόνων.
Οι συσκευές επισήμανσης που είχαν ανιχνευθεί στο παρελθόν στην ομάδα εικόνων διαγράφο-
νται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η αυτόματη ανίχνευση συσκευών επισήμανσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε
συνδυασμό με σφαίρες επισήμανσης Brainlab.
 

Ομάδες εικόνων

Συνιστάται να πραγματοποιήσετε τον σχεδιασμό με σύνολα δεδομένων CT ή MR πριν τη
συγχώνευση με άλλους τύπους ομάδων εικόνων, διότι η αυτόματη ανίχνευση δείκτη δεν είναι
συμβατή με ομάδες εικόνων περιστροφικής αγγειογραφίας, βραχίονα C και DVT.

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
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5.2.3 Σχεδιασμός “ντόνατ” επισήμανσης

Γενικές πληροφορίες

Η παρούσα ενότητα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να:
• Ανιχνεύστε “ντόνατ” επισήμανσης που ήταν προσαρτημένα στον ασθενή πριν από τη σάρωση
• Σχεδιάσετε σημεία καταγραφής (“ντόνατ” επισήμανσης ή επίκεντρα) με μη αυτόματο τρόπο

Διάταξη οθόνης

①

②

③

Εικόνα 27 

Αρ. Στοιχείο Επεξήγηση Βλέπε

① Κουμπιά λειτουργίας
• Μη αυτόματη προσθήκη σημείων καταγραφής.
• Επανατοποθέτηση σημείων καταγραφής.
• Διαγραφή σημείων καταγραφής.

Σελίδα 72
Σελίδα 73
Σελίδα 73

② Κουμπιά γραμμής ερ-
γαλείων Προσαρμόστε την εμφάνιση των ομάδων εικόνων. Σελίδα 74

③ Κουμπιά με βέλη Περιηγηθείτε στα διαθέσιμα σημεία καταγραφής. Σελίδα 73

Σχεδιασμός σημείων καταγραφής
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Πώς να προσθέσετε “ντόνατ” επισήμανσης με ημι-αυτόματη ανίχνευση

Πατήστε απευθείας πάνω στην τρισδιάστατη προβολή για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ημι-
αυτόματης ανίχνευσης. Όταν πατάτε κοντά στο κέντρο της συσκευής επισήμανσης, το σημείο
καταγραφής τοποθετείται απευθείας στο κέντρο.

Εικόνα 28 

Βήματα

1.
Στο παράθυρο διαλόγου Registration Points, πατήστε πάνω στο “ντόνατ” στην
τρισδιάστατη προβολή.
Η προβολή μεταβαίνει σε τρισδιάστατη, πλήρη οθόνη.

2.

Χρησιμοποιήστε τα βέλη στην προβολή για να περιστρέψετε το τρισδιάστατο μοντέλο,
έως ότου το επιθυμητό “ντόνατ” επισήμανσης βρίσκεται στην μπροστινή όψη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αυτό είναι χρήσιμο σε περίπτωση που η περιστροφή του “ντόνατ” στο βήμα 1
δεν ήταν επαρκής.
 

3.
Πατήστε απευθείας οπουδήποτε πάνω στο “ντόνατ” επισήμανσης στην προβολή.
Το σημείο καταγραφής (υποδεικνύεται με κυκλικό σταυρόνημα) μεταφέρεται αυτόματα στο
κέντρο του “ντόνατ” επισήμανσης.

4.
Στις αξονικές, στεφανιαίες και οβελιαίες προβολές, βεβαιωθείτε ότι
το σημείο καταγραφής βρίσκεται στο κέντρο του “ντόνατ”
επισήμανσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η λειτουργία ημι-αυτόματης ανίχνευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε
συνδυασμό με συμβατές συσκευές επισήμανσης (βλ. σελίδα 20).
 

Ελέγξτε τη θέση κάθε “ντόνατ” επισήμανσης στις αξονικές, στεφανιαίες και οβελιαίες
προβολές.

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
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Πώς να προσθέσετε σημεία καταγραφής χειροκίνητα

Μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε μια συσκευή επισήμανσης χειροκίνητα χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία Add Point.

①

②

Εικόνα 29 

Βήματα

1.
Στην αξονική, στεφανιαία ή οβελιαία προβολή, τοποθετήστε τη διασταύρωση των
πορτοκαλί γραμμών ① στο ακριβές σημείο όπου επιθυμείτε να προσθέσετε μια συσκευή
επισήμανσης ή ένα επίκεντρο.

2.
Πατήστε Add Point.
Εμφανίζεται ένα κυκλικό σταυρόνημα ② που αναπαριστά το σημείο καταγραφής.

3. Εάν κρίνεται απαραίτητο, ρυθμίστε λεπτομερώς τη θέση του σημείου καταγραφής,
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Reposition (βλ. σελίδα 73). 

Επόμενα βήματα

Αφού σχεδιάσετε όλα τα σημεία καταγραφής, πρέπει να τα καταγράψετε.

Βήμα

Πατήστε Proceed.
Το λογισμικό σάς προτρέπει να καταγράψετε τα σημεία χρησιμοποιώντας διαδοχική ή μη διαδο-
χική καταγραφή (βλ. σελίδα 75).

Σχεδιασμός σημείων καταγραφής
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5.2.4 Πρόσθετες δυνατότητες για σχεδιασμό σημείων καταγραφής

Πώς να εντοπίσετε σημεία

Τα κουμπιά με βέλη σάς δίνουν τη δυνατότητα να εντοπίσετε και να εμφανίσετε ένα συγκεκριμένο
σημείο καταγραφής στο κέντρο της προβολής:

Βήμα

Για εναλλαγή των διαθέσιμων σημείων καταγραφής, πατήστε τα κουμπιά με βέλη.
Το σημείο καταγραφής που είναι επιλεγμένο τη δεδομένη στιγμή εμφανίζεται ως κυ-
κλικό σταυρόνημα στο κέντρο κάθε προβολής.

Πώς να επανατοποθετήσετε σημεία

Αυτή η λειτουργία σάς δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε λεπτομερώς τη θέση ενός σημείου
καταγραφής που έχετε σχεδιάσει.

Βήματα

1. Μεταβείτε στο επιθυμητό σημείο καταγραφής χρησιμοποιώντας τα κουμπιά με βέλη.

2.
Στην αξονική, στεφανιαία ή οβελιαία προβολή, τοποθετήστε τη διασταύρωση των μπλε
γραμμών στο ακριβές σημείο όπου επιθυμείτε να επανατοποθετήσετε το σημείο
καταγραφής.

3.
Πατήστε Reposition.
Εμφανίζεται ένα κυκλικό σταυρόνημα που αναπαριστά το σημείο καταγραφής.

Πώς να διαγράψετε σημεία

Βήματα

1. Μεταβείτε στο επιθυμητό σημείο καταγραφής χρησιμοποιώντας τα κουμπιά με βέλη.

2. Πατήστε Delete.

Πώς να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις

Βήμα

Πατήστε Reset για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στο σημείο που ήταν όταν εισήλθατε για
πρώτη φορά στον σχεδιασμό Registration Points.

Κουμπιά Zoom

Τα κουμπιά zoom στη γραμμή εργαλείων σας δίνουν τη δυνατότητα να αλλάξετε τη μεγέθυνση των
εικόνων, προκειμένου να εξετάσετε καλύτερα τη θέση ενός σχεδιασμένου σημείου καταγραφής. Οι
αξονικές, στεφανιαίες και οβελιαίες προβολές μεγεθύνονται ή σμικρύνονται με τον ίδιο συντελεστή.
Η τρισδιάστατη προβολή δεν επηρεάζεται.

Κουμπί Επεξήγηση

Μεγεθύνει τις δισδιάστατες προβολές.

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
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Κουμπί Επεξήγηση

Σμικρύνει τις δισδιάστατες προβολές.

Προσαρμογή ρυθμίσεων για τη ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι

Η λειτουργία ρύθμισης των εικόνων στην κλίμακα του γκρι παρέχει επιλογές για προχωρημένους
όσον αφορά τη ρύθμιση της κατανομής των τιμών της κλίμακας του γκρι, με σκοπό να
διευκολυνθεί η διάκριση της οστικής δομής ή των συσκευών επισήμανσης από τον μαλακό ιστό.

Εικόνα 30 

Βήματα

1.
Πατήστε το κουμπί της ρύθμισης εικόνων στην κλίμακα του γκρι, στη γραμμή
εργαλείων, για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου για τη ρύθμιση εικόνων στην
κλίμακα του γκρι.

2. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τη ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι, όπως
περιγράφεται στη σελίδα 142.

3. Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας, πατήστε Accept.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν πατήσετε Reset, γίνεται επαναφορά των ρυθμίσεων με βάση το παράθυρο
διαλόγου Windowing (βλ. σελίδα 142).
 

Κουμπί ομάδας δεδομένων

Επιλογή

Πατήστε για να επιλέξετε την ομάδα δεδομένων ενός άλλου ασθενή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν επιλέξετε άλλη ομάδα δεδομένων αφού πραγματοποιήσετε αλλαγές στο
παράθυρο διαλόγου Registration Points, αυτές οι αλλαγές δεν θα αποθηκευτούν.
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5.3 Μη διαδοχική και διαδοχική καταγραφή
5.3.1 Εκτέλεση μη διαδοχικής καταγραφής

Γενικές πληροφορίες

Όταν η ομάδα εικόνων που επιλέξατε για καταγραφή περιέχει πλέον σχεδιασμένα σημεία
καταγραφής (είτε προσχεδιασμένα στο iPlan, είτε σχεδιασμένα στο λογισμικό πλοήγησης με
χρήση του Registration Points Planning), το λογισμικό σάς προτρέπει να εκτελέσετε μη
διαδοχική καταγραφή.
Με αυτή τη μέθοδο, μπορείτε να καταγράψετε σημεία με οποιαδήποτε σειρά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν η θέση των σημείων καταγραφής είναι ασαφής, ή εάν υπάρχουν περισσότερα
από επτά σημεία καταγραφής στην ομάδα εικόνων, το λογισμικό σάς προτρέπει να εκτελέσετε
διαδοχική καταγραφή (βλ. σελίδα 77).
 

Παράθυρο διαλόγου καταγραφής

Εικόνα 31 

Πώς να καταγράψετε σημεία

Βήματα

1. Χρησιμοποιήστε τον δείκτη/το Softouch για να καταγράψετε σημεία, το ένα μετά το άλλο.
Μπορείτε να καταγράψετε σημεία με οποιαδήποτε σειρά.

2. Αφού καταγράψετε τον προκαθορισμένο αριθμό σημείων που υποδεικνύεται στην κορυφή
του παραθύρου διαλόγου, πατήστε Proceed.

3. Επαληθεύστε την ακρίβεια της καταγραφής στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει (βλ.
σελίδα 79).

Πώς να εναλλάξετε μεθόδους καταγραφής

Επιλογές

Για να προσθέσετε σημεία καταγραφής ή να ανιχνεύσετε ξανά συσκευές επισήμανσης στην ομά-
δα εικόνων, πατήστε Define Points.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Registration Points (βλ. σελίδα 66).

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
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Επιλογές

Για να δείτε την τοποθέτηση των συσκευών επισήμανσης στην ομάδα εικόνων και/ή να εκτελέσε-
τε διαδοχική καταγραφή (καταγραφή συσκευών επισήμανσης με τη σειρά που ορίζει το λογισμι-
κό), πατήστε Guide.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Patient Registration για τη διαδοχική καταγραφή (βλ. σελίδα
77).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αφού πατήσετε Guide για να ανοίξετε τη διαδοχική καταγραφή, θα πρέπει να ξεκινή-
σετε την καταγραφή από την αρχή. Οι συσκευές επισήμανσης που έχετε ήδη καταγράψει δεν με-
ταφέρονται στη διαδοχική καταγραφή.
 

Πώς να επαναλάβετε την καταγραφή

Βήμα

Για να επαναλάβετε την καταγραφή που έχετε μόλις εκτελέσει, πατήστε Try Again.

Εάν η καταγραφή αποτύχει

Εάν το λογισμικό δεν σας επιτρέπει να συνεχίσετε λόγω ανεπαρκούς ακρίβειας, ανοίγει το
αντίστοιχο παράθυρο διαλόγου.

Επιλογές

Πατήστε Try Again για να επαναλάβετε την καταγραφή.

Για να επαναλάβετε την καταγραφή χρησιμοποιώντας διαδοχική καταγραφή (βλ. σελίδα 77),
πατήστε Proceed.

Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από την τυπική καταγραφή προκειμένου π.χ. να εκτελέσετε κα-
ταγραφή αντιστοίχισης επιφάνειας, πατήστε Cancel.

Μη διαδοχική και διαδοχική καταγραφή
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5.3.2 Εκτέλεση διαδοχικής καταγραφής

Γενικές πληροφορίες

Εάν η ομάδα εικόνων που επιλέξατε για καταγραφή περιέχει περισσότερα από επτά σημεία
καταγραφής, ή εάν η θέση των σημείων είναι ασαφής, το λογισμικό σάς προτρέπει να εκτελέσετε
διαδοχική καταγραφή.
Πρέπει να καταγράφετε τις συσκευές επισήμανσης/επίκεντρα με τη σειρά που ορίζει το λογισμικό.

Παράθυρο διαλόγου καταγραφής

①

②

Εικόνα 32 

Αρ. Στοιχείο

① Το τρέχον σημείο προς καταγραφή εμφανίζεται ως κυκλικό σταυρόνημα στις προβολές.

②

Ο τύπος του καταγεγραμμένου σημείου επισημαίνεται με το εξής κείμενο:
• Εάν το σημείο καταγραφής ήταν προσχεδιασμένο στο iPlan, η ονομασία του σημείου
είναι ίδια με αυτήν που ορίζεται στο iPlan.

• Εάν το σημείο καταγραφής σχεδιάστηκε στο λογισμικό πλοήγησης, παίρνει το όνομα
Reg Point μαζί με έναν μοναδικό αριθμό.

Πώς να καταγράψετε σημεία

Βήματα

1. Χρησιμοποιήστε τον δείκτη/το Softouch για να καταγράψετε σημεία, το ένα μετά το άλλο,
όπως υποδεικνύεται από το λογισμικό.

2.
Εάν μια συσκευή επισήμανσης/επίκεντρο δεν είναι προσβάσιμη, π.χ. λόγω του
χειρουργικού πλαισίου, πατήστε Skip και προχωρήστε στην επόμενη συσκευή
επισήμανσης/επίκεντρο.

3.

Εάν κρίνεται αναγκαίο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά zoom στη γραμμή
εργαλείων για να αλλάξετε τη μεγέθυνση των εικόνων που εμφανίζονται,
προκειμένου να εξετάσετε καλύτερα τη θέση μιας σχεδιασμένης συσκευής
επισήμανσης.

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
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Βήματα

4.

• Καταγράψτε τον καθορισμένο αριθμό συσκευών επισήμανσης και στη συνέχεια
πατήστε Proceed, ή

• Καταγράψτε όλες τις συσκευές επισήμανσης για να προχωρήσετε αυτόματα στο
επόμενο βήμα.

5. Επαληθεύστε την ακρίβεια της καταγραφής στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει (βλ.
σελίδα 79).

Πώς να εναλλάξετε μεθόδους καταγραφής

Επιλογές

Εάν επιθυμείτε να προσθέσετε σημεία καταγραφής ή να ανιχνεύσετε ξανά συσκευές επισήμαν-
σης στην ομάδα εικόνων, πατήστε Define Points.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Registration Points (βλ. σελίδα 66).

Για να μεταβείτε στη μη διαδοχική καταγραφή (καταγραφή συσκευών επισήμανσης με οποιαδή-
ποτε σειρά), πατήστε Guide.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Patient Registration για τη μη διαδοχική καταγραφή (βλ. σελίδα
77).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το κουμπί Guide είναι διαθέσιμο κατά τη διαδοχική καταγραφή μόνο στην περίπτω-
ση που υπάρχουν λιγότερες από επτά συσκευές επισήμανσης, ή οι θέσεις των συσκευών επισή-
μανσης είναι ασαφείς.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μόλις πατήσετε Guide για να ανοίξετε τη μη διαδοχική καταγραφή, θα πρέπει να ξε-
κινήσετε την καταγραφή από την αρχή. Οι συσκευές επισήμανσης που έχετε ήδη καταγράψει δεν
μεταφέρονται στη διαδοχική καταγραφή.
 

Πώς να επαναλάβετε την καταγραφή

Βήμα

Για να επαναλάβετε την καταγραφή που έχετε μόλις εκτελέσει, πατήστε Try Again.

Εάν η καταγραφή αποτύχει

Εάν το λογισμικό δεν σας επιτρέπει να συνεχίσετε λόγω ανεπαρκούς ακρίβειας, ανοίγει το
αντίστοιχο παράθυρο διαλόγου.

Επιλογές

Πατήστε Try Again για να επαναλάβετε την καταγραφή.

Για να ελέγξετε την τοποθέτηση των σημείων καταγραφής, πατήστε Check Marker.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Registration Points (βλ. σελίδα 66).

Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από την τυπική καταγραφή προκειμένου π.χ. να εκτελέσετε κα-
ταγραφή αντιστοίχισης επιφάνειας, πατήστε Cancel.

Μη διαδοχική και διαδοχική καταγραφή

78 Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.4 Cranial/ENT Έκδ. 3.1



5.4 Ακρίβεια καταγραφής
5.4.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Μετά την καταγραφή, το λογισμικό ανοίγει το παράθυρο διαλόγου επαλήθευσης όπου εμφανίζεται
η υπολογισμένη ακρίβεια αντιστοίχισης. Η ακρίβεια της αντιστοίχισης αναπαριστά τη μέση
απόκλιση μεταξύ των καταγεγραμμένων συσκευών επισήμανσης/επικέντρων και της πραγματικής
θέσης των συσκευών επισήμανσης/επικέντρων στην ομάδα εικόνων.
Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες, μαζί με μια οπτική επαλήθευση των ανατομικών
επικέντρων, για να προσδιορίσετε τη συνολική ακρίβεια.

Αποτελέσματα

Βάσει της υπολογισμένης απόκλισης, η καταγραφή κρίνεται επιτυχημένη ή αποτυχημένη.

Αποτέλεσμα Απόκλιση

Η καταγραφή πέτυχε < 8,0 mm

Η καταγραφή απέτυχε > 8,0 mm

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Έχετε υπόψη σας ότι η ακρίβεια που υπολογίζεται από το λογισμικό παρέχει
πληροφορίες μόνο για το πόσο καλά κατάφερε το λογισμικό να αντιστοιχίσει τα σημεία που
ελήφθησαν με τις σχεδιασμένες συσκευές επισήμανσης και τα επίκεντρα. Η τιμή αυτή δεν
αντιπροσωπεύει απαραιτήτως το συνολικό σφάλμα.
 

Μειωμένη ακρίβεια πλοήγησης

Για την εξασφάλιση ικανοποιητικής ακρίβειας, η σάρωση (π.χ. CT, MR) πρέπει να είναι
κατάλληλη για διαδικασίες στερεοτακτικής πλοήγησης (όπως περιγράφεται στο
πρωτόκολλο σάρωσης της Brainlab).

Λόγω των αλλοιώσεων που μπορεί να παρατηρηθούν στις ομάδες εικόνων MR, η ακρίβεια
της πλοήγησης ενδέχεται να είναι μειωμένη στο σημείο του ενδιαφέροντος, ακόμη και εάν
η καταγραφή έχει επαληθευτεί ικανοποιητικά.

Επαληθεύστε την ακρίβεια σε περιοχές εκτός των επικέντρων και κοντά στην περιοχή
ενδιαφέροντος, καθώς η ακρίβεια πλοήγησης μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο λόγω διάδοσης
των σφαλμάτων. Εάν διαπιστωθεί σφάλμα σε ένα επίκεντρο, το εν λόγω σφάλμα μπορεί
να είναι σε χειρότερη κατάσταση σε επόμενα επίκεντρα κατά τον έλεγχο της ακρίβειας
πλοήγησης.

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
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5.4.2 Επαλήθευση ακρίβειας της καταγραφής

Πώς να επαληθεύστε την ακρίβεια της καταγραφής

Το λογισμικό εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Registration Verification όταν ολοκληρωθεί η
καταγραφή.

Εικόνα 33 

Βήμα

Κρατήστε τον δείκτη σε τουλάχιστον τρία γνωστά ανατομικά επίκεντρα και επαληθεύστε πως η
θέση του δείκτη που εμφανίζεται στις προβολές της εικόνας αντιστοιχεί στο πραγματικό σημείο
της ανατομίας του ασθενή.
Όταν ο δείκτης βρίσκεται εντός 15 mm από την υπολογισμένη επιφάνεια, το λογισμικό εμφανίζει
την απόκλιση (απόσταση από την επιφάνεια) από την εικονική μύτη του δείκτη έως την επιφά-
νεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η ακρίβεια στην περιοχή ενδιαφέροντος μπορεί να διαφέρει από την ακρίβεια που
επαληθεύεται σε άλλα ανατομικά επίκεντρα. Για να εκτιμήσετε την ακρίβεια στην περιοχή
ενδιαφέροντος, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία επαλήθευσης ανατομικού επικέντρου καθώς και τη
λειτουργία χάρτη αξιοπιστίας (βλ. σελίδα 82).
 

Επόμενα βήματα

Βάσει της οπτικής επαλήθευσης, προχωρήστε ως εξής:

Επιλογές

Εάν η επαληθευμένη καταγραφή είναι ικανοποιητική, πατήστε Accept.
Ανοίγει η κύρια οθόνη και μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγηση.

Ακρίβεια καταγραφής
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Επιλογές

Εάν η οπτικά επαληθευμένη καταγραφή δεν επαρκεί, μπορείτε να:
• Πατήσετε Try Again για να επαναλάβετε την καταγραφή
• Πατήσετε Details για να ελέγξετε την ακρίβεια των επιμέρους σημείων και/ή να λάβετε ξανά
σημεία που μπορεί να μην ελήφθησαν με ακρίβεια (βλ. σελίδα 83)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την ακρίβεια του δείκτη στον κώνο της διάταξης αναφο-
ράς, όπως περιγράφεται στη σελίδα 147.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν κατά τη διάρκεια της οπτικής επαλήθευσης παρατηρηθεί απόκλιση άνω των
3 mm, σας συνιστούμε να πατήσετε Try Again ή Details, και/ή να ελέγξετε την ακρίβεια του δεί-
κτη.
 

Εάν η καταγραφή έχει αποτύχει, πατήστε Try Again για να επαναλάβετε την καταγραφή.

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
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5.4.3 Επαλήθευση ακρίβειας μέσω χάρτη αξιοπιστίας

Παράθυρο διαλόγου για την επαλήθευση της καταγραφής

②

①

Εικόνα 34 
Ο χάρτης αξιοπιστίας βασίζεται στην κατανομή των σημείων καταγραφής και τις υπολογισμένες
αποκλίσεις τους.
Χρησιμοποιήστε τον χάρτη για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας καταγραφής στην περιοχή
ενδιαφέροντος. Κατά τη μέτρηση της ακρίβειας σε πράσινες περιοχές, είναι πιο πιθανό να υπάρξει
η ίδια ακρίβεια σε άλλες πράσινες περιοχές παρά σε κίτρινες ή μη χρωματισμένες περιοχές.

Η ακρίβεια στην περιοχή ενδιαφέροντος μπορεί να διαφέρει από την ακρίβεια που
επαληθεύεται στην επιφάνεια του δέρματος. Μπορείτε να εκτιμήσετε την ακρίβεια στην
περιοχή ενδιαφέροντος συνδυάζοντας την επαλήθευση ανατομικών επικέντρων στην
επιφάνεια του δέρματος με τον χάρτη αξιοπιστίας για την περιοχή ενδιαφέροντος.
Καθορίστε εάν η περιοχή ενδιαφέροντος εμπίπτει σε αποδεκτή περιοχή του χάρτη
αξιοπιστίας.

Επαληθεύστε την ακρίβεια σε πολλές θέσεις, ειδικά στην περιοχή ενδιαφέροντος. Εάν η
περιοχή ενδιαφέροντος δεν είναι προσβάσιμη, επαληθεύστε περιοχές που βρίσκονται όσο
το δυνατόν πιο κοντά στην περιοχή ενδιαφέροντος.

Ο χάρτης παρουσιάζει μια εκτιμώμενη πιθανότητα σφάλματος με βάση την αντιστοίχιση
που έχει υπολογιστεί, και όχι την απόλυτη ακρίβεια.

Λάβετε υπόψη σας ότι η ένδειξη καλής αξιοπιστίας στον χάρτη δεν εγγυάται ότι η ακρίβεια
της αντιστοίχισης είναι επαρκής. Η ακρίβεια καταγραφής πρέπει να επαληθευτεί σε
ανατομικά επίκεντρα.

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στα χαρακτηριστικά για προχωρημένους

Επιλογές

Πατήστε Last Solution ① για να επιλέξετε μεταξύ της τρέχουσας και της προηγού-
μενης καταγραφής (εάν έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές στο αποτέλεσμα της κα-
ταγραφής στο παράθυρο διαλόγου Details, βλ. σελίδα 83).

Πατήστε το εικονίδιο ② για να ενεργοποιήσετε τον χάρτη αξιοπιστίας.

Ακρίβεια καταγραφής
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5.4.4 Αναλυτικές πληροφορίες για την ακρίβεια καταγραφής

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να αναθεωρήσετε τις αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν την ακρίβεια κάθε
επιμέρους σημείου που έχει καταγραφεί. Μπορείτε να δείτε το συνδυασμό των σημείων που
χρησιμοποίησε ο αλγόριθμος του λογισμικού για να υπολογίσει την ακρίβεια της καταγραφής και
των αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, το λογισμικό μπορεί να “αγνοήσει” ορισμένα σημεία με
χαμηλή ακρίβεια.

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στις αναλυτικές πληροφορίες

Βήμα

Πατήστε Details στο παράθυρο διαλόγου Registration Verification (βλ. σελίδα 82).

Λεπτομερές παράθυρο διαλόγου

①

②

③

Εικόνα 35 

Αρ. Επεξήγηση

① Μια λίστα που δείχνει κάθε καταγεγραμμένο σημείο και την απόκλιση μεταξύ του καταγε-
γραμμένου σημείου και της πραγματικής θέσης του σημείου στην ομάδα εικόνων.

②

Η στήλη Consider δείχνει ποια σημεία έλαβε υπόψη του το λογισμικό για το συνολικό
υπολογισμό της ακρίβειας:
• Σημάδι ελέγχου: Το λογισμικό χρησιμοποίησε το αντίστοιχο σημείο
• Απουσία σημαδιού ελέγχου: Το λογισμικό αγνόησε το αντίστοιχο σημείο, διότι η ακρί-
βεια ήταν ανεπαρκής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν παραλείψατε σημεία κατά την καταγραφή, αυτό επισημαίνεται με το
Skipped στη στήλη Deviation.
 

③

Όταν τοποθετείτε το δείκτη στο κρανίο, το λογισμικό εμφανίζει:
• Την απόκλιση μεταξύ της μύτης του δείκτη και του σημείου που λάβατε κατά την κατα-
γραφή (Acquired point)

• Την απόκλιση μεταξύ της μύτης του δείκτη και του σημείου που σχεδιάσατε στην ομάδα
δεδομένων (Planned point)

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
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Αναθεώρηση επιμέρους σημείων

Επιλογές

Κρατήστε το δείκτη σε ένα καταγεγραμμένο σημείο.
Το λογισμικό εμφανίζει την απόκλιση μεταξύ του άκρου του δείκτη και των σημείων που έχουν
ληφθεί και σχεδιαστεί.

Για να εντοπίσετε ένα συγκεκριμένο σημείο, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί στη λίστα Item. Το ση-
μείο εμφανίζεται στο κέντρο της προβολής εικόνας.
Μπορείτε επίσης να κρατήσετε το δείκτη στο σημείο που εμφανίζεται στην προβολή εικόνας. Με
αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται το κουμπί για το αντίστοιχο σημείο.

Για να καταγράψετε ξανά ένα σημείο (π.χ. εάν η θέση του σημείου που έχει ληφθεί είναι εμφανώς
λανθασμένη ή η απόκλιση από το σχεδιασμένο σημείο είναι μεγάλη), κρατήστε τον δείκτη/το
Softouch στο αντίστοιχο σημείο και περιστρέψτε τον δείκτη.

Για να συμπεριλάβετε ένα σημείο που έχει αγνοηθεί στον υπολογισμό της ακρίβειας, πατήστε το
αντίστοιχο κουμπί στη λίστα Consider.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν συμπεριλάβετε ένα σημείο, η ακρίβεια των άλλων σημείων ενδέχεται να μειωθεί
(επισημαίνεται στη στήλη Deviation). Για παράδειγμα, εάν συμπεριλάβετε ένα λιγότερο ακριβές
σημείο που λάβατε στο πίσω μέρος της κεφαλής, ο υπολογισμός της ακρίβειας των σημείων που
ελήφθησαν στο εμπρός μέρος της κεφαλής μπορεί να υποδείξει μειωμένη ακρίβεια.
 

Επόμενα βήματα

Επιλογές

Εάν πραγματοποιήσετε αλλαγές, όπως για παράδειγμα εκ νέου καταγραφή ενός σημείου, πατή-
στε Accept.
Το λογισμικό ανοίγει το προηγούμενο παράθυρο διαλόγου Registration Verification προκειμέ-
νου να αναθεωρήσετε το συνολικό σφάλμα.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο παράθυρο διαλόγου Registration Verification χωρίς να
εφαρμόσετε καμία αλλαγή, πατήστε Cancel.

Ακρίβεια καταγραφής
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6 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

6.1 Εισαγωγή στην καταγραφή αντιστοίχισης
επιφάνειας

6.1.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Με την καταγραφή αντιστοίχισης επιφάνειας, μπορείτε να σαρώσετε σημαντικές από ανατομικής
άποψης επιφάνειες της κεφαλής του ασθενή χρησιμοποιώντας τα Z-touch ή Softouch.
Το λογισμικό χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο αντιστοίχισης επιφάνειας, με σκοπό την αντιστοίχιση
της ανατομίας του ασθενή με τις προεγχειρητικές εικόνες CT/MR. Μόνο τα σημεία της ανατομικής
επιφάνειας που περιλαμβάνονται στις ομάδες εικόνων CT/MR μπορούν να ληφθούν και να
χρησιμοποιηθούν για τον αλγόριθμο αντιστοίχισης επιφάνειας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο δείκτης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή αντιστοίχισης της
επιφάνειας, ωστόσο, για βέλτιστα αποτελέσματα, συνιστούμε τη χρήση του Z-touch ή του
Softouch.
 

Πριν ξεκινήσετε

Βεβαιωθείτε ότι η ανατομία του ασθενή δεν έχει αλλάξει από τη στιγμή της σάρωσης (π.χ.
περιοχές του προσώπου με οίδημα ή μετατόπιση του δέρματος λόγω διαφορετικής θέσης
του ασθενή). Τυχόν αλλαγές θα είχαν ως αποτέλεσμα την εσφαλμένη καταγραφή και
πλοήγηση.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή καταγραφής (Z-touch/Softouch) λειτουργεί κανονικά.

Πλεονεκτήματα της καταγραφής αντιστοίχισης επιφάνειας

• Περιορίζεται η μετατόπιση του δέρματος (με χρήση του Z-touch ή Softouch)
• Δεν είναι απαραίτητες οι συσκευές επισήμανσης CT/MR

Μέθοδοι αντιστοίχισης επιφάνειας

Μέθοδος Επεξήγηση

Z-touch Το Z-touch εκπέμπει μια δέσμη λέιζερ υπερύθρων, η οποία ανιχνεύεται από
την κάμερα. Λαμβάνετε σημεία σαρώνοντας την κεφαλή του ασθενή.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
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Μέθοδος Επεξήγηση

Softouch

Το Softouch είναι ένας ηλεκτρονικός δείκτης με αισθητήρα ανίχνευσης δέρ-
ματος. Ένα σήμα υπερύθρων που εκπέμπεται από το Softouch ενεργοποιεί
την κάμερα, η οποία καταγράφει το σημείο τη στιγμή που ο δείκτης αγγίζει το
δέρμα. 

Συνδυάζοντας το
Z-touch με το
Softouch

Μπορείτε να συνδυάσετε το Z-touch με το Softouch για τη λήψη στοιχείου.
Αυτή η διαδικασία είναι χρήσιμη σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ση-
μεία αντιστοίχισης επιφάνειας δεν είναι προσβάσιμα με το Z-touch (π.χ. όταν
οι απαιτούμενες περιοχές καλύπτονται από τρίχες ή σε θέσεις όπου η κάμε-
ρα δεν είναι δυνατό να ανιχνεύσει το σημείο που στοχεύεται με το λέιζερ υπε-
ρύθρων).
Μπορείτε να αλλάξετε λειτουργία καταγραφής κρατώντας το απαιτούμενο ερ-
γαλείο στο πεδίο προβολής της κάμερας.

Καθοδηγούμενη
καταγραφή

Πραγματοποιήστε καταγραφή αντιστοίχισης της επιφάνειας με καθοδήγηση
από το λογισμικό, χρησιμοποιώντας τα ανατομικά επίκεντρα και τη θέση του
ασθενή σε σχέση με την κάμερα.

Απαιτήσεις της ομάδας εικόνων

• Η ομάδα εικόνων πρέπει να περιέχει τη ζητούμενη ανατομική περιοχή του ασθενή,
συμπεριλαμβανομένης ολόκληρης της μύτης.

• Το μέγιστο πάχος τομής της ομάδας εικόνων θα πρέπει να είναι 2 mm.
• Για να επιτύχετε την υψηλότερη δυνατή ποιότητα καταγραφής, χρησιμοποιήστε ομάδες εικόνων

MR T1, CT, ή CTa.
• Η χρήση ομάδων εικόνων MR T2 ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη ποιότητα
καταγραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ανατρέξτε στο πρωτόκολλο σάρωσης που παρέχονται από την Brainlab σχετικά με
πληροφορίες που αφορούν ομάδες εικόνων οι οποίες είναι κατάλληλες για καταγραφή
αντιστοίχισης επιφάνειας.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Συνιστάται η διεξαγωγή καταγραφής αντιστοίχισης επιφάνειας πρώτα σε σύνολα
δεδομένων MR ή CT και στη συνέχεια, η χρήση της αυτόματης συγχώνευσης εικόνων για τη
συγχώνευση άλλων τύπων εικόνων. Η καταγραφή αντιστοίχισης επιφάνειας δεν είναι συμβατή με
σύνολα δεδομένων περιστροφικής αγγειογραφίας, βραχίονα C ή DVT.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι σαρώσεις CT θεωρείται ότι είναι κωδικοποιημένες σε τιμές Hounsfield 12-bit.
 

Εμφάνιση σημείων αντιστοίχισης επιφάνειας

• Τα σημεία αντιστοίχισης επιφάνειας που έχουν ληφθεί με το Z-touch εμφανίζονται με κόκκινο
χρώμα.

• Τα σημεία αντιστοίχισης επιφάνειας που έχουν ληφθεί με το Softouch εμφανίζονται με μπλε
χρώμα.

Εισαγωγή στην καταγραφή αντιστοίχισης επιφάνειας
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6.1.2 Επιλογές ροής εργασιών καταγραφής αντιστοίχισης επιφάνειας

Επισκόπηση τυπικής ροής εργασιών

Σε αυτήν τη ροή εργασιών, καταγράφετε τον ασθενή χρησιμοποιώντας το Softouch ή το Z-touch,
και στη συνέχεια μεταβαίνετε απευθείας στην επαλήθευση.

Ροή εργασιών Βλέπε

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Registration Selection και επιλέξτε Surf-
ace Matching. Σελίδα 88

2. Επαληθεύστε την επιφάνεια της τρισδιάστατης ανακατασκευής. Σελίδα 89

3. Εάν κρίνεται απαραίτητο, ρυθμίστε το κατώφλι ή την ομάδα εικόνων. Σελίδα 90

4. Λάβετε σημεία αντιστοίχισης επιφάνειας χρησιμοποιώντας το Softouch ή το
Z-touch. Σελίδα 92

5. Επαληθεύστε την ακρίβεια της καταγραφής. Σελίδα 101

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Κατά τη διάρκεια της καταγραφής, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιήσετε την
καθοδηγούμενη ροή εργασιών, όπως περιγράφεται παρακάτω.
 

Επισκόπηση καθοδηγούμενης ροής εργασιών

Σε αυτήν τη ροή εργασιών, το λογισμικό σάς καθοδηγεί κατά τη διαδικασία της καταγραφής
χρησιμοποιώντας τα ανατομικά επίκεντρα και τη θέση του ασθενή σε σχέση με την κάμερα.

Ροή εργασιών Βλέπε

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Registration Selection και επιλέξτε Surf-
ace Matching. Σελίδα 88

2. Επαληθεύστε την επιφάνεια της τρισδιάστατης ανακατασκευής. Σελίδα 89

3. Εάν κρίνεται απαραίτητο, ρυθμίστε το κατώφλι ή την ομάδα εικόνων. Σελίδα 90

4. Πατήστε Guide και λάβετε τρία ανατομικά επίκεντρα, σύμφωνα με τις
οδηγίες του λογισμικού. Σελίδα 97

5. Λάβετε σημεία αντιστοίχισης επιφάνειας χρησιμοποιώντας το Softouch ή το
Z-touch. Σελίδα 92

6. Επαληθεύστε την ακρίβεια της καταγραφής. Σελίδα 101

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
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6.2 Ενεργοποίηση της καταγραφής αντιστοίχισης
επιφάνειας

6.2.1 Επιλογή καταγραφής και επαλήθευση της επιφάνειας προς σάρωση

Τρόπος ενεργοποίησης

Εικόνα 36 

Βήματα

1. Πατήστε Register στη γραμμή μενού.

2.
Στο παράθυρο διαλόγου Registration Selection πατήστε Surface Matching.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου για την καταγραφή.

Παράθυρο διαλόγου για την καταγραφή του ασθενή

Όταν ενεργοποιήσετε την καταγραφή, το λογισμικό επιλέγει αυτόματα την καλύτερη ομάδα
εικόνων για την καταγραφή. Στο παράθυρο διαλόγου Patient Registration εμφανίζεται μια
τρισδιάστατη ανακατασκευή της ομάδας εικόνων.

Ενεργοποίηση της καταγραφής αντιστοίχισης επιφάνειας
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①

②

③

④

⑤

Εικόνα 37 

Αρ. Στοιχείο

①

Η πράσινη περιοχή του τρισδιάστατου μοντέλου υποδεικνύει την ιδανική περιοχή για λή-
ψη σημείων αντιστοίχισης επιφάνειας.
Η κινούμενη εικόνα υποδεικνύει πώς πρέπει να κινείτε το εργαλείο στην επιφάνεια, για να
επιτύχετε βέλτιστα αποτελέσματα.

② Τρισδιάστατη ανακατασκευή με βάση την ομάδα εικόνων. Μπορείτε να την χρησιμοποιή-
σετε για να επαληθεύσετε την επιφάνεια (βλ. σελίδα 89).

③ Πατήστε το κουμπί εργαλείων για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις κατωφλίου της ομάδας
εικόνων, ή να επιλέξετε άλλη ομάδα εικόνων για καταγραφή (βλ. σελίδα 90).

④ Πατήστε Guide για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία καθοδηγούμενης καταγραφής για
προχωρημένους (βλ. σελίδα 97).

⑤

Ο τύπος καταγραφής που ενεργοποιείται (Z-touch ή Softouch) εξαρτάται από το εργα-
λείο που είναι ορατό στην κάμερα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν το λογισμικό δεν ανιχνεύσει το Softouch σε διάστημα δέκα δευτερολέ-
πτων, ενεργοποιείται η καταγραφή με Z-touch.
 

Επαλήθευση της τρισδιάστατης επιφάνειας

Πριν ξεκινήσετε την καταγραφή, θα πρέπει να εξετάσετε την επιφάνεια της τρισδιάστατης
ανακατασκευής για να καθορίσετε εάν είναι κατάλληλη για καταγραφή αντιστοίχισης επιφάνειας.
Θα πρέπει να ελέγξετε τα εξής:
• Η επιφάνεια του προσώπου θα πρέπει να είναι πλήρως ορατή στην κάμερα.
• Η επιφάνεια του δέρματος θα πρέπει να είναι λεία, χωρίς κενά ή σημαντικά τεχνητά σφάλματα.
• Η τρισδιάστατη ανακατασκευή θα πρέπει να μοιάζει με τον ασθενή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σωλήνες, αυτοκόλλητες ταινίες και άλλα εξαρτήματα που
αλλάζουν την όψη του προσώπου από τη στιγμή της σάρωσης του ασθενή.

Εάν η ποιότητα της ανακατασκευής της επιφάνειας χρειάζεται βελτίωση, ρυθμίστε το κατώφλι (βλ.
σελίδα 90).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Έχετε υπόψη σας ότι η συσκευή καθήλωσης του ασθενή μπορεί να έχει προκαλέσει
μετατόπιση του δέρματος κατά τη διαδικασία της σάρωσης.
 

Ελέγξτε το κατώφλι του δέρματος πριν εκτελέσετε καταγραφή αντιστοίχισης επιφάνειας.
Τυχόν εσφαλμένη εμφάνιση κατωφλίου του δέρματος μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη
ακρίβεια καταγραφής. Προσαρμόστε μόνο το κατώφλι δέρματος, εάν κρίνεται αναγκαίο.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.4 Cranial/ENT Έκδ. 3.1 89



6.2.2 Προσαρμογή ρυθμίσεων κατωφλίου και επιλογή ομάδας εικόνων

Γενικές πληροφορίες

Η ορθή εμφάνιση της επιφάνειας του δέρματος είναι απαραίτητη για να επιτύχετε βέλτιστα
αποτελέσματα αντιστοίχισης. Το λογισμικό σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις
κατωφλίου προκειμένου να ορίσετε μια τιμή πυκνότητας (μονάδες Hounsfield για ομάδες εικόνων
CT και τιμές κλίμακας γκρι για ομάδες εικόνων MR) για το μαλακό ιστό, προσαρμόζοντας το
ρυθμιστικό κατωφλίου έως ότου εμφανιστεί ολόκληρη η επιφάνεια του δέρματος.
Το λογισμικό σάς επιτρέπει επίσης να επιλέξετε άλλη ομάδα εικόνων εάν δεν επιθυμείτε να
συνεχίσετε την καταγραφή χρησιμοποιώντας την ομάδα εικόνων που επέλεξε το λογισμικό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν μεταβάλετε το κατώφλι, ή επιλέξετε νέα ομάδα εικόνων, θα χαθούν οι καταγραφές
που πραγματοποιήσατε στο παρελθόν.
 

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση

Βήμα

Πατήστε το κουμπί εργαλείων για να ανοίξετε τις καρτέλες Skin Threshold και Image
Set.

Πώς να ρυθμίσετε το κατώφλι

Εικόνα 38 

Βήματα

1. Πατήστε την καρτέλα Skin Threshold.

2. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις κατωφλίου όπως περιγράφεται στη σελίδα 142.

3. Χρησιμοποιήστε τα βέλη στην προβολή εικόνας για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις
τομές, προκειμένου να ελέγξετε τις ρυθμίσεις.

4.
Πατήστε Accept για να εφαρμόσετε τις αλλαγές.
Το λογισμικό υπολογίζει ξανά την τρισδιάστατη ανακατασκευή στο παράθυρο διαλόγου
Patient Registration, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχετε ορίσει.

Ενεργοποίηση της καταγραφής αντιστοίχισης επιφάνειας
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Πώς να επιλέξετε ομάδα εικόνων

Εικόνα 39 

Βήματα

1. Πατήστε την καρτέλα Image Set.

2. Επιλέξτε την ομάδα εικόνων που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για καταγραφή.

3. Εάν κρίνεται αναγκαίο, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις στην καρτέλα Skin Threshold (βλ.
σελίδα 90).

4.
Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, πατήστε Accept.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν έχετε ήδη εκτελέσει καταγραφή αντιστοίχισης επιφάνειας, με την επιλογή
διαφορετικής ομάδας εικόνων, η καταγραφή σας απορρίπτεται.
 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
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6.3 Καταγραφή με Softouch
6.3.1 Εκτέλεση καταγραφής με Softouch

Πριν ξεκινήσετε

Διαβάστε προσεκτικά το κεφάλαιο Softouch στο Εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων.

Έχετε υπόψη σας ότι όταν ενεργοποιήσετε το Softouch για πρώτη φορά εντός του πεδίου
προβολής της κάμερας, γίνεται αυτόματη λήψη ενός στοιχείου. Εάν το στοιχείο που θα
ληφθεί βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το σώμα του ασθενή, ενδέχεται να προκύψει
σφάλμα καταγραφής. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, ενεργοποιήστε το Softouch εκτός του
πεδίου προβολής της κάμερας.

Οδηγίες για τη λήψη στοιχείων

• Μην χρησιμοποιείτε το Softouch σε μαλακό ιστό ή περιοχές που ενδέχεται να μετατοπιστούν
συγκριτικά με τη σάρωση CT/MR (π.χ. χαλαρό δέρμα, πηγούνι).

• Κατά κανόνα, όλες οι (οστικές) δομές με επιφάνεια που δεν μεταβάλλεται γενικά κατά τη
διάρκεια της αναισθησίας είναι κατάλληλες για λήψη στοιχείου.

• Για να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή ακρίβεια, λάβετε σημεία και στις δύο πλευρές του
προσώπου του ασθενή.

Για την αποφυγή τυχόν μετατόπισης του δέρματος, τοποθετήστε πολύ απαλά το Softouch
στο δέρμα του ασθενή ασκώντας όσο το δυνατόν λιγότερη πίεση κατά τη λήψη στοιχείου.

Κατά τη λήψη στοιχείου, μετακινείτε το Softouch αργά για να εξασφαλίσετε την ακριβή
λήψη.

Τρόπος εκτέλεσης καταγραφής

Εικόνα 40 

Καταγραφή με Softouch
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Βήματα

1.

Κρατήστε το Softouch στο πεδίο προβολής της κάμερας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία λαμβάνονται 1,2-1,8 μέτρα από την κάμερα. Σε
περίπτωση λήψης στοιχείων σε απόσταση μεγαλύτερη των 2,2 μέτρων από την κάμερα,
εμφανίζεται μήνυμα προειδοποίησης.
 

2.

Αγγίξτε απαλά ένα σημείο στον ασθενή με το άκρο του Softouch και κρατήστε ακίνητο το
εργαλείο.
Η λήψη του στοιχείου επισημαίνεται με έναν χαρακτηριστικό ήχο (“μπιπ”) και μια γραμμή
προόδου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Όταν η γραμμή προόδου ξεπεράσει τη μέση, το λογισμικό εκπέμπει
υψηλότερο τόνο.
 

3.
Όταν ολοκληρωθεί η λήψη στοιχείου, το λογισμικό μεταβαίνει στην επαλήθευση.
Επαληθεύστε την ακρίβεια της καταγραφής στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει (βλ.
σελίδα 101).

Εάν δεν μπορεί να γίνει αντιστοίχιση

Εάν το λογισμικό δεν μπορεί να προχωρήσει λόγω ανεπαρκών αποτελεσμάτων αντιστοίχισης
επιφάνειας, ενεργοποιείται η λειτουργία καθοδηγούμενης καταγραφής, και το λογισμικό σάς
προτρέπει να λάβετε τρία ανατομικά επίκεντρα (βλ. σελίδα 97).
Όταν λάβετε τα επίκεντρα, το λογισμικό υπολογίζει ξανά την καταγραφή και προβαίνει σε
επαλήθευση.

Πρόσθετες επιλογές

Επιλογές

Για να ξεκινήσετε την καταγραφή από την αρχή, πατήστε Start Again.
Όλα τα στοιχεία που έχουν ήδη ληφθεί διαγράφονται.

Για να ενεργοποιήσετε μια ροή εργασιών στην οποία το λογισμικό σάς καθοδηγεί κατά τη διαδι-
κασία της καταγραφής χρησιμοποιώντας τα ανατομικά επίκεντρα και τη θέση του ασθενή σε σχέ-
ση με την κάμερα, πατήστε Guide (βλ. σελίδα 97).

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
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6.4 Καταγραφή με Z-touch
6.4.1 Εκτέλεση καταγραφής με Z-touch

Πριν ξεκινήσετε

Διαβάστε προσεκτικά το κεφάλαιο Z-touch στο Εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων,
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ασφάλειας.

Προετοιμασία του ασθενή

Πριν στρέψετε τη δέσμη λέιζερ στον ασθενή, πρέπει να κλείσετε τα μάτια του ασθενή και να
τα σφραγίσετε με κολλητική, μη ανακλαστική ταινία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Βεβαιωθείτε ότι η ταινία δεν προκαλεί παραμόρφωση του δέρματος και ότι
εξακολουθεί να υπάρχει πρόσβαση σε σημαντικές περιοχές της ανατομίας.
 

Πεδίο προβολής κάμερας

Κατά τη λήψη:
• Ο αισθητήρας λέιζερ υπερύθρων και το σημείο σκόπευσης της δέσμης λέιζερ πρέπει να
διακρίνονται από την κάμερα.

• Διατηρήστε τυχόν άλλες πηγές υπερύθρων εκτός του πεδίου προβολής της κάμερας.
• Διατηρήστε το Softouch εκτός του πεδίου προβολής της κάμερας, καθώς το λογισμικό θα
μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία Softouch εάν το Softouch εμφανιστεί στο πεδίο προβολής της
κάμερας.

Διατηρήστε τυχόν άλλες πηγές υπερύθρων εκτός του πεδίου προβολής της κάμερας,
ειδάλλως η κάμερα ενδέχεται να μην μπορεί να ανιχνεύσει το σημείο σκόπευσης της
δέσμης λέιζερ του Z-touch.

Προσεκτική λήψη στοιχείου

Λάβετε στοιχεία μόνο από την επιφάνεια του δέρματος του ασθενή με το Z-touch.
Προσέχετε μην λάβετε στοιχεία π.χ. από την ταινία ή τη διασωλήνωση.

Καταγραφή με Z-touch
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Τρόπος εκτέλεσης καταγραφής

Εικόνα 41 

Βήματα

1.

Κρατήστε το Z-touch στο πεδίο προβολής της κάμερας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία λαμβάνονται 1,2-1,8 μέτρα από την κάμερα. Σε
περίπτωση λήψης στοιχείων σε απόσταση μεγαλύτερη των 2,2 μέτρων από την κάμερα,
εμφανίζεται μήνυμα προειδοποίησης.
 

2.
Ενεργοποιήστε την ορατή δέσμη λέιζερ πατώντας παρατεταμένα το πρώτο επίπεδο του
διακόπτη δύο επιπέδων.
Η ορατή δέσμη λέιζερ εμφανίζεται ως κόκκινο σημείο.

3.
Ενεργοποιήστε τη δέσμη λέιζερ υπερύθρων πατώντας παρατεταμένα το δεύτερο επίπεδο
του διακόπτη.
Η πράσινη λυχνία LED επισημαίνει ότι το λέιζερ είναι ενεργό.

4.

Χρησιμοποιώντας την κινούμενη εικόνα για καθοδήγηση, μετακινήστε αργά τη δέσμη
λέιζερ του Z-touch πάνω από την περιοχή ενδιαφέροντος (η πράσινη περιοχή στο
τρισδιάστατο μοντέλο).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Κρατήστε το Z-touch κάθετο προς την επιφάνεια σάρωσης, διασφαλίζοντας
ότι η δέσμη λέιζερ εμφανίζεται πάνω στο δέρμα ως σημείο. Τα ελλειπτικά σημεία μπορεί να
οδηγήσουν σε λανθασμένο υπολογισμό.
 

5.

Η λήψη στοιχείου επισημαίνεται με έναν χαρακτηριστικό ήχο («μπιπ») και μια γραμμή
προόδου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Όταν η γραμμή προόδου ξεπεράσει τη μέση, το λογισμικό εκπέμπει
υψηλότερο τόνο.
 

6.
Όταν ολοκληρωθεί η λήψη στοιχείου, το λογισμικό μεταβαίνει στην επαλήθευση.
Επαληθεύστε την ακρίβεια της καταγραφής στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει (σελίδα
101).

Εάν δεν μπορεί να γίνει αντιστοίχιση

Εάν το λογισμικό δεν μπορεί να προχωρήσει λόγω ανεπαρκών αποτελεσμάτων αντιστοίχισης
επιφάνειας, ενεργοποιείται η λειτουργία καθοδηγούμενης καταγραφής, και το λογισμικό σάς
προτρέπει να λάβετε τρία ανατομικά επίκεντρα (βλ. σελίδα 97).

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
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Όταν λάβετε τα επίκεντρα, το λογισμικό υπολογίζει ξανά την καταγραφή και προβαίνει σε
επαλήθευση.

Πρόσθετες επιλογές

Επιλογές

Για να ξεκινήσετε την καταγραφή από την αρχή, πατήστε Start Again.
Όλα τα στοιχεία που έχουν ήδη ληφθεί διαγράφονται.

Για να ενεργοποιήσετε μια ροή εργασιών στην οποία το λογισμικό σάς καθοδηγεί κατά τη διαδι-
κασία της καταγραφής χρησιμοποιώντας τα ανατομικά επίκεντρα και τη θέση του ασθενή σε σχέ-
ση με την κάμερα, πατήστε Guide (βλ. σελίδα 97).

Καταγραφή με Z-touch
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6.5 Καθοδηγούμενη καταγραφή
6.5.1 Χρήση καθοδηγούμενης καταγραφής

Γενικές πληροφορίες

Κατά τη διάρκεια της καταγραφής με Softouch και Z-touch, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να
ενεργοποιήσετε μια καθοδηγούμενη ροή εργασιών. Η καθοδηγούμενη καταγραφή αντιστοίχισης
επιφάνειας είναι χρήσιμη στην περίπτωση που δεν είστε βέβαιοι για το πώς μπορείτε να
εκτελέσετε καλύτερα την καταγραφή, ή εάν επιθυμείτε να συνδυάσετε τη χρήση γνωστών
επικέντρων με τον υπολογισμό της αντιστοίχισης επιφάνειας.
Τα βήματα της καθοδηγούμενης καταγραφής έχουν ως εξής:
1. Χρησιμοποιώντας τον δείκτη ή το Softouch, καταγράφετε αρχικά τρία από τα τέσσερα δυνατά

ανατομικά επίκεντρα με την εξής σειρά:
- Πλάγιος κανθός του ματιού, δεξιά
- Ρίνιον
- Πλάγιος κανθός του ματιού, αριστερά
- Κορυφή του έξω ινιακού ογκώματος

2. Το λογισμικό υπολογίζει τη θέση της κάμερας σε σχέση με τα σημεία στα οποία είχατε
πρόσβαση, και καθορίζει πώς πρέπει να εκτελεστεί η καταγραφή (π.χ. προτείνει πού πρέπει να
λάβετε τα υπόλοιπα σημεία αντιστοίχισης επιφάνειας).

Τρόπος ενεργοποίησης της καθοδηγούμενης καταγραφής

Βήμα

Πατήστε Guide στο παράθυρο διαλόγου Patient Registration.
Το λογισμικό σάς προτρέπει να λάβετε τα ανατομικά επίκεντρα που υποδεικνύονται.

Πώς να λάβετε τα ανατομικά επίκεντρα

①

Εικόνα 42 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
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Βήματα

Το λογισμικό υποδεικνύει το πρώτο επίκεντρο που πρέπει να λάβετε. Το λογισμικό
προτρέπει τον χρήστη να πραγματοποιήσει λήψη του πλάγιου κανθού του δεξιού ματιού
①.
Τοποθετήστε το άκρο του δείκτη στο επίκεντρο και περιστρέψτε αργά το δείκτη, ενώ
παράλληλα διατηρείτε το άκρο στην ίδια θέση.
Θα μεταβείτε αυτόματα στο επόμενο επίκεντρο.

2. Κατά τον ίδιο τρόπο, λάβετε το δεύτερο και το τρίτο επίκεντρο.

3.

Εάν δεν έχετε πρόσβαση σε ένα επίκεντρο, λόγω π.χ. του χειρουργικού
πλαισίου, πατήστε αυτό το κουμπί για να παραλείψετε το επίκεντρο και να
προχωρήσετε στο επόμενο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Πρέπει να λάβετε συνολικά τρία επίκεντρα.
 

Υπολογισμός καταγραφής

Όταν λάβετε τρία επίκεντρα, το λογισμικό υπολογίζει τη θέση της κάμερας με βάση τη θέση των
σημείων και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για να προσδιορίσει εάν θα πρέπει να ληφθούν τα
υπόλοιπα σημεία αντιστοίχισης επιφάνειας.
Το παράθυρο διαλόγου Patient Registration παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την καλύτερη
δυνατή εκτέλεση της καταγραφής αντιστοίχισης επιφάνειας, ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

②

①

③

Εικόνα 43 

Αρ. Στοιχείο

① Το κείμενο υποδεικνύει σε ποια περιοχή του ασθενή πρέπει να εστιάσετε για τη λήψη
στοιχείου.

②

Η κινούμενη εικόνα και η πράσινη περιοχή του τρισδιάστατου μοντέλου υποδεικνύουν σε
ποιες περιοχές του ασθενή πρέπει να λάβετε στοιχεία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Με βάση την ορατότητα του ασθενή, δηλ. τον προσανατολισμό του ασθενή σε
σχέση με την κάμερα, το λογισμικό υποδεικνύει την πλευρά του προσώπου και τις περιο-
χές όπου πρέπει να γίνει λήψη στοιχείων.
 

③
Εάν ξεκινήσατε τη διαδικασία αντιστοίχισης επιφάνειας πριν πατήσετε Guide, οποιαδήπο-
τε στοιχεία που έχετε ήδη λάβει εμφανίζονται ως σφαίρες στην τρισδιάστατη ανακατα-
σκευή.

Καθοδηγούμενη καταγραφή
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Πώς να εκτελέσετε την καθοδηγούμενη καταγραφή

Βήματα

1.
Χρησιμοποιώντας την κινούμενη εικόνα για καθοδήγηση, μετακινήστε αργά τη δέσμη
λέιζερ του Z-touch πάνω από την περιοχή ενδιαφέροντος (η πράσινη περιοχή στο
τρισδιάστατο μοντέλο).

2.
Η λήψη στοιχείου επισημαίνεται με έναν χαρακτηριστικό ήχο («μπιπ») και μια γραμμή
προόδου.
Τα σημεία που λαμβάνετε επισημαίνονται ως σφαίρες στην τρισδιάστατη ανακατασκευή.

3. Επαληθεύστε την ακρίβεια της καταγραφής στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει (βλ.
σελίδα 101).

Εάν δεν μπορεί να γίνει αντιστοίχιση

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κάποια αντιστοίχιση ακόμη και μετά την
καθοδηγούμενη καταγραφή, εμφανίζονται τα εξής μηνύματα:

Επιλογές

Εάν η λήψη επικέντρου δεν είναι αρκετά ακριβής, το λογισμικό υπολογίζει ξανά την καταγραφή
χρησιμοποιώντας λιγότερους περιορισμούς για τη θέση του επικέντρου:

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
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Επιλογές

Σε περίπτωση που δεν έγινε και πάλι αντιστοίχιση, εμφανίζεται το εξής παράθυρο διαλόγου:

• Για να ξεκινήσετε την καταγραφή από την αρχή, πατήστε Start Again. Όλα τα στοιχεία που
έχουν ήδη ληφθεί απορρίπτονται.

• Για να επιστρέψετε στην τρέχουσα λύση αντιστοίχισης επιφάνειας, πατήστε More Points.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Patient Registration όπου μπορείτε να λάβετε όσα στοιχεία
θεωρείτε ότι χρειάζονται για τη βελτίωση της καταγραφής.

Εάν δεν είναι δυνατή η καταγραφή με Z-touch

Επιλογή

Εάν το πρόσωπο του ασθενή δεν είναι επαρκώς ορατό στην κάμερα ώστε να γίνει η κατάλληλη
καταγραφή με το Z-touch, το λογισμικό σάς προτρέπει να αλλάξετε τρόπο καταγραφής και να
συνεχίσετε με το Softouch (η διαθεσιμότητα εξαρτάται από την άδεια του λογισμικού σας).

Απενεργοποίηση της καθοδηγούμενης καταγραφής

Κατά την καθοδηγούμενη καταγραφή, το κουμπί Guide παραμένει μπλε, υποδεικνύοντας ότι είναι
ενεργοποιημένο. Μπορείτε να πατήσετε Guide ανά πάσα στιγμή για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία καθοδήγησης.
Όταν απενεργοποιηθεί το Guide, η θέση της κάμερας δεν λαμβάνεται πλέον υπόψη, και οι
σφαίρες δεν εμφανίζονται πλέον στην τρισδιάστατη ανακατασκευή. Μπορείτε να προβείτε σε
διαδικασία τυπικής καταγραφής (κατά την οποία δεν χρησιμοποιούνται τα τρία ανατομικά
επίκεντρα που λάβατε για τον υπολογισμό της αντιστοίχισης).
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά την καθοδηγούμενη καταγραφή πατώντας πάλι Guide.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να λάβετε ξανά τα επίκεντρα με παρατεταμένο κλικ στο Guide.
 

Καθοδηγούμενη καταγραφή
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6.6 Ακρίβεια της καταγραφής αντιστοίχισης
επιφάνειας

6.6.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Μετά την καταγραφή, το λογισμικό εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου επαλήθευσης.

Αποτελέσματα καταγραφής

Αποτέλεσμα Απόκλιση

Η καταγραφή πέτυχε < 2,5 mm

Η καταγραφή απέτυχε > 2,5 mm

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Έχετε υπόψη σας ότι η ακρίβεια που υπολογίζεται από το λογισμικό παρέχει
πληροφορίες μόνο για το πόσο καλά καταφέρνει το λογισμικό να αντιστοιχίσει τα στοιχεία που
λαμβάνονται με τα δεδομένα του ασθενή. Η τιμή αυτή δεν αντιπροσωπεύει απαραιτήτως το
συνολικό σφάλμα.
 

Μειωμένη ακρίβεια πλοήγησης

Για την εξασφάλιση ικανοποιητικής ακρίβειας, η σάρωση (π.χ. CT, MR) πρέπει να είναι
κατάλληλη για διαδικασίες στερεοτακτικής πλοήγησης (όπως περιγράφεται στο
πρωτόκολλο σάρωσης της Brainlab).

Λόγω των αλλοιώσεων που μπορεί να παρατηρηθούν στις ομάδες εικόνων MR, η ακρίβεια
της πλοήγησης ενδέχεται να είναι μειωμένη στο σημείο του ενδιαφέροντος, ακόμη και εάν
η καταγραφή έχει επαληθευτεί ικανοποιητικά.

Επαληθεύστε την ακρίβεια σε περιοχές εκτός των επικέντρων και κοντά στην περιοχή
ενδιαφέροντος, καθώς η ακρίβεια πλοήγησης μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο λόγω διάδοσης
των σφαλμάτων. Εάν διαπιστωθεί σφάλμα σε ένα επίκεντρο, το εν λόγω σφάλμα μπορεί
να είναι σε χειρότερη κατάσταση σε επόμενα επίκεντρα κατά τον έλεγχο της ακρίβειας
πλοήγησης.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
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6.6.2 Επαλήθευση της ακρίβειας: Τυπική διαδικασία

Πώς να επαληθεύστε την ακρίβεια της καταγραφής

Το λογισμικό εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Registration Verification όταν ολοκληρωθεί η
καταγραφή.

Εικόνα 44 

Βήμα

Κρατήστε τον δείκτη σε τουλάχιστον τρία γνωστά ανατομικά επίκεντρα και επαληθεύστε πως η
θέση του δείκτη που εμφανίζεται στις προβολές της εικόνας αντιστοιχεί στο πραγματικό σημείο
της ανατομίας του ασθενή.
Όταν ο δείκτης βρίσκεται εντός 15 mm από την υπολογισμένη επιφάνεια, το λογισμικό εμφανίζει
την απόκλιση (απόσταση από την επιφάνεια) από την εικονική μύτη του δείκτη έως την επιφά-
νεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η ακρίβεια στην περιοχή ενδιαφέροντος μπορεί να διαφέρει από την ακρίβεια που
επαληθεύεται στην επιφάνεια του δέρματος. Για να εκτιμήσετε την ακρίβεια στην περιοχή
ενδιαφέροντος, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία επαλήθευσης ανατομικού επικέντρου καθώς και τη
λειτουργία χάρτη αξιοπιστίας (βλ. σελίδα 105).
 

Επαληθεύστε την ακρίβεια αντιστοίχισης επιφάνειας σε πολλά ανατομικά επίκεντρα (π.χ.
ρίνιον, πλάγια κογχικά άκρα). Εάν π.χ. πραγματοποιείτε επέμβαση στον οπίσθιο βόθρο,
επαληθεύστε την ακρίβεια στο πίσω μέρος της κεφαλής.

Επόμενα βήματα

Βάσει της οπτικής επαλήθευσης, προχωρήστε ως εξής:

Επιλογές

Εάν η επαληθευμένη καταγραφή είναι ικανοποιητική, πατήστε Accept.
Ανοίγει η κύρια οθόνη και μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγηση.

Εάν η επαληθευμένη καταγραφή δεν είναι ικανοποιητική, πατήστε Improve.
Το λογισμικό ξεκινά τη διαδικασία καθοδηγούμενης καταγραφής (βλ. σελίδα 97). Με αυτόν τον
τρόπο, μπορείτε να συνδυάσετε την αντιστοίχιση επιφάνειας που έχετε υπολογίσει με ανατομικά
επίκεντρα (εάν δεν έχουν ήδη ληφθεί). Στη συνέχεια, μπορείτε να λάβετε όσα πρόσθετα σημεία
επιφάνειας επιθυμείτε. Εάν έχετε ήδη λάβει σημεία επιφάνειας, αυτά διατηρούνται και λαμβάνο-
νται υπόψη στον υπολογισμό.

Ακρίβεια της καταγραφής αντιστοίχισης επιφάνειας
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Επιλογές

Εάν η καταγραφή δεν είναι ικανοποιητική και/ή επιθυμείτε να αναθεωρήσετε λεπτομερέστερα τις
πληροφορίες χρησιμοποιώντας επιλογές για προχωρημένους, βλ. σελίδα 104.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν κατά τη διάρκεια της οπτικής επαλήθευσης παρατηρηθεί απόκλιση άνω των
3 mm, σας συνιστούμε να πατήσετε Improve, και/ή να ελέγξετε την ακρίβεια του δείκτη.
 

Εάν δεν μπορεί να γίνει αντιστοίχιση

Εάν πατήσατε Improve και δεν έγινε αντιστοίχιση μετά τη λήψη πρόσθετων σημείων αντιστοίχισης
επιφάνειας, εμφανίζεται το εξής παράθυρο διαλόγου:

Εικόνα 45 

Επιλογές

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη λύση καταγραφής, πατήστε Last Solution.
Τα πρόσθετα σημεία απορρίπτονται και ανοίγει η προηγούμενη καταγραφή.

Για την απόρριψη των πρόσθετων σημείων αντιστοίχισης επιφάνειας, πατήστε Cancel.
Το παράθυρο διαλόγου κλείνει.

Για να ξεκινήσετε την καταγραφή από την αρχή, πατήστε Start Again.
Όλα τα στοιχεία που έχουν ήδη ληφθεί διαγράφονται.

Πρόσθετες επιλογές

Στο παράθυρο διαλόγου Registration Verification είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

Επιλογές

Για να επιλέξετε μεταξύ της τρέχουσας και της προηγούμενης καταγραφής (εάν έχετε τροποποιή-
σει μια καταγραφή), πατήστε Last Solution.

Για να επαληθεύσετε την καταγραφή χρησιμοποιώντας λειτουργίες για προχωρημέ-
νους, πατήστε αυτό το κουμπί (βλ. σελίδα 104).

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
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6.6.3 Επαλήθευση της ακρίβειας: Λειτουργίες για προχωρημένους

Παράθυρο διαλόγου για την επαλήθευση της καταγραφής

②

①

Εικόνα 46 
Ο χάρτης αξιοπιστίας βασίζεται στην κατανομή των σημείων αντιστοίχισης επιφάνειας και την
απόστασή τους από την επιφάνεια του δέρματος, όπως αυτή έχει υπολογιστεί.
Χρησιμοποιήστε τον χάρτη για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας καταγραφής στην περιοχή
ενδιαφέροντος. Κατά τη μέτρηση της ακρίβειας σε πράσινες περιοχές, είναι πιο πιθανό να υπάρξει
η ίδια ακρίβεια σε άλλες πράσινες περιοχές παρά σε κίτρινες ή μη χρωματισμένες περιοχές.

Η ακρίβεια στην περιοχή ενδιαφέροντος μπορεί να διαφέρει από την ακρίβεια που
επαληθεύεται στην επιφάνεια του δέρματος. Μπορείτε να εκτιμήσετε την ακρίβεια στην
περιοχή ενδιαφέροντος συνδυάζοντας την επαλήθευση ανατομικών επικέντρων στην
επιφάνεια του δέρματος με τον χάρτη αξιοπιστίας για την περιοχή ενδιαφέροντος.
Καθορίστε εάν η περιοχή ενδιαφέροντος εμπίπτει σε αποδεκτή περιοχή του χάρτη
αξιοπιστίας.

Επαληθεύστε την ακρίβεια σε πολλές θέσεις, ειδικά στην περιοχή ενδιαφέροντος. Εάν η
περιοχή ενδιαφέροντος δεν είναι προσβάσιμη, επαληθεύστε περιοχές που βρίσκονται όσο
το δυνατόν πιο κοντά στην περιοχή ενδιαφέροντος.

Ο χάρτης παρουσιάζει μια εκτιμώμενη πιθανότητα σφάλματος με βάση την αντιστοίχιση
που έχει υπολογιστεί, και όχι την απόλυτη ακρίβεια.

Λάβετε υπόψη σας ότι η ένδειξη καλής αξιοπιστίας στον χάρτη δεν εγγυάται ότι η ακρίβεια
της αντιστοίχισης είναι επαρκής. Η ακρίβεια καταγραφής πρέπει να επαληθευτεί σε
ανατομικά επίκεντρα.

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στα χαρακτηριστικά για προχωρημένους

Επιλογές

Πατήστε Last Solution ① για να επιλέξετε μεταξύ της τρέχουσας και της προη-
γούμενης καταγραφής (εάν έχετε τροποποιήσει μια καταγραφή).

Πατήστε το εικονίδιο ② για να ενεργοποιήσετε τον χάρτη αξιοπιστίας.

Ακρίβεια της καταγραφής αντιστοίχισης επιφάνειας
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6.6.4 Επαλήθευση ακρίβειας με χρήση λειτουργιών για προχωρημένους

Μέρος 1: Έλεγχος ευθυγράμμισης

Βήματα

1.
Ελέγξτε τη συνολική ακρίβεια τοποθετώντας τον δείκτη σε γνωστά ανατομικά επίκεντρα.
Επαληθεύστε ότι η θέση που εμφανίζεται στην οθόνη αντιστοιχεί στην πραγματική θέση
στο κρανίο του ασθενή.

2.

• Εάν η ευθυγράμμιση είναι αποδεκτή, μεταβείτε στο Μέρος 2.
• Εάν η ευθυγράμμιση δεν είναι αποδεκτή, ακολουθήστε τις εξής επιλογές:

- Πατήστε Improve και λάβετε πρόσθετα σημεία επιφάνειας, ή συνδυάστε την
αντιστοίχιση επιφάνειας που έχετε υπολογίσει με ανατομικά επίκεντρα (εάν δεν έχουν
ήδη ληφθεί).

- Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις κατωφλίου δέρματος (βλ. σελίδα 90). Η καταγραφή
υπολογίζεται ξανά σύμφωνα με το νέο κατώφλι.

Μέρος 2: Έλεγχος απόστασης σημείων

Βήματα

1.
Τοποθετήστε το δείκτη σε διάφορα σημεία στο κρανίο του ασθενή και ελέγξτε την
απόκλιση (απόσταση από την επιφάνεια) η οποία εμφανίζεται στην προβολή που
βασίζεται στην τρέχουσα θέση του δείκτη.

2.
• Εάν οι αποστάσεις που εμφανίζονται είναι αποδεκτές, συνεχίστε στο Μέρος 3.
• Εάν οι αποστάσεις που εμφανίζονται υποδεικνύουν μη αποδεκτές ανακρίβειες,
βελτιώστε την καταγραφή ή ρυθμίστε το κατώφλι σύμφωνα με το Μέρος 1.

Μέρος 3: Αναθεώρηση χάρτη αξιοπιστίας

Η ακρίβεια στην περιοχή ενδιαφέροντος μπορεί να διαφέρει από την ακρίβεια που επαληθεύεται
στην επιφάνεια του δέρματος. Μπορείτε να εκτιμήσετε την ακρίβεια στην περιοχή ενδιαφέροντος
συνδυάζοντας την επαλήθευση ανατομικών επικέντρων στην επιφάνεια του δέρματος με τον
χάρτη αξιοπιστίας για την περιοχή ενδιαφέροντος. Καθορίστε εάν η περιοχή ενδιαφέροντος
εμπίπτει σε αποδεκτή περιοχή του χάρτη αξιοπιστίας.

Βήματα

1.
Τοποθετήστε το δείκτη στο κρανίο του ασθενή, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην περιοχή
ενδιαφέροντος, και προβάλετε το χάρτη αξιοπιστίας σε αξονική, στεφανιαία και οβελιαία
προβολή.

2. Ελέγξτε την απόσταση από την επιφάνεια που εμφανίζεται στις προβολές. Προσπαθήστε
να αποφύγετε τη μετατόπιση δέρματος.

3.

• Εάν η περιοχή ενδιαφέροντος εμπίπτει σε αποδεκτή περιοχή του χάρτη, πατήστε Ac-
cept για να επιβεβαιώσετε την ακρίβεια.

• Εάν οι αποστάσεις που εμφανίζονται υποδεικνύουν μη αποδεκτές ανακρίβειες,
βελτιώστε την καταγραφή ή ρυθμίστε το κατώφλι σύμφωνα με το Μέρος 1.

Μέρος 4 (προαιρετικό): Επιλογή λύσης

Εάν τροποποιήσατε την καταγραφή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ της
τροποποιημένης καταγραφής και των προηγούμενων καταγραφών, προκειμένου να τις
συγκρίνετε.

Βήματα

1. Πατήστε Last Solution για εναλλαγή μεταξύ των λύσεων καταγραφής.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
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Βήματα

2. Ελέγξτε κάθε καταγραφή ακολουθώντας τα Μέρη 1-3, σύμφωνα με την ανωτέρω
περιγραφή.

3.

• Εάν κάποια από τις λύσεις είναι αποδεκτή, πατήστε Accept για να επιβεβαιώσετε την
ακρίβεια της επιλεγμένης καταγραφής και στη συνέχεια, επαληθεύστε την ακρίβεια
χρησιμοποιώντας τον χάρτη αξιοπιστίας.

• Εάν οι αποστάσεις που εμφανίζονται υποδεικνύουν μη αποδεκτές ανακρίβειες,
βελτιώστε την καταγραφή ή ρυθμίστε το κατώφλι σύμφωνα με το Μέρος 1.

Ακρίβεια της καταγραφής αντιστοίχισης επιφάνειας
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7 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΕΝΔΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝ

7.1 Εισαγωγή
7.1.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Εάν έχετε ολοκληρώσει ήδη την καταγραφή (τυπική ή επιφανειακή αντιστοίχιση), συνιστάται να
λάβετε ενδοεγχειρητικά επίκεντρα, τα οποία μπορούν να καταγραφούν ανά πάσα στιγμή κατά τη
διάρκεια της επέμβασης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν περάσουν δέκα λεπτά χωρίς να γίνει πλοήγηση κάποιου εργαλείου, εμφανίζεται
αυτόματα το παράθυρο διαλόγου Register Intraoperative Landmarks για να λάβετε σημεία.
 

Εάν η ενδοεγχειρητική καταγραφή είναι απαραίτητη, λάβετε τα ενδοεγχειρητικά επίκεντρα
μετά την αρχική καταγραφή. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος επανακαταγραφής ενός ασθενή
στον οποίο έχετε τοποθετήσει κάλυμμα εάν, για παράδειγμα, έχει μετακινηθεί ακούσια η
διάταξη αναφοράς.

Επισκόπηση ροής εργασιών

Ροή εργασιών

1. Εκτελέστε την αρχική καταγραφή (είτε τυπική είτε αντιστοίχιση επιφάνειας).

2. Εάν απαιτείται ενδοεγχειρητική καταγραφή, ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Registration
Selection και επιλέξτε Acquire Intraoperative Landmarks.

3. Επιλέξτε την ομάδα εικόνων (εάν υπάρχουν περισσότερες από μία).

4. Ορίστε τα ενδοεγχειρητικά επίκεντρα.

5. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Registration Selection και επιλέξτε Register Intraopera-
tive Landmarks.

6. Καταγράψτε τα ενδοεγχειρητικά επίκεντρα.

7. Επαληθεύστε την ακρίβεια της καταγραφής.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝ
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7.1.2 Εργαλεία καταγραφής και οδηγίες λογισμικού

Εργαλεία καταγραφής

Μπορείτε να εκτελέσετε καταγραφή ενδοεγχειρητικών επικέντρων χρησιμοποιώντας τον δείκτη ή
το Softouch. Για να λάβετε/καταγράψετε επίκεντρα, τοποθετήστε το άκρο του δείκτη ή του
Softouch σε ένα επίκεντρο και περιστρέψτε αργά το εργαλείο, διατηρώντας παράλληλα το άκρο
στην ίδια θέση.

Πώς να αποτρέψετε τυχόν μετατόπιση του δέρματος

Όταν καταγράφετε ενδοεγχειρητικά επίκεντρα, κρατήστε τον δείκτη ή το Softouch κάθετο προς το
επίκεντρο. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η ακούσια μετατόπιση του δέρματος, η οποία
προκαλείται από τη δύναμη του εργαλείου.

Θέματα ασφάλειας

Επιλέξτε προσεκτικά τα επίκεντρα καταγραφής. Όταν χρησιμοποιείτε τον δείκτη για
καταγραφή, προσέξτε να μην τραυματισθεί ο ασθενής από τη μύτη του δείκτη. Τα αιμοφόρα
αγγεία, τα μάτια, κ.λπ., δεν είναι ενδείκνυνται για καταγραφή με επίκεντρο.

Κατά τη λήψη στοιχείου, μετακινείτε το Softouch ή τον δείκτη αργά για να εξασφαλίσετε την
ακριβή λήψη.

Οπτικές υποδείξεις του λογισμικού

Ο αριθμός των ενδοεγχειρητικών επικέντρων που μπορούν να καταγραφούν υποδεικνύεται με
σφαίρες στο παράθυρο διαλόγου για την καταγραφή.

Εικόνα 47 

Χρώμα σφαίρας Ένδειξη

Μπλε Το επίκεντρο έχει καταγραφεί.

Μαύρο Το επίκεντρο δεν έχει καταγραφεί ακόμη.

Ηχητικές υποδείξεις του λογισμικού

Το λογισμικό εκπέμπει έναν χαρακτηριστικό ήχο (“μπιπ”) κάθε φορά που καταγράφετε ένα
επίκεντρο.
Εάν επιχειρήσετε να καταγράψετε ένα ήδη καταγεγραμμένο σημείο, το λογισμικό εκπέμπει ένα
“μπιπ” χαμηλότερου τόνου και δεν καταγράφει για δεύτερη φορά το σημείο.

Εμφάνιση ενδοεγχειρητικών επικέντρων

Όλα τα επίκεντρα που σχεδιάζονται ενδοεγχειρητικά στο λογισμικό πλοήγησης εμφανίζονται με
μπλε χρώμα στην οθόνη.

Εισαγωγή
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7.2 Λήψη και καταγραφή ενδοεγχειρητικών
επικέντρων

7.2.1 Λήψη ενδοεγχειρητικών επικέντρων

Τρόπος ενεργοποίησης της λήψης

Εικόνα 48 

Βήματα

1. Πατήστε Register στη γραμμή μενού.

2.
Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Registration Selection και πατήστε Acquire Intraopera-
tive Landmarks.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου για τη λήψη.

Τρόπος λήψης επικέντρων

Εικόνα 49 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝ
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Βήματα

1.

Ορίστε επίκεντρα, το ένα μετά το άλλο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι μπορούν να
αναγνωριστούν εύκολα κατά την καταγραφή. Τα επίκεντρα που έχετε λάβει εμφανίζονται
με μπλε χρώμα.
Χρησιμοποιήστε τις μεγεθυσμένες προβολές (χαμηλά) για να μεγεθύνετε τις εικόνες.
Πρέπει να ορίσετε τουλάχιστον τέσσερα επίκεντρα. Μπορείτε να ορίσετε επτά επίκεντρα
κατά το μέγιστο.

2. Όταν έχετε ορίσει τουλάχιστον τέσσερα επίκεντρα, πατήστε Proceed για να επιστρέψετε
στην κύρια οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Με το πάτημα του Delete, διαγράφεται το επίκεντρο που έχετε λάβει πιο πρόσφατα.
 

Λήψη και καταγραφή ενδοεγχειρητικών επικέντρων
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7.2.2 Καταγραφή ενδοεγχειρητικών επικέντρων

Τρόπος ενεργοποίησης της καταγραφής

Εικόνα 50 

Βήματα

1. Πατήστε Register στη γραμμή μενού.

2.
Στο παράθυρο διαλόγου Registration Selection, πατήστε Register Intraoperative
Landmarks (διαθέσιμο μόνο όταν έχετε λάβει ενδοεγχειρητικά επίκεντρα).
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου για την καταγραφή.

Πώς να καταγράψετε ενδοεγχειρητικά επίκεντρα

Εικόνα 51 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝ
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Βήματα

1.

Καταγράψτε τα επίκεντρα με τη σειρά που ορίζει το λογισμικό. Το τρέχον επίκεντρο προς
καταγραφή εμφανίζεται ως κυκλικό σταυρόνημα στις προβολές.
Περιστρέψτε το άκρο του δείκτη ή του Softouch σε κάθε επίκεντρο, με τη σειρά που
υποδεικνύεται από το λογισμικό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μόνο τα επίκεντρα που έχετε λάβει με τη λειτουργία Acquire Intraoperative
Landmarks μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επανακαταγραφή.
 

2. Εάν δεν έχετε πρόσβαση σε κάποιο επίκεντρο, πατήστε Skip και προχωρήστε στο
επόμενο επίκεντρο.

3.
• Καταγράψτε τουλάχιστον τέσσερα επίκεντρα και πατήστε Proceed, ή
• Καταγράψτε όλα τα επίκεντρα για να προχωρήσετε αυτόματα στο επόμενο βήμα.

4. Επαληθεύστε την ακρίβεια της καταγραφής στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει (βλ.
σελίδα 79).

Ακρίβεια

Η ενδοεγχειρητική επανακαταγραφή μπορεί να μην είναι τόσο ακριβής όσο η πρώτη
(προεγχειρητική) καταγραφή, καθώς συνδυάζονται τα σφάλματα και των δύο καταγραφών.
Επαληθεύστε προσεκτικά την ενδοεγχειρητική επανακαταγραφή τοποθετώντας το δείκτη
σε γνωστά ανατομικά επίκεντρα και επαληθεύστε τη θέση που εμφανίζεται στην οθόνη.

Εάν διαγράψετε τα ενδοεγχειρητικά επίκεντρα, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να
καταγράψετε ξανά τον ασθενή σε περίπτωση που έχει χαθεί η αρχική καταγραφή (π.χ. εάν
έχει μετακινηθεί μια διάταξη αναφοράς). Σε αυτή την περίπτωση, η πλοήγηση δεν μπορεί
να συνεχιστεί και η καταγραφή θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή.

Λήψη και καταγραφή ενδοεγχειρητικών επικέντρων
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8 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
8.1 Προβολές πλοήγησης
8.1.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Κατά την εκκίνηση του λογισμικού, η οθόνη πλοήγησης εμφανίζει τις ανατομικές πληροφορίες του
ασθενή στην οθόνη, σε τρισδιάστατες, αξονικές, στεφανιαίες και οβελιαίες προβολές. Μπορείτε να
διαμορφώσετε την κύρια οθόνη όπως περιγράφεται στη σελίδα 118.

Εικόνα 52 

Απόδοση λογισμικού

Η ταχύτητα του λογισμικού εξαρτάται από το τρισδιάστατο περιεχόμενο (τρισδιάστατες
προβολές, τρισδιάστατη απεικόνιση εργαλείων, σημείων και τροχιών) που εμφανίζεται και
τον αριθμό και την πολυπλοκότητα των αντικειμένων. Για να αξιολογήσετε το ρυθμό
ενημέρωσης του λογισμικού, μπορείτε να συγκρίνετε την κίνηση του πραγματικού
εργαλείου με την αναπαράσταση του εργαλείου που εμφανίζεται στην οθόνη. Εάν η οθόνη
πλοήγησης είναι αργή, περιορίστε τα ορατά δεδομένα στο ελάχιστο.

Ποιότητα εικόνας

Οι εικόνες παρεμβάλλονται και ενδέχεται να διαφέρουν ή να φαίνεται ότι έχουν υψηλότερη
ανάλυση σε σχέση με τις πρωτότυπες σαρώσεις. Στο τρέχον επίπεδο ανακατασκευής
μπορεί να εμφανίζονται πληροφορίες που προέρχονται από παρακείμενα επίπεδα.
Επιπλέον, οι αξονικές, στεφανιαίες και οβελιαίες ανακατασκευές μπορεί να διαφέρουν από
τον πραγματικό αξονικό, στεφανιαίο και οβελιαίο προσανατολισμό της εικόνας, λόγω της
θέσης του ασθενή στον σαρωτή ή της ευθυγράμμισης των εικόνων σε άλλη εφαρμογή.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
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Εάν δεν είναι δυνατή η πλήρης φόρτωση των δεδομένων εικόνας, π.χ. λόγω ανεπαρκούς μνήμης,
το λογισμικό εμφανίζει ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι η ανάλυση της ομάδας εικόνων είναι
μειωμένη. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να ελαττώσετε τον αριθμό των ομάδων εικόνων που
εμφανίζονται ώστε να αυξηθεί η απόδοση.
Εάν στην προβολή εμφανίζεται κάποια ομάδα εικόνων που περιέχει μια κατεστραμμένη τομή
εικόνας, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

Προσανατολισμός ομάδας εικόνων

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις προσανατολισμού των εικόνων ορίζονται σύμφωνα με τη σύνδεση
χρήστη στο Content Manager.

Σήμανση εικόνας

Ανάλογα με την εικόνα που εμφανίζεται, στις προβολές επισημαίνεται ο προσανατολισμός της
εικόνας:

Σήμανση Προσανατολισμός

A Πρόσθιος

P Οπίσθιος

L Αριστερά

R Δεξιά

H Κεφαλή

F Πόδια

Εμφάνιση χρόνου σάρωσης

Από προεπιλογή, εμφανίζεται σε κάθε προβολή η ημερομηνία και η ώρα κατά την οποία
πραγματοποιήθηκε η σάρωση. Αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες π.χ. σε ένα πλαίσιο
ενδοεγχειρητικής απεικόνισης, προκειμένου να προσδιοριστεί εάν εμφανίζεται η πλέον πρόσφατη
ομάδα εικόνων.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση ως εξής:

Βήματα

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Tools μέσω του Tools > Settings.

2.
Πατήστε το κουμπί Display Scan Time για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση και να
αποκρύψετε την ημερομηνία και την ώρα σάρωσης.
Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί, ενεργοποιείται η εμφάνιση.

Προβολές πλοήγησης
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Εμφάνιση εργαλείων

Όταν το πλοηγούμενο εργαλείο βρίσκεται στο πεδίο προβολής της κάμερας, η αναπαράσταση του
εργαλείου εμφανίζεται με το αντίστοιχο χρώμα (βλ. σελίδα 40) στις προβολές εικόνας.

①

②

Εικόνα 53 

Αρ. Στοιχείο

①
Το σταυρόνημα υποδεικνύει το άκρο του εργαλείου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος του εμφανιζόμενου σταυρονήματος στο
παράθυρο διαλόγου Tools (βλ. σελίδα 184).
 

②
Όταν ο δείκτης ή το πλοηγούμενο εργαλείο βρίσκεται στο επίπεδο της προβολής (δηλαδή,
ο άξονας του εργαλείου βρίσκεται στο επίπεδο της εικόνας), προβάλλεται μια προέκταση
του εργαλείου. Η προέκταση προβάλλεται σε δισδιάστατες προβολές.

Κουμπιά στις προβολές εικόνας

Κουμπί Επεξήγηση

Τα βέλη κύλισης σάς επιτρέπουν να εμφανίζετε κάθε τομή των προβολών ξεχωρι-
στά. Τα κουμπιά εμφανίζονται στις αξονικές, στεφανιαίες και οβελιαίες προβολές
όταν είναι ενεργοποιημένο το Freeze.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κύλιση χρησιμοποιώντας μια
αόρατη ράβδο κύλισης που βρίσκεται ανάμεσα στα κουμπιά.
 

Εμφανίζει μια προβολή σε πλήρη οθόνη, προκειμένου να μπορείτε να δείτε περισ-
σότερες λεπτομέρειες στις εικόνες. Εάν πατήσετε ξανά αυτό το εικονίδιο, επανέρ-
χεται η οθόνη πολλαπλών προβολών.

Αντιστοιχίζει επιμέρους εικόνες σε κάθε προβολή (βλ. σελίδα 126).
Με αυτό το εικονίδιο μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε ορισμένες ρυθμίσεις προ-
βολής.

Σας δίνει τη δυνατότητα να αναστρέψετε την προβολή ώστε να αντιστοιχεί στον
πραγματικό προσανατολισμό του ασθενή στις εσωτερικές προβολές και στις προ-
βολές Probe’s Eye.

Σας επιτρέπουν να περιστρέφετε την εικόνα δεξιόστροφα κατά 45° στις προβολές
Brain Projection και Inline.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
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Κουμπιά στις τρισδιάστατες προβολές για προχωρημένους

Κουμπί Επεξήγηση

Οι τρισδιάστατες προβολές, όπως η Overview και η Sinus Overview, σας δί-
νουν τη δυνατότητα να περιστρέψετε το τρισδιάστατο μοντέλο σύμφωνα με
την κατεύθυνση του βέλους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εναλλακτικά, μπορείτε να αγγίξετε το τρισδιάστατο μοντέλο και να
σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη για να περιστρέψετε το τρισδιάστατο μοντέ-
λο.
 

Σας επιτρέπουν να περιστρέφετε το τρισδιάστατο μοντέλο, ανάλογα με την κα-
τεύθυνση του βέλους. Πατήστε το εικονίδιο στην προβολή που επιθυμείτε να
περιστρέψετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εναλλακτικά, μπορείτε να αγγίξετε το τρισδιάστατο μοντέλο και να
σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη για να περιστρέψετε το τρισδιάστατο μοντέ-
λο.
 

Σας επιτρέπουν να μετακινείτε ορισμένες τρισδιάστατες προβολές, ανάλογα
με την κατεύθυνση του βέλους. Τα κουμπιά γίνονται ορατά για ορισμένα δευ-
τερόλεπτα όταν αγγίζετε την προβολή.

Σας επιτρέπουν να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε μια τρισδιάστατη προβολή. Σε
όλες τις τρισδιάστατες προβολές για προχωρημένους αυτά τα εικονίδια είναι
διαθέσιμα και ορατά.

Σας επιτρέπει να ξεκινήσετε/διακόψετε τον σχεδιασμό της προγραμματισμέ-
νης κρανιοτομής με το Softouch/τον δείκτη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η προγραμματισμένη κρανιοτομή επισημαίνεται με μπλε χρώμα.
 

Σας επιτρέπει να διαγράψετε την προγραμματισμένη κρανιοτομή.

Προβολές πλοήγησης
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8.1.2 Μεγέθυνση εικόνων

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση σε εικόνες

Το υπομενού Zoom στη γραμμή μενού σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τη μεγέθυνση των
εικόνων που εμφανίζονται, προκειμένου να μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στις
εικόνες. Η μεγέθυνση ή σμίκρυνση όλων των σχετικών δισδιάστατων προβολών γίνεται με τον ίδιο
συντελεστή.

② ③

①

Εικόνα 54 

Αρ. Στοιχείο

① Το Reset επαναφέρει το συντελεστή μεγέθυνσης/σμίκρυνσης στο 100% (προβάλλεται
ολόκληρη η εικόνα).

② Το κουπί “πλην” σμικρύνει όλες τις προβολές.

③ Το κουπί “συν” μεγεθύνει όλες τις προβολές.

Smart Autozoom

Επιπλέον, το λογισμικό διαθέτει αυτόματη λειτουργία μεγέθυνσης/σμίκρυνσης, η οποία αυξάνει το
συντελεστή μεγέθυνσης/σμίκρυνσης των προβαλλόμενων εικόνων σε 300% όταν το πλοηγούμενο
εργαλείο παραμένει σταθερό στην ίδια θέση. Ο συντελεστής μεγέθυνσης/σμίκρυνσης παραμένει
στο 300% για όσο χρονικό διάστημα η πλοήγηση του εργαλείου είναι αργή.
Εάν η πλοήγηση του εργαλείου είναι γρήγορη, ή βρίσκεται εκτός του πεδίου προβολής της
κάμερας, ο συντελεστής μεγέθυνσης/σμίκρυνσης επιστρέφει στο 100%. Μπορείτε επίσης να
επαναφέρετε τον συντελεστή μεγέθυνσης/σμίκρυνσης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Zoom στη
γραμμή μενού.

①

Εικόνα 55 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το Smart Autozoom ενεργοποιείται από προεπιλογή όταν εκκινείτε το λογισμικό. Με
το πάτημα του Zoom: 100% για μερικά δευτερόλεπτα, ενεργοποιείται/απενεργοποιείται το Smart
Autozoom.
 

Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση:

Βήματα

1. Πατήστε Settings στο παράθυρο διαλόγου Tools.

2.
Πατήστε το κουμπί Smart Autozoom για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση.
Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί, απενεργοποιείται η ρύθμιση.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
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8.2 Διαμόρφωση κύριων οθονών
8.2.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Το κουμπί Display ② στη γραμμή μενού σάς δίνουν τη δυνατότητα να εφαρμόσετε γενικές
ρυθμίσεις που αφορούν την κύρια οθόνη και να διαμορφώσετε δύο διαφορετικές κύριες οθόνες
χώρου εργασίας (επισήμανση με ένα αναδυόμενο παράθυρο ①). 
Μετά τη διαμόρφωσή τους, οι ρυθμίσεις οθόνης παραμένουν αποθηκευμένες καθ’ όλη τη διάρκεια
της επέμβασης.

①

②

Εικόνα 56 
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις οθόνης υποδεικνύονται ως εξής:
• Workspace 1: Αξονική, στεφανιαία, οβελιαία και μια πρόσθετη προβολή που ορίζεται με βάση
την άδεια χρήσης του λογισμικού σας

• Workspace 2: Προβολές Probe’s Eye, Inline 1, Inline 2, και μια πρόσθετη προβολή που
ορίζεται με βάση την άδεια χρήσης του λογισμικού σας

Τρόπος διαμόρφωσης της προβολής

Βήματα

1. Πατήστε Display για μερικά δευτερόλεπτα για να επιλέξετε τον χώρο εργασίας που θέλετε
να διαμορφώσετε.

2.

• Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο ματιού για να διαμορφώσετε τις επιμέρους προβολές ή
• Πατήστε Display για να:

- Επιλέξτε μια προδιαμορφωμένη ρύθμιση εμφάνισης (καρτέλα Layouts, βλ. σελίδα
120).

- Δημιουργήστε μια προσαρμοσμένη ρύθμιση για την επιλεγμένη οθόνη (καρτέλα Add,
βλ. σελίδα 122).

Διαμόρφωση κύριων οθονών
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Παράθυρο διαλόγου για την εμφάνιση

Εικόνα 57 

Επιλογές

Στην καρτέλα Layouts, μπορείτε να:
• Επιλέξετε προδιαμορφωμένες διατάξεις εμφάνισης, προκειμένου να διαμορφώσετε την κύρια
προβολή (βλ. σελίδα 120).

• Δημιουργήσετε και/ή να επιλέξετε μια προσαρμοσμένη διάταξη εμφάνισης για την κύρια οθόνη
(βλ. σελίδα 122).

Στην καρτέλα View Orientation, μπορείτε να ορίσετε τον προσανατολισμό των δεδομένων εικό-
νας του ασθενή, προκειμένου να αντιστοιχεί στη θέση του ασθενή ανάλογα με την οπτική γωνία
του χειρουργού (βλ. σελίδα 125).

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
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8.2.2 Προδιαμορφωμένες διατάξεις

Πώς να επιλέξετε μια προδιαμορφωμένη διάταξη

Βήματα

1. Πατήστε Display.

2. Επιλέξτε την καρτέλα Layouts.

3. Επιλέξτε την προδιαμορφωμένη διάταξη.

4.

Εάν είναι διαθέσιμες περισσότερες από μία ομάδες εικόνων, επιλέξτε την ομάδα εικόνων
που επιθυμείτε να εμφανίσετε στο παράθυρο διαλόγου Select Set.
Εάν έχετε επιλέξει διάταξη 2x3 Windows, το λογισμικό σάς προτρέπει να επιλέξετε δύο
ομάδες εικόνων (εάν έχουν φορτωθεί περισσότερες από μία ομάδες εικόνων).
Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και η επιλεγμένη οθόνη ενημερώνεται βάσει της
διαμόρφωσης που έχετε ορίσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν επιθυμείτε να εναλλάσσετε γρήγορα τις αξονικές, στεφανιαίες και οβελιαίες
προβολές, επιλέξτε 4 Windows.
 

Επιλογές διάταξης

Εικόνα 58 

Επιλογή διάταξης Επεξήγηση

4 Windows Τέσσερις προβολές ίσου μεγέθους (τρισδιάστατες, αξονικές, οβε-
λιαίες, στεφανιαίες)

2+1 Windows Δύο προβολές ίσου μεγέθους (οβελιαία, στεφανιαία) και μία μεγάλη
προβολή (αξονική)

3+1 Windows Τρεις προβολές ίσου μεγέθους (αξονική, οβελιαία, στεφανιαία) και
μία μεγαλύτερη προβολή (τρισδιάστατη)

4 Inline Windows Τέσσερις προβολές ίσου μεγέθους (τρισδιάστατη, Probe’s Eye,
Inline 1, Inline 2)

2x3 Windows Δύο διαφορετικές ομάδες εικόνων σε παράθεση (αξονικές, οβε-
λιαίες, στεφανιαίες)

2x3+1 Windows Δύο διαφορετικές ομάδες εικόνων σε παράθεση (αξονικές, οβε-
λιαίες, στεφανιαίες) και μία μεγαλύτερη προβολή (τρισδιάστατη)

Διαμόρφωση κύριων οθονών
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Επιλογή διάταξης Επεξήγηση

3x3 Windows Τρεις διαφορετικές ομάδες εικόνων σε παράθεση (αξονικές, οβε-
λιαίες, στεφανιαίες)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αφού επιλέξετε μια διάταξη, μπορεί να χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα για να
ενημερωθούν όλες οι προβολές. Οι προβολές δεν ενημερώνονται ταυτόχρονα, αλλά διαδοχικά.
 

Παράδειγμα διαμόρφωσης

Σε αυτό το παράδειγμα, φαίνεται η διάταξη 2x3 Windows:

Εικόνα 59 

Διαμόρφωση κύριας προβολής με δύο οθόνες

Εάν το σύστημά σας διαθέτει δύο οθόνες (π.χ. σύστημα Curve) μπορείτε να διαμορφώσετε και τις
δύο κύριες προβολές στο παράθυρο διαλόγου Display.

Επιλογές

Επιλέξτε μια προδιαμορφωμένη ρύθμιση εμφάνισης για να διαμορφώσετε την οθόνη κύριας
προβολής που είναι ενεργή την τρέχουσα στιγμή.

Επιλέξτε μια προδιαμορφωμένη ρύθμιση εμφάνισης για να διαμορφώσετε την οθόνη κύριας
προβολής που δεν είναι ενεργή.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.4 Cranial/ENT Έκδ. 3.1 121



8.2.3 Προσαρμοσμένες διατάξεις

Γενικές πληροφορίες

Αυτή η επιλογή σάς δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε διατάξεις και προβολές που έχετε
διαμορφώσει χρησιμοποιώντας το κουμπί Display ή το εικονίδιο ματιού.
Οι προσαρμοσμένες προβολές σας ① παραμένουν αποθηκευμένες αφότου κλείσετε το λογισμικό.

Πώς να ορίσετε μια προσαρμοσμένη διάταξη

①

Εικόνα 60 

Βήματα

1.
Διαμορφώστε μια προβολή για την οθόνη Workspace 1 ή Workspace 2:
• Χρησιμοποιώντας την καρτέλα Layouts, και
• Χρησιμοποιώντας το εικονίδιο Ματιού

2. Πατήστε Display στη γραμμή μενού.

3. Ανοίξτε την καρτέλα Layouts (φαίνεται παραπάνω).

4. Πατήστε Add.

5.
Ορίστε ένα όνομα για την προσαρμοσμένη προβολή στο παράθυρο διαλόγου Display La-
bel και πατήστε Accept.
Η προσαρμοσμένη προβολή ① είναι πλέον διαθέσιμη για επιλογή στην καρτέλα Layouts.

Πώς να εφαρμόσετε την προσαρμοσμένη διάταξη

Βήματα

1. Πατήστε Display.

2. Επιλέξτε την καρτέλα Layouts.

3. Επιλέξτε μια προσαρμοσμένη διάταξη που έχετε ορίσει.

Διαμόρφωση κύριων οθονών
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Βήματα

4.

Εάν έχετε επιλέξει εκ των προτέρων ομάδες εικόνων, εφαρμόζονται στην προσαρμοσμένη
προβολή.
Διαφορετικά, το λογισμικό σάς προτρέπει να επιλέξετε την(-ις) ομάδα(-ες) εικόνων που
επιθυμείτε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και η επιλεγμένη διάταξη ενημερώνεται βάσει
της προσαρμοσμένης διάταξης.
 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
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8.2.4 Προσανατολισμός εικόνας

Γενικές πληροφορίες

Στο παράθυρο διαλόγου Image Orientation, το οποίο βρίσκεται στο Tools > Settings > Image
Orientation, μπορείτε να ορίσετε τον προσανατολισμό των δεδομένων εικόνας του ασθενή σε
αξονικές, στεφανιαίες και οβελιαίες προβολές, έτσι ώστε να αντιστοιχεί στη θέση του ασθενή στη
χειρουργική αίθουσα.

Πώς να ρυθμίσετε τον προσανατολισμό

Εικόνα 61 

Βήμα

Στο παράθυρο διαλόγου Image Orientation, επιλέξτε τον απαιτούμενο προσανατολισμό.
Η σήμανση στις προβολές εικόνας (πρόσθιος/οπίσθιος, αριστερά/δεξιά, κεφαλή/πόδια) ενημερώ-
νεται αναλόγως.

Για να βεβαιωθείτε ότι ορίσατε σωστά τον προσανατολισμό του ασθενή, επαληθεύστε ότι η
σήμανση των εικόνων (βλ. σελίδα 114) αντιστοιχεί στον πραγματικό προσανατολισμό του
ασθενή (πρόσθιος/οπίσθιος, αριστερά/δεξιά, κεφαλή/πόδια).

Διαμόρφωση κύριων οθονών
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8.2.5 Προσανατολισμός προβολής

Γενικές πληροφορίες

Στην καρτέλα View Orientation, μπορείτε να ορίσετε τον προσανατολισμό των τρισδιάστατων
δεδομένων εικόνας του ασθενή, προκειμένου να αντιστοιχεί στη θέση του ασθενή ανάλογα με την
οπτική γωνία του χειρουργού. Ο χειρουργός μπορεί να βλέπει τα δεδομένα εικόνας στην οθόνη και
τον πραγματικό ασθενή από την ίδια γωνία.
Το παράθυρο διαλόγου View Orientation χρησιμοποιείται για τις προβολές Inline 1, Inline 2, για
όλες τις προβολές Probe’s Eye, για την προβολή Craniotomy Planning, και για τις προβολές
MIP.

Πριν ξεκινήσετε

Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταγράψει τον ασθενή.

Πώς να ρυθμίσετε τον προσανατολισμό προβολής

②

③①

Εικόνα 62 

Βήμα

1.
• Μεταβείτε στο Display > View Orientation ή
• Εάν υπάρχει η διαθέσιμη επιλογή, πατήστε το εικονίδιο ματιού > View Orientation

2.
Εάν απαιτείται, ρυθμίστε τον προσανατολισμό της τρισδιάστατης εικόνας σε οποιαδήποτε
κατεύθυνση, πατώντας απευθείας στο παράθυρο διαλόγου και περιστρέφοντας την εικόνα
με το δάχτυλό σας όπως θέλετε.

3. Πατήστε Close ③ για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές και να μεταβείτε στην κύρια οθόνη.

Επιλογές

Πατήστε Reset ① για να επαναφέρετε τον προσανατολισμό του ασθενή όπως ήταν όταν ανοίξα-
τε το παράθυρο διαλόγου.

Πατήστε το εικονίδιο ② για να αλλάξετε την ομάδα εικόνων.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
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8.3 Διαμόρφωση μεμονωμένων προβολών με χρήση
του εικονιδίου ματιού

8.3.1 Διαμόρφωση μεμονωμένων προβολών

Εικονίδιο ματιού

Το εικονίδιο ματιού εμφανίζεται σε κάθε προβολή εικόνας της κύριας οθόνης. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο Ματιού για να ορίσετε ρυθμίσεις για κάθε επιμέρους προβολή.

Εικόνα 63 

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές προβολής

Πατήστε το εικονίδιο ματιού στην προβολή που επιθυμείτε να αλλάξετε. Ανοίγει το εξής παράθυρο
διαλόγου:

Εικόνα 64 
Υπάρχουν πολλές καρτέλες στις οποίες μπορείτε να ορίσετε ρυθμίσεις:
• 2-D Views (σελίδα 128)

Διαμόρφωση μεμονωμένων προβολών με χρήση του εικονιδίου ματιού
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• 3-D Views (σελίδα 131)
• Other Views (σελίδα 136)
• View Configuration (σελίδα 149)
• Windowing (σελίδα 141)
• View Orientation (σελίδα 125)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από την επιλεγμένη προβολή, τη διαμόρφωση και τις
άδειες του συστήματός σας.
 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
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8.4 Αντιστοίχιση δισδιάστατων και τρισδιάστατων
εικόνων για μεμονωμένες προβολές

8.4.1 Δισδιάστατες προβολές

Πώς να αντιστοιχίσετε δισδιάστατες προβολές

Εικόνα 65 

Βήματα

1. Πατήστε την καρτέλα 2-D Views.

2. Πατήστε την επιθυμητή προβολή.

3.

Εάν υπάρχει πάνω από μία ομάδα εικόνων, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Select Set.
Επιλέξτε την ομάδα εικόνων που επιθυμείτε να προβάλετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και η προβολή ενημερώνεται με την
επιλεγμένη ομάδα εικόνων.
 

Δισδιάστατες αξονικές, στεφανιαίες και οβελιαίες προβολές

Προβολή Επεξήγηση

Axial: Εμφανίζει την εικόνα σε αξονική θέση σε σχέση
με την τρέχουσα θέση του εργαλείου.

Αντιστοίχιση δισδιάστατων και τρισδιάστατων εικόνων για μεμονωμένες προβολές
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Προβολή Επεξήγηση

Coronal: Εμφανίζει την εικόνα σε στεφανιαία θέση σε
σχέση με την τρέχουσα θέση του εργαλείου.

Sagittal: Εμφανίζει την εικόνα σε οβελιαία θέση σε σχέ-
ση με την τρέχουσα θέση του εργαλείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το λογισμικό εμφανίζει την τομή στην οποία πλοηγείται τη συγκεκριμένη στιγμή το
άκρο του εργαλείου.
 

Δισδιάστατες εσωτερικές προβολές

Προβολή Επεξήγηση

Inline 1: Εμφανίζει ένα επίπεδο ανακατασκευής το
οποίο διατρέχεται από τον άξονα του εργαλείου σε κατα-
κόρυφη διεύθυνση, σύμφωνα με τον προσανατολισμό
προβολής που έχει οριστεί (βλ. σελίδα 125). Ως αποτέ-
λεσμα, το επίπεδο προβολής της ανακατασκευής κυμαί-
νεται από στεφανιαίο έως οβελιαίο.

Inline 2: Εμφανίζει μια προβολή κάθετη προς την προ-
βολή Inline 1. Αυτή η προβολή εμφανίζει το επίπεδο
ανακατασκευής το οποίο διατρέχεται από τον άξονα του
εργαλείου σε οριζόντια διεύθυνση, σύμφωνα με τον
προσανατολισμό προβολής που έχει οριστεί (βλ. σελίδα
125).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αυτή η προβολή είναι χρήσιμη για τον προ-
σδιορισμό και την καθοδήγηση του άξονα του ανιχνευτή.
 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
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Δισδιάστατες προβολές Probe’s Eye

Προβολή Επεξήγηση

Probe’s Eye: Εμφανίζει μια προβολή κάθετη προς τον
άξονα του εργαλείου, σύμφωνα με τις προβολές Inline 1
και 2. Το επίπεδο Probe’s Eye μέσα από τον ανιχνευτή
περιέχει το άκρο του εργαλείου. 

Split Probe’s Eye: Εμφανίζει σε σχήμα σταυρού τέσσε-
ρις ανακατασκευές τομής, σε διαφορετικές τιμές βάθους
σε σχέση με το άκρο του εργαλείου. Το άκρο του εργα-
λείου υποδεικνύεται με το σταυρόνημα, σε τιμές βάθους
0 mm, 5 mm, 10 mm, και 15 mm. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αυτή η προβολή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για
καθοδήγηση της πλοήγησης.
 

Διαμόρφωση δισδιάστατων προβολών

Πατήστε το εικονίδιο ματιού για να διαχειριστείτε την ορατότητα και την οπτικοποίηση
αντικειμένων και επικαλύψεων σε μεμονωμένες προβολές, μέσω της καρτέλας View
Configuration.
Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι μέσω της καρτέλας Windowing, η
αλλαγή θα εφαρμοστεί σε όλες τις προβολές ανακατασκευής αυτής της ομάδας εικόνων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Πατήστε Apply to all views για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σε όλες τις προβολές,
συμπεριλαμβανομένων π.χ. τρισδιάστατων προβολών.
 

Αντιστοίχιση δισδιάστατων και τρισδιάστατων εικόνων για μεμονωμένες προβολές
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8.4.2 Τρισδιάστατες προβολές

Πώς να αντιστοιχίσετε τρισδιάστατες προβολές

Ανάλογα με την άδεια που έχετε στην κατοχή σας, μπορεί να διαθέτετε ορισμένες ή όλες τις
παρακάτω επιλογές τρισδιάστατης προβολής:

Εικόνα 66 

Βήματα

1. Πατήστε την καρτέλα 3-D Views.

2. Πατήστε την επιθυμητή προβολή.

3.

Εάν υπάρχει πάνω από μία ομάδα εικόνων, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Select Set.
Επιλέξτε την ομάδα εικόνων που επιθυμείτε να προβάλετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και η προβολή ενημερώνεται με την
επιλεγμένη εικόνα.
 

Η οθόνη πλοήγησης μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να ενημερωθεί, λόγω του
υπολογισμού της τρισδιάστατης προβολής. Επίσης, η οθόνη είναι πιθανό να καθυστερεί
εάν εμφανίζονται ταυτόχρονα πολλαπλές τρισδιάστατες προβολές. Για να επιταχύνετε την
οθόνη, μειώστε τον αριθμό των τρισδιάστατων προβολών.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
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Τρισδιάστατες προβολές

Προβολή Επεξήγηση

Overview: Εμφανίζει μια τρισδιάστατη ανακατασκευή της
ομάδας εικόνων και των αντικειμένων, χρησιμοποιώντας
μια τεχνική απόδοσης όγκου. Μπορείτε να προβάλετε το
δέρμα ως διαφανή σκιά.
Ανάλογα με την άδειά σας, μπορείτε να προβάλετε δυνα-
μικά αντικείμενα οστών και αγγείων που βασίζονται σε
κατώφλι. Μπορείτε να εκτελέσετε όλες τις ρυθμίσεις στην
καρτέλα View Configuration μέσω του εικονιδίου μα-
τιού.
Μπορείτε να περιστρέψετε την τρισδιάστατη εικόνα σε
οποιαδήποτε κατεύθυνση, πατώντας απευθείας στην
προβολή της εικόνας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η προβολή Overview είναι διαθέσιμη για τις
ομάδες εικόνων MR και CT.
 

Probe’s Eye: Εμφανίζει μια τρισδιάστατη ανακατασκευή
της ομάδας εικόνων, όπως η Overview, χρησιμοποιώ-
ντας μια τεχνική απόδοσης όγκου.
Η θέση της τρισδιάστατης εικόνας είναι προσανατολισμέ-
νη σε ορθή γωνία προς τον άξονα του εργαλείου. Αυτή η
προβολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κατά την παρα-
κολούθηση ενός εργαλείου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η προβολή Probe’s Eye είναι διαθέσιμη για
τις ομάδες εικόνων MR και CT.
 

Craniotomy Planning: Εμφανίζει μια τρισδιάστατη ανα-
κατασκευή αντικειμένων και οστών, προβάλλοντας το
δέρμα του ασθενή ως σκιά.
Μπορείτε να περιστρέψετε την τρισδιάστατη εικόνα σε
οποιαδήποτε κατεύθυνση, πατώντας απευθείας στην
προβολή της εικόνας. Όταν το εικονίδιο λειτουργίας είναι
ενεργό, το Softouch/ο δείκτης χρησιμοποιείται για τον
σχεδιασμό του περιγράμματος της προγραμματισμένης
κρανιοτομής. Όταν το εικονίδιο λειτουργίας είναι ανενερ-
γό, το Softouch/ο δείκτης χρησιμοποιείται για την τομή
της σκιάς του οστού/δέρματος αποκαλύπτοντας τα σχε-
διασμένα αντικείμενα ή τις τροχιές.
Συνιστάται να δημιουργήσετε εγκεφαλικό αντικείμενο (στο
iPlan) για να σχεδιάσετε το περίγραμμα του οστικού κρη-
μνού και να προσδιορίσετε από ποια έλικα ή αύλακα θα
διέλθετε για να φθάσετε στον στόχο σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η προβολή Craniotomy Planning συνιστά-
ται για ομάδες εικόνων CT, αλλά μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί και για ομάδες εικόνων MR.
 

Αντιστοίχιση δισδιάστατων και τρισδιάστατων εικόνων για μεμονωμένες προβολές

132 Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.4 Cranial/ENT Έκδ. 3.1



Προβολή Επεξήγηση

MIP: Επιτρέπει την οπτικοποίηση όγκου για τρισδιάστατα
δεδομένα, η οποία προβάλλει τα στοιχεία όγκου με τη με-
γαλύτερη δυνατή ένταση στη διεύθυνση προβολής του
επιπέδου οπτικοποίησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η προβολή MIP είναι διαθέσιμη για τις ομά-
δες εικόνων CT, MR και PET.
 

Sinus Overview: Προβάλλει τα οστά, με σκοπό την εμ-
φάνιση των παραρρινίων κοιλοτήτων. Μετακινώντας το
δείκτη μπορείτε να “αφαιρέσετε” οστό για να δείτε καλύτε-
ρα τις παραρρίνιες κοιλότητες.
Είναι διαθέσιμες οι προβολές Sinus Axial, Sinus
Coronal, και Sinus Sagittal.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι προβολές Sinus είναι διαθέσιμες μόνο
για τις ομάδες εικόνων CT.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι λειτουργίες και η εμφάνιση των προβολών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την
άδεια χρήσης σας.
 

Μετά τον υπολογισμό, ελέγξτε τις προβολές Overview και Probe’s Eye και ρυθμίστε το
κατώφλι δέρματος/οστού στην καρτέλα διαμόρφωσης προβολής εάν η επιφάνεια δεν
αναπαρίσταται σωστά.

Διαμόρφωση τρισδιάστατων προβολών

Πατήστε το εικονίδιο ματιού για να διαχειριστείτε τα αντικείμενα σε μεμονωμένες προβολές, μέσω
της καρτέλας View Configuration.
• Εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε το χρώμα, το όνομα ή το βαθμό διαφάνειας, πατήστε τις
μικρογραφίες για περισσότερες λεπτομέρειες

• Τροποποιήστε ορισμένα κατώφλια και τύπους οπτικοποίησης δέρματος, επιτυγχάνοντας από
διαφανή σκιά έως φυσική, αδιαφανή όψη

• Ενεργοποιήστε ένα επίπεδο κοπής για κάθε αντικείμενο, το οποίο σημαίνει ότι το αντίστοιχο
αντικείμενο θα κοπεί με τον δείκτη

• Εάν έχει ήδη οριστεί, εκ των προτέρων, ένα πλαίσιο περικοπής στο iPlan ή στο DICOM
Viewer, μπορείτε να το ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε όσον αφορά την οπτικοποίηση (π.χ.
εάν επιθυμείτε να προβάλετε ολόκληρη την ομάδα εικόνων)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Πατήστε το Apply to all views για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σε όλες τις προβολές.
 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
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Καρτέλα View Configuration

⑥ ⑤

①

② ③ ④

Εικόνα 67 
Στην καρτέλα View Configuration μπορείτε να:

Αρ. Στοιχείο

① Επιλέξετε ένα στοιχείο για προβολή (πατήστε τη μικρογραφία).

②

Επιλέξετε εάν ένα στοιχείο θα είναι ορατό/αόρατο σε μία κύρια προβολή.
Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Visible εμφανίζει/αποκρύπτει το αντι-
κείμενο στις προβολές εικόνας:
• Ένα εικονίδιο ανοικτού ματιού σημαίνει ότι το αντικείμενο είναι ορατό.
• Ένα εικονίδιο κλειστού ματιού σημαίνει ότι το αντικείμενο είναι κρυμμένο.

③ Επιλέξετε το στοιχείο που επιθυμείτε να κοπεί με το δείκτη.

④ Τροποποιήσετε την οπτικοποίηση ενός στοιχείου, π.χ. αλλαγή από Skin σε Skin
Overlay.

⑤ Περικόψετε μια ομάδα δεδομένων χρησιμοποιώντας πλαίσιο (περιοχή ενδιαφέροντος -
ROI), το οποίο ορίζεται εκ των προτέρων στο iPlan ή στο DICOM Viewer.

⑥ Εφαρμόσετε τις αλλαγές σε όλες τις άλλες προβολές.

Καρτέλα View Orientation

Στην καρτέλα View Orientation, μπορείτε να ορίσετε τον προσανατολισμό των τρισδιάστατων
δεδομένων εικόνας του ασθενή, προκειμένου να αντιστοιχεί στη θέση του ασθενή ανάλογα με την
οπτική γωνία του χειρουργού, βλ. σελίδα 125 για περισσότερες πληροφορίες.

Όρια ακρίβειας τρισδιάστατων προβολών

Οι τρισδιάστατες προβολές που βασίζονται στην τεχνική απόδοσης όγκου ενδέχεται να έχουν
μειωμένη ανάλυση σε σύγκριση με την αντίστοιχη (υποκείμενη) ομάδα δεδομένων τους, καθώς η
διαθέσιμη μνήμη συστήματος είναι περιορισμένη.
Έχετε υπόψη σας ότι οι τρισδιάστατες προβολές αποτελούν απλές ανακατασκευές υποκείμενων
δισδιάστατων τομών. Κατά συνέπεια, οι τρισδιάστατες προβολές ενδέχεται να έχουν μειωμένο
επίπεδο των λεπτομερειών (χαμηλότερη ανάλυση) ή να περιέχουν τεχνικά σφάλματα συγκριτικά

Αντιστοίχιση δισδιάστατων και τρισδιάστατων εικόνων για μεμονωμένες προβολές
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με το αρχικό σύνολο δεδομένων. Οι δομές που επηρεάζονται, π.χ. λόγω απώλειας/προσθήκης
ανατομικών δεδομένων, μπορεί να είναι έως και μερικά χιλιοστά σε μέγεθος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν κλείσετε απλώς μια τρισδιάστατη προβολή, δεν αυξάνεται η ανάλυση των άλλων
τρισδιάστατων προβολών που είναι ανοικτές. Το σύστημα, προκειμένου να αποφύγει τον
υπολογισμό μιας προβολής κατ’ επανάληψη, διατηρεί τις τρισδιάστατες προβολές στη μνήμη μόλις
δημιουργηθούν.
 

Ποιότητα εικόνας

Η ποιότητα των τρισδιάστατων προβολών επιφάνειας (π.χ. Skin Overview) εξαρτάται από
την ακολουθία MR.

Οι τρισδιάστατες προβολές δεν είναι επαρκείς για τη διεξαγωγή επεμβάσεων και θα πρέπει
να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς προσανατολισμού. Οι λεπτομέρειες που
φαίνονται στις δισδιάστατες προβολές ενδέχεται να μην είναι ορατές στις τρισδιάστατες
ανακατασκευές. Μην πραγματοποιείτε πλοήγηση χρησιμοποιώντας μόνο τρισδιάστατες
προβολές. Επαληθεύστε τις κρίσιμες αποφάσεις χρησιμοποιώντας δισδιάστατες
προβολές.

Η τρισδιάστατη αναπαράσταση δεν εμφανίζεται με την πλήρη ανάλυση των αρχικών
δεδομένων εικόνας.

Εμφάνιση εικόνας

Τα διασταυρούμενα και τα περίκλειστα αντικείμενα δεν είναι πλήρως ορατά σε ορισμένες
τρισδιάστατες προβολές.

Η αναπαράσταση και το βάθος των εργαλείων, των τροχιών, των αντικειμένων και των
σημείων στις τρισδιάστατες προβολές μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα.
Περιστρέψτε την τρισδιάστατη προβολή έως ότου είναι σαφείς οι τρισδιάστατες σχέσεις
όλων των πληροφοριών που εμφανίζονται. Έχετε υπόψη σας ότι τμήματα των
προβαλλόμενων αντικειμένων μπορεί να μην βρίσκονται στην τρέχουσα τομή.

Τα αντικείμενα, τα εργαλεία, τα σημεία, οι τροχιές κ.λπ. εμφανίζονται αδιαφανή. Κατά
συνέπεια, μπορεί να παρατηρηθεί διασταύρωση ή αλληλοκάλυψη αντικειμένων,
εργαλείων, σημείων, τροχιών, κ.λπ.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
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8.5 Ορισμός άλλων μεμονωμένων προβολών
8.5.1 Επιλογή προβολών

Πρόσβαση σε άλλες προβολές

Πατήστε την καρτέλα Other Views για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετες προβολές.

Εικόνα 68 

Επιλογή Βλέπε

Ultrasound Σελίδα 205

Ultrasound Inline Σελίδα 228

Microscope Σελίδα 283

Microscope Depthview Σελίδα 306

Video Σελίδα 138

Auto-Pilot Σελίδα 139

Brain Projection Σελίδα 137

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματός σας ενδέχεται να διατίθενται και άλλες
προβολές.
 

Εμφάνιση βίντεο

Συνιστάται να προβάλλετε εικόνες βίντεο ξεχωριστά, σε επιπρόσθετη οθόνη.

Ορισμός άλλων μεμονωμένων προβολών
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8.5.2 Προβολή εγκεφάλου

Γενικές πληροφορίες

Η προβολή Brain Projection ξεδιπλώνει την τομή της δισδιάστατης αξονικής προβολής στο
βάθος όπου ακουμπά η μύτη του δείκτη. Η προβολή είναι μια καμπύλη ανακατασκευή που
υπολογίζεται ως η απόσταση από το βάθος της μύτης του δείκτη έως το άκρο του κρανίου και
αναπαριστάται ως επίπεδος χάρτης. Η προβολή Brain Projection είναι διαθέσιμη για χρήση με
σύνολα δεδομένων CT και MR.
Η προβολή Brain Projection σας επιτρέπει να:
• Εντοπίσετε εγκεφαλικές αλλοιώσεις
• Συγκρίνετε τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου
• Εμφανίσετε αντικείμενα, επικαλύψεις, επίκεντρα και διασταυρούμενα σημεία τροχιών
• Πλοηγηθείτε ταυτόχρονα στην προβολή Brain projection και σε πολυεπίπεδες
ανακατασκευασμένες προβολές

• Παρέχει προσανατολισμό στην επιφάνεια του ιστού του εγκεφάλου

Η προβολή Brain Projection δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση αποστάσεων,
διότι τα σχεδιασμένα αντικείμενα παραμορφώνονται.

Πώς να εμφανίσετε την προβολή εγκεφάλου

Εικόνα 69 

Βήματα

1. Πατήστε το εικονίδιο ματιού στην προβολή που επιθυμείτε να αλλάξετε.

2. Πατήστε την καρτέλα Other Views.

3. Πατήστε Brain Projection.

4. Επιλέξτε το σύνολο δεδομένων που επιθυμείτε να δείτε σε προβολή Brain Projection. Το
λογισμικό ανοίγει αυτόματα την προβολή.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
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8.5.3 Εμφάνιση προβολών βίντεο

Πριν ξεκινήσετε

Διαμορφώστε τη σύνδεση βίντεο (βλ. σελίδα 51).

Πώς να εμφανίσετε βίντεο

Βήμα

Πατήστε Video στην καρτέλα Other Views για να εμφανίσετε εικόνες βίντεο από οποιαδήποτε
πηγή, π.χ. ενδοσκόπιο, η οποία είναι συνδεδεμένη στο σύστημα.
Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και η προβολή ενημερώνεται με την εικόνα βίντεο.

Οι εικόνες βίντεο δεν είναι κατάλληλες για διαγνωστική χρήση, καθώς μπορεί να
εμφανίζονται παραμορφωμένες. Η έγχυση έγχρωμων εικόνων από εξωτερικές συσκευές
μπορεί να εμφανίζει τα αντικείμενα με διαφορετικό χρώμα από ό,τι αυτό που εμφανίζεται
στην οθόνη πλοήγησης. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε πληροφορίες περιβάλλοντος όπως
το μέγεθος και η θέση για τον προσδιορισμό αντικειμένων.

Μεγιστοποιημένη προβολή βίντεο

Εάν έχετε διαμορφώσει μια προβολή βίντεο, η προβολή βίντεο μεγιστοποιείται σε πλήρη οθόνη
εάν το πλοηγούμενο εργαλείο απομακρυνθεί από το πεδίο προβολής κάμερας για διάστημα 60
δευτερολέπτων. Όταν το εργαλείο επιστρέψει στο πεδίο προβολής κάμερας, γίνεται επαναφορά
των προηγούμενων ρυθμίσεων προβολής.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση ως εξής:

Βήματα

1. Πατήστε Settings στο παράθυρο διαλόγου Tools.

2.

Πατήστε το κουμπί Smart Video Maximize για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση.
Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί, ενεργοποιείται η ρύθμιση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το Smart Video Maximize ενεργοποιείται από προεπιλογή όταν εκκινείτε το
λογισμικό.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το Smart Video Maximize απενεργοποιείται σε προβολές που έχουν μεγιστοποιηθεί
ή ελαχιστοποιηθεί χειροκίνητα (βλ. σελίδα 115).
 

Ορισμός άλλων μεμονωμένων προβολών
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8.5.4 Προβολή αυτόματου πιλότου

Γενικές πληροφορίες

Το Auto-Pilot είναι μια τρισδιάστατη προβολή σχήματος τούνελ, η οποία χρησιμοποιείται για την
πλοήγηση ενός εργαλείου κατά μήκος μιας τροχιάς. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη π.χ. για τον
καθετηριασμό τραυματιών ή για την καθοδήγηση ελεύθερης βιοψίας.

Πριν ξεκινήσετε

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην προβολή Auto-Pilot, πρέπει να εμφανίζεται μια τροχιά στην
προβολή εικόνας (βλ. σελίδα 173).
Εάν εμφανίζονται περισσότερες από μία τροχιές, επιλέξτε την ενεργή τροχιά στο παράθυρο
διαλόγου Trajectories (βλ. σελίδα 169).

Πώς να ανοίξετε την προβολή αυτόματου πιλότου

Βήματα

1. Πατήστε το Auto-Pilot στην καρτέλα Other Views.

2.

Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και
υπολογίζεται μια τρισδιάστατη
ανακατασκευή στην οποία εμφανίζεται το
σημείο εισόδου της τροχιάς.

3.

Συνιστάται να περιστρέψετε την τρισδιάστατη ανακατασκευή πατώντας απευθείας στις
πάνω γωνίες της προβολής, έως ότου αντιστοιχεί στον πραγματικό προσανατολισμό του
ασθενή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο ανώτατος προσανατολισμός της προβολής Auto-Pilot ρυθμίζεται
σύμφωνα με το View Orientation (βλ. σελίδα 125). Με τη ρύθμιση του προσανατολισμού
της προβολής Auto-Pilot ρυθμίζεται επίσης το View Orientation.
 

4.

Τοποθετήστε το πλοηγούμενο εργαλείο στο σημείο εισόδου. Η προβολή Auto-Pilot
εμφανίζεται όταν:
• Το εργαλείο βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 mm από το σημείο εισόδου.
• Η γωνία απόκλισης του εργαλείου από την τροχιά είναι μικρότερη από 30°.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
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Προβολή αυτόματου πιλότου

③

②

④

①

Εικόνα 70 

Αρ. Επεξήγηση

① Αυτό το βέλος δείχνει την απόσταση και την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να μετακινη-
θεί το άκρο του εργαλείου για να ευθυγραμμιστεί με την τροχιά.

② Αυτό το βέλος δείχνει την κατεύθυνση και τη γωνία κλίσης που πρέπει να εφαρμόσετε
ώστε να ευθυγραμμιστεί το άκρο του εργαλείου με την τροχιά.

③
Η κλίμακα δείχνει την απόσταση από το άκρο του εργαλείου έως το επίπεδο-στόχος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η κλίμακα εμφανίζει την πραγματική απόσταση του εργαλείου από το στόχο
μόνο όταν το εργαλείο είναι ευθυγραμμισμένο με την τροχιά.
 

④

Το πράσινο σταυρόνημα υποδεικνύει το σημείο εισόδου.
Το κόκκινο σταυρόνημα υποδεικνύει το σημείο-στόχος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η προβολή Auto-Pilot λαμβάνει υπόψη τη μετατόπιση του άκρου του εργα-
λείου (βλ. σελίδα 179) για την εμφάνιση του βάθους.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Όταν το εργαλείο φθάσει στο επίπεδο-στόχο, η προβολή Auto-Pilot εμφανίζεται με
κόκκινο χρώμα. Εάν το εργαλείο υπερβεί το στόχο, το λογισμικό εκπέμπει έναν προειδοποιητικό
τόνο.
 

Ορισμός άλλων μεμονωμένων προβολών
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8.6 Ορισμός ρυθμίσεων εικόνας
8.6.1 Επιλογή ομάδων εικόνων

Γενικές πληροφορίες

Στο παράθυρο διαλόγου Select Set, μπορείτε να επιλέξετε την ομάδα εικόνων που
χρησιμοποιείται για την πλοήγηση και να ορίσετε διάφορες ρυθμίσεις.

Πώς να επιλέξετε ομάδα εικόνων

Εικόνα 71 

Βήματα

1.

Πατήστε Image Set στο παράθυρο διαλόγου Data.
Οι διαθέσιμες ομάδες εικόνων παρατίθενται σύμφωνα με το απεικονιστικό σύστημα, την
ημερομηνία και ώρα σάρωσης, ξεκινώντας από τις πιο πρόσφατες ομάδες εικόνων MR
και CT.

2. Επιλέξτε μια ομάδα εικόνων.

3.

Στις σελίδες καρτελών που ανοίγουν, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις εικόνων όπως
απαιτείται:
• Windowing (βλ. σελίδα 142)
• Properties (βλ. σελίδα 144)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.4 Cranial/ENT Έκδ. 3.1 141



8.6.2 Προσαρμογή ρύθμισης εικόνων στην κλίμακα του γκρι

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση μιας ομάδας εικόνων στην κλίμακα του γκρι στο λογισμικό
πλοήγησης.

Πρόσβαση στη ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι με δύο τρόπους:
• Μέσω του παραθύρου διαλόγου Data, ή
• Μέσω του εικονιδίου ματιού για προσαρμογή μεμονωμένης προβολής

Πώς να προσαρμόσετε τη ρύθμιση της ομάδας εικόνων στην κλίμακα του γκρι

Βήμα

Πατήστε την καρτέλα Windowing.

Εικόνα 72 

Επιλογές

Σύρετε τα ρυθμιστικά Left και Right προς τα επάνω/κάτω για να αυξήσετε/μειώσετε τις τιμές.

Χρησιμοποιήστε το μονό βέλος για να μεταβείτε στην επόμενη τιμή της κλίμακας του γκρι στην
ομάδα εικόνων.

Χρησιμοποιήστε τα διπλά βέλη για να μεταβάλετε την τιμή κατά 2%.

Χρησιμοποιήστε τα βέλη στην προβολή εικόνας για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις τομές,
προκειμένου να ελέγξετε τις ρυθμίσεις.

Πατήστε Radiology defined για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις που είχαν οριστεί κατά την αρχική
λήψη των εικόνων.

Πατήστε Full range για να εφαρμόσετε την πλήρη περιοχή τιμών κλίμακας γκρι/μονάδων
Hounsfield που λαμβάνεται από το σαρωτή. 

Πατήστε Toggle Color για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ διαφόρων επιλογών χρώμα-
τος για την εμφάνιση των τιμών κλίμακας γκρι (ουράνιο τόξο, καυτό μέταλλο, γκρι, Sokoloff).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι επιλογές χρωμάτων είναι διαθέσιμες αποκλειστικά για τις ομάδες εικόνων MR.
 

Ορισμός ρυθμίσεων εικόνας
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Επιλογές

Πατήστε Reset για να επαναφέρετε τις τιμές ρύθμισης εικόνων στην κλίμακα του γκρι σε εκείνες
που ίσχυαν πριν το άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Windowing.

Ρυθμίσεις για τη ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι

Τύπος εικόνας Ρυθμίσεις

CT 

Η πυκνότητα υπολογίζεται σε μονάδες Hounsfield, με κλίμακα -1.024
έως 3.071. Καλές αρχικές τιμές για βέλτιστη ορατότητα του εγκεφαλι-
κού ιστού και όγκο με βελτιωμένη αντίθεση είναι 0 για την αριστερή και
100-150 για τη δεξιά παράμετρο.

MR

Όπως ορίζεται στο σαρωτή.XA 

PET/SPECT

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ενδέχεται να μην μπορείτε να επιλέξετε ορισμένες τιμές.
 

Τροποποίηση των ρυθμίσεων εικόνων στην κλίμακα του γκρι

Η τροποποίηση των ρυθμίσεων εικόνων στην κλίμακα του γκρι είναι πιθανό να μειώσει τις
λεπτομέρειες που εμφανίζονται στην ομάδα εικόνων. Πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία του
ασθενή, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζονται σωστά όλες οι λεπτομέρειες στις δομές.

Μεταφορά των ρυθμίσεων εικόνων στην κλίμακα του γκρι

Η ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι δεν μπορεί να αντιστραφεί, διότι μπορεί να
μεταφερθεί από άλλες εφαρμογές λογισμικού.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
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8.6.3 Προβολή των ιδιοτήτων της ομάδας εικόνων

Γενικές πληροφορίες

Αφού επιλέξετε μια ομάδα εικόνων, μπορείτε να προβάλετε διάφορες ιδιότητες, όπως την
απόσταση τομής και τον αριθμό τομών στην ομάδα εικόνων, κ.λπ.

Πώς να προβάλετε τις ιδιότητες

Εικόνα 73 

Βήμα

Πατήστε την καρτέλα Properties.

Ορισμός ρυθμίσεων εικόνας
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9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

9.1 Έλεγχοι ακρίβειας
9.1.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή του ασθενή, το λογισμικό σάς προτρέπει να επαληθεύσετε την
ακρίβεια της καταγραφής εάν η πλοήγηση έχει διακοπεί για αρκετά λεπτά, καθώς είναι πιθανό να
προκύψουν ανακρίβειες στην καταγραφή με την πάροδο του χρόνου.

Εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα που σας υπενθυμίζει να ελέγξετε την ακρίβεια και εμφα-
νίζεται το εικονίδιο Accuracy Check στην επάνω δεξιά γωνία της γραμμής πληροφο-
ριών ασθενή.

Επαναλαμβανόμενοι έλεγχοι ακρίβειας

Για καλύτερη παρακολούθηση της ακρίβειας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, συνιστάται να
ορίσετε φυσικά επίκεντρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαλήθευση κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας. Ο ορισμός των επικέντρων πρέπει να γίνει αμέσως μετά την αρχική καταγραφή.
Εκτελέστε λεπτομερή επαλήθευση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, π.χ. στις ακόλουθες
καταστάσεις:
• Πριν και μετά από την κάλυψη
• Μετά από τρύπημα με τρυπάνι ή κρανιοτομή
• Μετά από την ολοκλήρωση βιοψίας ή εκτομής
• Όταν εμφανίζεται το μήνυμα ελέγχου ακρίβειας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
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Τρόπος επαλήθευσης της ακρίβειας

Εικόνα 74 

Βήματα

1. Πατήστε το εικονίδιο Accuracy Check για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Accuracy
Check. Η κινούμενη εικόνα σας δείχνει πώς να εκτελέσετε τον έλεγχο ακρίβειας.

2. Πατήστε το κουμπί Confirm.

3.

Τοποθετήστε το δείκτη/εργαλείο σε ένα γνωστό ανατομικό επίκεντρο και επαληθεύστε
πως η θέση του δείκτη που εμφανίζεται στις προβολές της εικόνας αντιστοιχεί στο
πραγματικό σημείο της ανατομίας του ασθενή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν τοποθετήσετε τον δείκτη/εργαλείο σε μια συσκευή επισήμανσης ή σε ένα
προσχεδιασμένο επίκεντρο, το σύστημα αναγνωρίζει το σημείο και εμφανίζει την απόκλιση
μεταξύ της μύτης του δείκτη και της συσκευής επισήμανσης/επικέντρου.
 

Για να διασφαλίσετε ότι δεν προέκυψαν τυχόν δυσλειτουργίες του συστήματος, πρέπει να
επαληθεύετε επανειλημμένως την ακρίβεια καθ’ όλη τη διάρκεια της επέμβασης.

Μειωμένη ακρίβεια

Τυχόν μετατόπιση του εγκεφάλου μπορεί να προκαλέσει ασυμφωνία μεταξύ των
προεγχειρητικών δεδομένων του ασθενή και της πραγματικής θέσης του.

Έλεγχοι ακρίβειας
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9.1.2 Επαλήθευση του δείκτη και του Softouch

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να επαληθεύσετε την ακρίβεια του δείκτη και του Softouch στον κώνο ① της διάταξης
αναφοράς.

①

Εικόνα 75 

Τρόπος επαλήθευσης της ακρίβειας

Βήματα

1. Τοποθετήστε το άκρο του εργαλείου μέσα στον κώνο της διάταξης αναφοράς.

2. Η απόσταση μεταξύ της μύτης του δείκτη/Softouch και του κώνου εμφανίζεται στις
δισδιάστατες προβολές πλοήγησης.

Μην χρησιμοποιείτε ανακριβή δείκτη ή Softouch.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
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9.2 Στιγμιότυπα οθόνης
9.2.1 Λήψη και προβολή στιγμιότυπων οθόνης

Τρόπος λήψης στιγμιότυπων οθόνης

Βήματα

1. Πατήστε το κουμπί Screenshot για να λάβετε ένα στιγμιότυπο της
τρέχουσας οθόνης.

2.

Το στιγμιότυπο οθόνης είναι διαθέσιμο για εξαγωγή σε εξωτερικό μέσο αποθήκευσης (π.χ.
μονάδα flash USB, CD-R), όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Pa-
tient Data Manager.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε επίσης να προβάλετε τα στιγμιότυπα οθόνης σε άλλο λογισμικό
Brainlab (π.χ. Image Viewer), εφόσον έχετε φορτώσει τα σχετικά δεδομένα ασθενή.
 

Ανωνυμία στιγμιότυπων οθόνης

Το σύστημα μπορεί να διαμορφωθεί κατά τρόπο ώστε να μην εμφανίζονται οι πληροφορίες του
ασθενή στο στιγμιότυπο οθόνης. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για
περαιτέρω πληροφορίες.

Το όνομα του ασθενή εμφανίζεται σε κάθε στιγμιότυπο οθόνης. Για να διαφυλαχθεί η
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών του ασθενή, βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση σε
στιγμιότυπα οθόνης επιτρέπεται μόνο στο σχετικό ιατρικό προσωπικό.

Στιγμιότυπα οθόνης
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9.3 Αντικείμενα και επικαλύψεις
9.3.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Objects, Overlays σας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστείτε αντικείμενα που έχετε
προσχεδιάσει στο iPlan ή στο Smartbrush, ή έχετε δημιουργήσει με τη λειτουργία Paint ή/και να
δημιουργήσετε ένα νέο αντικείμενο επικάλυψης (βλ. σελίδα 157).

Παράθυρο διαλόγου για αντικείμενα

Ανοίξτε το Data > Objects, Overlays.

①

②

③

⑤④ ⑥

Εικόνα 76 

Αρ. Λειτουργία Επεξήγηση

① Apply to all views
Εφαρμόστε τις ρυθμίσεις αντικειμένων σε όλες τις σχετικές προβο-
λές εάν έχετε διαχειριστεί αντικείμενα σε μεμονωμένες προβολές μέ-
σω του εικονιδίου ματιού (βλ. σελίδα 160).

② Create overlay Προσθέστε ένα αντικείμενο επικάλυψης (βλ. σελίδα 157).

③ Item Λίστα όλων των διαθέσιμων αντικειμένων.

④ Visible

Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Visible εμφανίζει/
αποκρύπτει το αντικείμενο στις προβολές εικόνας:
• Ένα εικονίδιο ανοικτού ματιού σημαίνει ότι το αντικείμενο είναι
ορατό.

• Ένα εικονίδιο κλειστού ματιού σημαίνει ότι το αντικείμενο είναι
κρυμμένο.

⑤ Visualization

Γίνεται εναλλαγή μεταξύ επιλογών προβολής (π.χ. το αντικείμενο
εμφανίζεται με περίγραμμα, έγχρωμο ή τρισδιάστατο).
Αυτές οι επιλογές προβολής εξαρτώνται από το επιλεγμένο αντικεί-
μενο.

⑥ Remove Διαγράψτε ένα αντικείμενο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
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Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση σε αντικείμενα και επικαλύψεις

Βήμα

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα αντικείμενο με σκοπό να το τροποποιήσετε, πατήστε τη μι-
κρογραφία του σχετικού αντικειμένου.
Ανοίγουν διάφορες καρτέλες, στις οποίες μπορείτε να πραγματοποιήσετε τροποποιήσεις (βλ. σε-
λίδα 151).

Εμφάνιση αντικειμένων

Όταν προβάλλετε αντικείμενα σε δισδιάστατες προβολές, ενδέχεται να μην εμφανίζονται τα
μικρότερα αντικείμενα κατά την κύλιση στις τομές εικόνας, εάν βρίσκονται μεταξύ δύο τομών
εικόνας.
Εάν πρέπει να ορίσετε ένα αντικείμενο ως μη ορατό (βλ. σελίδα 149), δεν θα εμφανίζεται στις
προβολές εικόνας.

Αναθεωρήστε την πλήρη προβολή όλων των αντικειμένων που σχετίζονται με την
επέμβαση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει ως ορατά όλα τα αντικείμενα που είναι σημαντικά
για το χειρουργείο.

Η εμφάνιση των περιγραμμάτων των αντικειμένων μπορεί να έχει χαμηλότερη ανάλυση σε
σχέση με τα υποκείμενα δεδομένα εικόνας. Αναθεωρήστε προσεκτικά όλα τα αντικείμενα
προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι αναπαριστούν ορθά την περιοχή ενδιαφέροντος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν αλλάξετε τη δισδιάστατη προβολή ενός αντικειμένου σε τρισδιάστατη, θα
εμφανιστεί ολόκληρο το τρισδιάστατο αντικείμενο, ακόμη και αν ορισμένες πληροφορίες του
αντικειμένου βρίσκονται σε άλλες τομές.
 

Αντικείμενα και επικαλύψεις
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9.3.2 Αντικείμενα

Πώς να τροποποιήσετε την εμφάνιση αντικειμένου

Μπορείτε να τροποποιήσετε την εμφάνιση αντικειμένου μέσω της καρτέλας Visualization. 

Εικόνα 77 

Επιλογές

Για να αλλάξετε την εμφάνιση, επιλέξτε:
• Outline: Προβολή του αντικειμένου με έγχρωμο περίγραμμα
• Fill: Προβολή του αντικειμένου με γέμιση χρώματος
• 3-D: Προβολή τρισδιάστατης αναπαράστασης του αντικειμένου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 3-D για σκοπούς εντοπισμού.
 

Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε τον βαθμό διαφάνειας του αντικειμένου στις
προβολές εικόνας.

Πώς να τροποποιήσετε τις ιδιότητες των αντικειμένων

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ιδιότητες αντικειμένου μέσω της καρτέλας Properties.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
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Εικόνα 78 

Επιλογές

Για να μετονομάσετε το αντικείμενο, πατήστε Edit και ορίστε ένα νέο όνομα στο παράθυρο δια-
λόγου Enter Name.

Για να αλλάξετε το χρώμα του αντικειμένου, επιλέξτε ένα χρώμα από την παλέτα.

Προς αποφυγή σύγχυσης, επιλέξτε διαφορετικό χρώμα για κάθε αντικείμενο.

Αντικείμενα και επικαλύψεις
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9.3.3 Αντικείμενα ινών

Γενικές πληροφορίες

Τα αντικείμενα ινών σχεδιάζονται με τη λειτουργία Fiber Tracking στο iPlan. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού iPlan.

Πώς να τροποποιήσετε την εμφάνιση των αντικειμένων ινών

Μπορείτε να τροποποιήσετε την εμφάνιση αντικειμένων ινών μέσω της καρτέλας Visualization.

Εικόνα 79 

Επιλογές

Τα αντικείμενα ινών μπορούν να προβληθούν ως:
• Fiber (εμφανίζονται μεμονωμένες ίνες)
• Object (εμφανίζεται συμπαγές αντικείμενο)

Εάν το αντικείμενο ινών εμφανίζεται ως Fiber, μπορείτε να επιλέξετε:
• 2-D: Προβολή δισδιάστατης αναπαράστασης του αντικειμένου ινών (στο επίπεδο της τρέχου-
σας τομής εικόνας).

• 3-D: Προβολή τρισδιάστατης αναπαράστασης του αντικειμένου ινών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 3-D για σκοπούς εντοπισμού.
 

Εάν το αντικείμενο ινών εμφανίζεται ως Object, μπορείτε να επιλέξετε:
• Outline: Προβολή του αντικειμένου με έγχρωμο περίγραμμα.
• Fill: Προβολή ολόκληρου του αντικειμένου με χρώμα.
• 3-D: Προβολή τρισδιάστατης αναπαράστασης του αντικειμένου.

Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε τον βαθμό διαφάνειας του αντικειμένου στις
προβολές εικόνας.

Στη λειτουργία 2-D, οι ίνες περιλαμβάνουν τμήματα που βρίσκονται σε απόσταση έως και
1 mm από την τομή εικόνας που προβάλλεται τη συγκεκριμένη στιγμή.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
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Πώς να τροποποιήσετε τις ιδιότητες των αντικειμένων ινών

Πατήστε την καρτέλα Properties.

Εικόνα 80 

Επιλογές

Για να μετονομάσετε το αντικείμενο ινών, πατήστε Edit και ορίστε ένα νέο όνομα στο παράθυρο
διαλόγου Enter Name.

Εάν το αντικείμενο ινών εμφανίζεται ως Fiber, μπορείτε να:
• Απενεργοποιήσετε το Single color: το αντικείμενο ινών εμφανίζεται με πολλαπλά χρώματα. Τα
χρώματα εξαρτώνται από την κατεύθυνση διάχυσης κάθε επιμέρους ίνας (κόκκινο = αριστερά-
δεξιά, πράσινο = πρόσθια-οπίσθια, μπλε = κεφαλή-πόδια).

• Ενεργοποιήστε το Single color και επιλέξτε ένα χρώμα από την παλέτα που ανοίγει.

Εάν το αντικείμενο ινών εμφανίζεται ως Object, εμφανίζεται πάντα μονόχρωμο. Για να αλλάξετε
το χρώμα του αντικειμένου, επιλέξτε ένα χρώμα από την παλέτα.

Αντικείμενα και επικαλύψεις
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9.3.4 Μετατόπιση αντικειμένων

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Object Shift σας δίνει τη δυνατότητα να μετατοπίσετε ένα αντικείμενο προκειμένου
να αντισταθμίσετε τυχόν μεταβολές της θέσης του αντικειμένου. Τα δεδομένα εικόνας CT/MR,
όπως επίσης το σχήμα και το μέγεθος του αντικειμένου παραμένουν αμετάβλητα. Η λειτουργία
Object Shift μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις, π.χ.:
• Ενσωμάτων υπερήχων (σελίδα 205)
• Ενδοεγχειρητική απεικόνιση (σελίδα 309)

Το λογισμικό επιτρέπει τη μετατόπιση αντικειμένων μόνο εφόσον διατηρείται το αρχικό
σχήμα και μέγεθός τους. Τυχόν μετατόπιση εγκεφάλου, απώλεια υγρών ή αφαίρεση όγκου
μπορεί να προκαλέσουν μεταβολή του πραγματικού σχήματος και μεγέθους του
αντικειμένου.

Πώς να μετατοπίσετε αντικείμενα

Για να μετατοπίσετε ένα αντικείμενο, επιλέξτε την καρτέλα Position.

①

③

⑤

②

④
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Βήματα

1. Για να περιστρέψετε το αντικείμενο, πατήστε τα κυρτά βέλη ① που βρίσκονται στις
προβολές.

2. Για να μετατοπίσετε το αντικείμενο, πατήστε τα ευθύγραμμα βέλη (που προσαρτώνται στις
πορτοκαλί γραμμές) στις προβολές ②.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Όταν μετατοπίζετε ένα αντικείμενο, σας συνιστούμε να μετονομάσετε το αντικείμενο
που έχετε μετατοπίσει, π.χ. από “Όγκος” σε “Μετατοπισμένος όγκος”, καθώς το λογισμικό δεν σας
ενημερώνει ότι το αντικείμενο έχει επανατοποθετηθεί.
 

Επιπλέον, έχετε τις εξής επιλογές κατά τη χρήση του Object Shift:

Επιλογές

1. Πατήστε το εικονίδιο Ultrasound ③ για να μεταβείτε από τις προβολές ACS στις προβολές
Ultrasound (βλ. σελίδα 156).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ενσωμά-
τωσης Ultrasound.
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Επιλογές

2. Ενεργοποιήστε το Fine ④ για να επανατοποθετήσετε το αντικείμενο χρησιμοποιώντας λεπτο-
μερείς προσαρμογές.

3. Πατήστε Reset ⑤ για να επαναφέρετε το αντικείμενο στην αρχική θέση που είχε όταν ανοίξατε
το παράθυρο διαλόγου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το τροποποιημένο περιεχόμενο πλάνου αποθηκεύεται αμέσως στο λογισμικό. Τυχόν
αλλαγές στο πλάνο του ασθενή δεν είναι δυνατό να αναιρεθούν αργότερα.
 

Πώς να μετατοπίσετε αντικείμενα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία υπερήχων

Στην καρτέλα Position, πατήστε το εικονίδιο Ultrasound ② για να ενεργοποιήσετε τις προβολές
υπερήχων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε αυτό το παράθυρο διαλόγου από το Tools >
Ultrasound > Object Shift.
 

③

②
①

Εικόνα 82 

Βήματα

1. Στρέψτε τον ανιχνευτή προς το αντικείμενο, έτσι ώστε το αντικείμενο να είναι πλήρως
ορατό στα υπερηχογραφήματα.

2. Πατήστε Freeze ③ σε μία από τις προβολές.

3. Περιστρέψτε τον ανιχνευτή όσο το δυνατόν πιο κοντά στις 90°, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεστε
στο πεδίο προβολής της κάμερας. Πατήστε Freeze ③ στην άλλη προβολή.

4. Προσαρμόστε τη θέση του αντικειμένου χρησιμοποιώντας τα βέλη ① στις προβολές, για
να μετατοπίσετε και να περιστρέψετε το αντικείμενο.

Αντικείμενα και επικαλύψεις
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9.3.5 Επικαλύψεις

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Create Overlay σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο
επικάλυψης από μια ολόκληρη ομάδα εικόνων, το οποίο υπερτίθεται στην ομάδα εικόνων που
προβάλλεται τη συγκεκριμένη στιγμή στις προβολές εικόνας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν υπάρχουν περισσότερες από μία ομάδες
εικόνων.
 

Πώς να δημιουργήσετε επικάλυψη

① ②

③

Εικόνα 83 

Βήματα

1.

Στο Data > Objects, Overlays, πατήστε Create overlay ①.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το κουμπί Create overlay εμφανίζεται στο τέλος της λίστας Item. Ανάλογα με
τον αριθμό των στοιχείων που παρατίθενται, μπορεί να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε
κύλιση έως το τέλος της λίστας.
 

2. Στο παράθυρο διαλόγου Select Set ②, επιλέξτε την ομάδα εικόνων με την οποία
επιθυμείτε να επικαλύψετε την ομάδα εικόνων που εμφανίζεται στις προβολές.

3. Στο παράθυρο διαλόγου Enter Name ③, ορίστε ένα όνομα για την επικάλυψη.

4. Πατήστε Proceed για να επιστρέψετε στο Data > Objects, Overlays ① όπου εμφανίζεται
το αντικείμενο επικάλυψης στη λίστα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
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Πώς να τροποποιήσετε αντικείμενα επικάλυψης

Όπως και με άλλους τύπους αντικειμένων, μπορείτε να ρυθμίσετε την εμφάνιση και τις ιδιότητες
του αντικειμένου επικάλυψης.

① ②
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Βήματα

1. Στο Data > Objects, Overlays πατήστε τη μικρογραφία του αντικειμένου επικάλυψης.

2. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό στην καρτέλα Visualization ① για να ρυθμίσετε τον βαθμό
διαφάνειας του αντικειμένου στις προβολές εικόνας.

3.

Ρυθμίστε το όνομα και το χρώμα του αντικειμένου στην καρτέλα Properties ② (βλ. σελίδα
151).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν επιλέξετε το μαύρο χρώμα, το χρώμα(-τα) της επικάλυψης αντιστοιχεί
στα χρώματα της ομάδας εικόνων από την οποία δημιουργήθηκε (π.χ. η επικάλυψη της
σάρωσης PET είναι έγχρωμη).
 

Εμφάνιση επικάλυψης

Σε αυτό το παράδειγμα φαίνεται μια ομάδα εικόνων PET η οποία επικαλύπτει μια ομάδα εικόνων
MR.

Εικόνα 85 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι επικαλύψεις δεν είναι ορατές σε τρισδιάστατες προβολές.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Κάθε ομάδα εικόνων διατηρεί τις δικές της ρυθμίσεις στην κλίμακα του γκρι.
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9.3.6 Διαχείριση αντικειμένων και επικαλύψεων σε μεμονωμένες προβολές

Πώς να διαχειριστείτε αντικείμενα και επικαλύψεις σε μεμονωμένες προβολές

Όταν διαχειρίζεστε αντικείμενα στο παράθυρο διαλόγου Data, οι αλλαγές εφαρμόζονται σε όλες τις
προβολές εικόνας.
Μπορείτε να αλλάξετε την ορατότητα και την οπτικοποίηση των αντικειμένων σε μεμονωμένες
προβολές χρησιμοποιώντας το εικονίδιο ματιού (βλ. σελίδα 126).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Όταν διαχειρίζεστε αντικείμενα τοπικά, δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε
ένα αντικείμενο.
 

①

②③④

Εικόνα 86 

Βήματα

1. Πατήστε το εικονίδιο ματιού στη σχετική προβολή και επιλέξτε την καρτέλα View Confi-
gurations ①.

2.

Αλλάξτε την ορατότητα ③ και/ή την οπτικοποίηση ② του αντικειμένου στην επιλεγμένη
προβολή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να εφαρμόσετε όλες τις τοπικές ρυθμίσεις γενικά, πατώντας Apply
to all views ④.
 

3.

Πατήστε τη μικρογραφία για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα αντικείμενο και να το
τροποποιήσετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι τροποποιήσεις του ονόματος, του χρώματος, του βαθμού διαφάνειας και
της θέσης ενός αντικειμένου εφαρμόζονται πάντα γενικά, σε όλες τις προβολές.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η διαθεσιμότητα επιλογών εξαρτάται από τον επιλεγμένο τύπο προβολής, π.χ. το
Craniotomy Planning διαθέτει διαφορετικές επιλογές όπως οι ρυθμίσεις κοπής και οπτικοποίησης.
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9.4 Σημεία και τροχιές
9.4.1 Λήψη σημείων και τροχιών

Γενικές πληροφορίες

Το κουμπί Acquire σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε ψηφιοποιημένα σημεία.
Αυτό είναι χρήσιμο για τον ορισμό και την αποθήκευση επικέντρων στην επιφά-
νεια του εγκεφάλου με σκοπό π.χ. τη διέγερση. Το Acquire χρησιμοποιείται επί-
σης για τη δημιουργία τροχιάς στην ομάδα εικόνων.

Πώς να λάβετε σημεία χρησιμοποιώντας το πλοηγούμενο εργαλείο

Βήματα

1.

Εάν κρίνεται απαραίτητο, δημιουργήστε μια νέα ομάδα στο Data > Points στην οποία θα
προστεθούν τα σημεία (βλ. σελίδα 164).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εναλλακτικά, μπορείτε πρώτα να λάβετε τα σημεία και στη συνέχεια να τα
προσθέσετε σε ομάδα.
 

2.
Τοποθετήστε το άκρο του εργαλείου στο σημείο της ανατομίας του ασθενή που επιθυμείτε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Έχετε υπόψη σας ότι, κατά τη λήψη σημείων, η μετατόπιση του άκρου του
εργαλείου πρέπει να οριστεί στο 0.
 

3.

Πατήστε Acquire για να ψηφιοποιήσετε το σημείο.
Τα σημεία που λαμβάνετε επισημαίνονται ως εξής:
• Με το όνομα της ομάδας και έναν αριθμό (ξεκινώντας από το #01 για κάθε ομάδα).
• IntraOp Point συν τον αριθμό, εάν το σημείο ανήκει στην τυπική ομάδα Other Points.

Πώς να λάβετε σημεία σε λειτουργία παγώματος

Μπορείτε επίσης να λάβε σημεία απευθείας στις προβολές εικόνας, χωρίς να χρησιμοποιήσετε το
εργαλείο.

Βήματα

1. Πατήστε Freeze στη γραμμή μενού (βλ. σελίδα 174).

2. Σύρατε τη διασταύρωση των πορτοκαλί γραμμών (εμφανίζεται στις προβολές εικόνας)
εκεί ακριβώς που επιθυμείτε να τοποθετήσετε το σημείο.

3. Πατήστε Acquire.

Πώς να διαχειριστείτε τα σημεία που έχετε λάβει

Βήμα

Ανοίξτε το Data > Points και τροποποιήστε τα σημεία όπως περιγράφεται στη σελίδα 165.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου για τροποποίηση πατώντας πα-
ρατεταμένα το κουμπί Acquire όταν λάβετε το σημείο.
 

Πώς να λάβετε μια τροχιά

Βήματα

1. Ορίστε μια μετατόπιση άκρου εργαλείου (βλ. σελίδα 179).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
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Βήματα

2.

Τοποθετήστε το άκρο του εργαλείου στο σημείο της ανατομίας του ασθενή που επιθυμείτε.
• Το σημείο εισόδου ορίζεται με βάση το πραγματικό άκρο του εργαλείου που εμφανίζεται
με πράσινο χρώμα.

• Το σημείο-στόχος ορίζεται με βάση το εικονικό άκρο του εργαλείου που εμφανίζεται με
κόκκινο χρώμα.

3.
Πατήστε Acquire.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Data > Trajectories.

4. Αναθεωρήστε την τροχιά, ή εάν είναι αναγκαίο, τροποποιήστε την μεταβαίνοντας στην
καρτέλα Position.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για να δημιουργήσετε μια τροχιά με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να είναι
ενεργοποιημένος ο άξονας του εργαλείου (βλ. σελίδα 194).
 

Σημεία και τροχιές
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9.4.2 Διαχείριση σημείων

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Points σας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστείτε:
• Σημεία που έχετε προσχεδιάσει στο iPlan
• Σημεία που έχετε δημιουργήσει ενδοεγχειρητικά με τη λειτουργία Acquire (βλ. σελίδα 161)
Η διαχείριση όλων των σημείων γίνεται σε ομάδες. Αυτό είναι χρήσιμο π.χ. για την αντιστοίχιση
του φλοιού, όπου μπορούν να ομαδοποιηθούν τα σημεία τα οποία λαμβάνονται στη διάρκεια μιας
περιόδου λειτουργίας. Τα σημεία που λαμβάνονται σε άλλη περιοχή του εγκεφάλου μπορούν να
αποθηκευτούν σε άλλη ομάδα.

Παράθυρο διαλόγου για τα σημεία

Ανοίξτε το Data > Points.

Εικόνα 87 

Λειτουργίες του παραθύρου διαλόγου για τα σημεία

Λειτουργία Επεξήγηση

Item
Λίστα όλων των ομάδων με προσχεδιασμένα σημεία.
Τα σημεία που έχουν ληφθεί, αλλά δεν έχουν ομαδοποιηθεί ακόμη, τοποθε-
τούνται στο Other Points.

Visibility

Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Visible εμφανίζει/
αποκρύπτει τα ομαδοποιημένα σημεία στις προβολές εικόνας:
• Το εικονίδιο ανοικτού ματιού σημαίνει ότι τα σημεία είναι ορατά.
• Το εικονίδιο κλειστού ματιού σημαίνει ότι τα σημεία είναι κρυμμένα.
• Το εικονίδιο μισόκλειστου ματιού υποδεικνύει ότι η ομάδα περιέχει και
ορατά και κρυμμένα σημεία.

Active Όταν λαμβάνετε νέα σημεία, αυτά τοποθετούνται στην ομάδα που είναι
ενεργή εκείνη τη στιγμή.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
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Λειτουργία Επεξήγηση

Remove

Διαγραφή μιας ομάδας.
Όταν επιλέγετε μια ομάδα προς διαγραφή, το λογισμικό σάς ρωτά εάν επι-
θυμείτε να διαγράψετε την ομάδα μαζί με τα σημεία που περιέχει ή μόνο
την ομάδα. Εάν διαγράψετε μόνο την ομάδα, τα σημεία που περιέχει μετα-
κινούνται στο Other Points (βλ. σελίδα 166).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η ομάδα Other Points δεν είναι δυνατό να διαγραφεί.
 

Show Labels Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτού του κουμπιού εμφανίζει/αποκρύ-
πτει το όνομα των σημείων στις προβολές εικόνας.

Show only near
plane

Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτού του κουμπιού αποκρύπτει/εμφανί-
ζει σημεία στις προβολές εικόνας που βρίσκονται σε απόσταση 20 mm
από το τρέχον επίπεδο.

Πώς να προσθέσετε νέα ομάδα

Μπορείτε να προσθέσετε μια νέα ομάδα στη λίστα Item.

Εικόνα 88 

Βήματα

1.
Στο Data > Points, πατήστε Create new group.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Point Group.

2.
Για να ορίσετε το χρώμα όλων των σημείων της ομάδας, επιλέξτε ένα χρώμα από την
παλέτα.
Το τρέχον χρώμα υποδεικνύεται στα δεξιά.

3. Για να ονομάσετε την ομάδα, ορίστε ένα νέο όνομα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

4.

Πατήστε Proceed για να επιστρέψετε στο Data > Points.
Η νέα ομάδα εμφανίζεται στη λίστα Item ως ενεργή ομάδα. Όσο παραμένει ενεργή η
ομάδα, όλα τα νέα σημεία που σχεδιάζετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Acquire
τοποθετούνται σε αυτήν την ομάδα.

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στις ομάδες σημείων

Από τη στιγμή που υπάρχουν διαθέσιμες ομάδες σημείων (τα οποία είτε έχουν σχεδιαστεί στο
iPlan είτε έχουν ληφθεί κατά την πλοήγηση, βλ. σελίδα 161), μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση
σε αυτές τις ομάδες για να τροποποιήσετε τα σημεία.
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Βήμα

Πατήστε τη σχετική ομάδα στη λίστα Item.
Ανοίγουν διάφορες καρτέλες, στις οποίες μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις απαιτούμενες τρο-
ποποιήσεις.

Πώς να τροποποιήσετε σημεία

Πατήστε την καρτέλα Points για να τροποποιήσετε μεμονωμένα σημεία εντός της ομάδας.

①

②
③

④

⑤
⑥

⑦⑧ ⑦⑨⑩⑪
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Αρ. Στοιχείο Επεξήγηση

① Χρώμα Για να αλλάξετε το χρώμα του επιλεγμένου σημείου, επιλέξτε ένα χρώμα
από την παλέτα.

② Τρέχον επιλεγ-
μένο σημείο

Το σημείο που είναι επιλεγμένο τη δεδομένη στιγμή επισημαίνεται στο
παράθυρο διαλόγου και εμφανίζεται στο κέντρο των προβολών εικόνας.

③ Ultrasound Πατήστε το εικονίδιο Ultrasound για να επιλέξετε τις προβολές υπερή-
χων (βλ. σελίδα 168).

④ Κουμπιά με
βέλη

Περιηγηθείτε στα διαθέσιμα σημεία για να επιλέξετε άλλο σημείο προς
τροποποίηση.
Ο συνολικός αριθμός των σημείων υποδεικνύεται στην κεφαλίδα του πα-
ραθύρου διαλόγου.

⑤ Edit Για να μετονομάσετε το επιλεγμένο αντικείμενο, πατήστε Edit και ορίστε
ένα νέο όνομα στο παράθυρο διαλόγου Point Label.

⑥ Delete Για να διαγράψετε το επιλεγμένο σημείο, πατήστε Delete.

⑦ Add

Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο, αγγίξτε την επιθυμητή θέση στην
εικόνα και πατήστε Add.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα νέο σημείο σύροντας τη δια-
σταύρωση των μπλε γραμμών στην επιθυμητή θέση.
 

⑧ Reposition

Για να επανατοποθετήσετε το επιλεγμένο σημείο, πατήστε απευθείας
στην επιθυμητή θέση μέσα στην εικόνα και στη συνέχεια πατήστε
Reposition. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να επανατοποθετήσετε ένα σημείο σύροντας τη
διασταύρωση των μπλε γραμμών στην επιθυμητή θέση.
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Αρ. Στοιχείο Επεξήγηση

⑨ Groups

Τα σημεία μπορεί να ανήκουν σε περισσότερες από μία ομάδες. Για να
προσθέσετε το επιλεγμένο σημείο σε μια άλλη ομάδα, και/ή να το αφαι-
ρέσετε από την τρέχουσα ομάδα, πατήστε Groups.
Στο παράθυρο διαλόγου Membership, επιλέξτε την ομάδα(-ες) στην(-ις)
οποία(-ες) επιθυμείτε να προσθέσετε το σημείο.

⑩ Visible
Από προεπιλογή, όλα τα σημεία είναι ορατά στην προβολή εικόνων, και
το κουμπί Visible είναι ενεργοποιημένο.
Για να αποκρύψετε το επιλεγμένο σημείο, πατήστε Visible.

⑪ Reset Πατήστε Reset για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις που ίσχυαν για το ση-
μείο όταν ανοίξατε αρχικά το παράθυρο διαλόγου Points.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το τροποποιημένο περιεχόμενο πλάνου αποθηκεύεται στο λογισμικό. Τυχόν αλλαγές
στο πλάνο του ασθενή δεν είναι δυνατό να αναιρεθούν αργότερα.
 

Πώς να τροποποιήσετε ομάδες σημείων

Πατήστε την καρτέλα Properties για να τροποποιήσετε τις ιδιότητες της επιλεγμένης ομάδας
σημείων.
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Επιλογές

Για να αλλάξετε το χρώμα όλων των σημείων της ομάδας, επιλέξτε ένα χρώμα από την παλέτα.
Το τρέχον χρώμα υποδεικνύεται στα δεξιά. Εάν τα σημεία της ομάδας περιέχουν περισσότερα
χρώματα, εμφανίζεται ένα πολύχρωμο εικονίδιο.

Για να μετονομάσετε την ομάδα, ορίστε ένα νέο όνομα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το όνομα της ομάδας Other Points ορίζεται από το λογισμικό και δεν μπορείτε να το
αλλάξετε.
 

Πώς να διαχειριστείτε σημεία που δεν έχουν ομαδοποιηθεί

Εάν δεν έχετε δημιουργήσει ακόμη ομάδα για νέα σημεία, ή έχετε επιλέξει μια υπάρχουσα ομάδα,
τα νέα σημεία τοποθετούνται από προεπιλογή στην ομάδα Other Points.
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα σημεία ανά πάσα στιγμή, για να τα τροποποιήσετε
ή να τα τοποθετήσετε σε άλλες ομάδες.
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Εικόνα 91 

Βήματα

1. Στο Data > Points, πατήστε Other Points.

2. Η καρτέλα ανοίγει και τώρα μπορείτε να τροποποιήσετε τα σημεία και να τα
ομαδοποιήσετε όπως περιγράφεται στη σελίδα 165.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
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9.4.3 Επίκεντρα υπερήχων

Πώς να προσθέσετε ένα σημείο/επίκεντρο με χρήση υπερήχων

Η λειτουργία Ultrasound Landmarks σάς δίνει τη δυνατότητα να επισημάνετε αγγεία τα οποία
αναγνωρίζονται είτε στις ομάδες δεδομένων, είτε κατά τη χρήση της λειτουργίας Ultrasound. Με
αυτόν τον τρόπο, τα επίκεντρα γίνονται ορατά κατά τη διεξαγωγή του χειρουργείου.
Στην καρτέλα Points, πατήστε το εικονίδιο Ultrasound ① για να ενεργοποιήσετε τις προβολές
υπερήχων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε αυτό το παράθυρο διαλόγου από το Tools >
Ultrasound > Ultrasound Landmarks.
 

②

①

Εικόνα 92 

Βήματα

1.

Τοποθετήστε τον ανιχνευτή με κατεύθυνση προς το αγγείο/επίκεντρο που επιθυμείτε να
προσθέσετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η προβολή στα δεξιά είναι μια μεγεθυσμένη προβολή υπερήχων η οποία
χρησιμεύει στην καλύτερη τοποθέτηση επικέντρων.
 

2. Όταν το αγγείο είναι πλήρως ορατό, πατήστε Freeze ②.

3. Μετακινήστε την εικόνα κατά τον οριζόντιο άξονα ή μετακινήστε το σταυρόνημα στο
επιθυμητό σημείο.

4. Πατήστε Add για να προσθέσετε ένα επίκεντρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση ενός επικέντρου/σημείου, βλ. σελίδα
165.
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9.4.4 Διαχείριση τροχιών

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Trajectories σας δίνει τη δυνατότητα να:
• Διαχειρίζεστε τροχιές που έχετε προσχεδιάσει στο iPlan ή στο DICOM Viewer
• Δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε τροχιές ενδοεγχειρητικά

Παράθυρο διαλόγου για τις τροχιές

Ανοίξτε το Data > Trajectories.

Εικόνα 93 

Λειτουργία Επεξήγηση

Item Λίστα όλων των τροχιών που έχουν προσχεδιαστεί ή σχεδιαστεί ενδοεγχειρη-
τικά.

Visible

Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Visible εμφανίζει/αποκρύ-
πτει την τροχιά στις προβολές εικόνας:
• Ένα εικονίδιο ανοικτού ματιού σημαίνει ότι η τροχιά είναι ορατή.
• Ένα εικονίδιο κλειστού ματιού σημαίνει ότι η τροχιά είναι κρυμμένη.

Active Ορίστε την τροχιά που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για π.χ. τη λειτουργία
Auto-Pilot. Μόνο μία τροχιά μπορεί να είναι ενεργή κάθε φορά.

Remove Διαγράφει μια τροχιά.

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στις τροχιές

Βήμα

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια τροχιά με σκοπό να την τροποποιήσετε, πατήστε τη ζητού-
μενη τροχιά στη λίστα Item.
Ανοίγουν πολλές καρτέλες, στις οποίες μπορείτε να πραγματοποιήσετε τροποποιήσεις.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
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Πώς να τροποποιήσετε τη θέση της τροχιάς

Πατήστε την καρτέλα Position στο παράθυρο διαλόγου τροχιών. Το όνομα της τροχιάς
εμφανίζεται στην κορυφή του παραθύρου διαλόγου, π.χ. Intraop Trajectory #2.

Εικόνα 94 

Επιλογές

• Για να επανατοποθετήσετε το σημείο-στόχο, πατήστε απευθείας στην επιθυμητή θέση μέσα
στην εικόνα και στη συνέχεια πατήστε Set Target. Το σημείο-στόχος υποδεικνύεται με μια κόκ-
κινη σφαίρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μόνο η τροχιά που είναι ενεργή την τρέχουσα στιγμή διαθέτει σημείο-στόχο που
υποδεικνύεται με κόκκινη σφαίρα. Τα σημεία-στόχοι όλων των υπόλοιπων σχεδιασμένων τροχιών
εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα.
 

• Για να επανατοποθετήσετε το σημείο εισόδου, πατήστε απευθείας στην επιθυμητή θέση μέσα
στην εικόνα και στη συνέχεια πατήστε Set Entry. Το σημείο εισόδου επισημαίνεται με ένα πρά-
σινο κυκλικό σταυρόνημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για να επανατοποθετήσετε το σημείο εισόδου/σημείο-στόχο, σύρετε τη διασταύρωση
των μπλε γραμμών ακριβώς εκεί που επιθυμείτε να τοποθετήσετε το σημείο και πατήστε Set
Entry/Set Target.
 

Για να ορίσετε το σημείο εισόδου χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο πλοήγησης (π.χ. εάν η οπή εί-
ναι διαφορετική από το σημείο εισόδου που είχε σχεδιαστεί αρχικά):
• Πατήστε Navigate Entry.
• Πλοηγήστε το άκρο του εργαλείου στην επιθυμητή θέση στον ασθενή.
• Για να ορίσετε το σημείο εισόδου, περιστρέψτε το εργαλείο ή πατήστε Set Entry.

Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις τροχιάς που ίσχυαν όταν ανοίξατε τις καρτέλες, πατήστε Reset.

Για να εμφανίσετε μια τροχιά στις προβολές Inline 1, Inline 2, και Probe’s Eye, πατήστε αυτό το
εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το τροποποιημένο περιεχόμενο πλάνου αποθηκεύεται στο λογισμικό. Τυχόν αλλαγές
στο πλάνο του ασθενή δεν είναι δυνατό να αναιρεθούν αργότερα.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να προσθέσετε τροχιές χρησιμοποιώντας το κουμπί Acquire στη γραμμή
μενού (βλ. σελίδα 161).
 

Σημεία και τροχιές

170 Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.4 Cranial/ENT Έκδ. 3.1



Πώς να τροποποιήσετε τις ιδιότητες των τροχιών

Πατήστε την καρτέλα Properties.

Εικόνα 95 

Επιλογές

Για να μετονομάσετε την τροχιά, πατήστε Edit και ορίστε ένα νέο όνομα στο παράθυρο διαλόγου
Trajectory.

Για να ρυθμίσετε τη διάμετρο της τροχιάς που εμφανίζεται στις προβολές, χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά Diameter:
• Πατήστε τα κουμπιά +/- για να ρυθμίσετε τη διάμετρο σε προσαυξήσεις των 0,5 mm.
• Πατήστε Reset για να ορίσετε την τιμή στο 0.

Για να αλλάξετε το χρώμα της τροχιάς, επιλέξτε ένα χρώμα από την παλέτα.

Αναθεώρηση τροχιών

Πατήστε την καρτέλα Review.

Εικόνα 96 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
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Επιλογές

Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των προβολών ACS (μπλε εικονίδιο) και
Inline/Probe’s Eye (κίτρινο εικονίδιο), πατήστε το κουμπί στη γραμμή εργαλείων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η προβολή Probe’s Eye χρησιμεύει στην επαλήθευση των τροχιών. Αυ-
τή η προβολή εμφανίζει τομές εικόνας με βάση τη γωνία τροχιάς (λοξή γωνία), έτσι
ώστε να μπορείτε να δείτε ολόκληρη την πορεία της τροχιάς και να βεβαιωθείτε ότι δεν
διαπερνάτε σημαντικές δομές.
 

Για να κεντράρετε την προβολή στο σημείο εισόδου ή στο σημείο-στόχο, πατήστε Show Entry ή
Show Target.

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση κατά μήκος της τροχιάς προκειμένου να επαληθεύσετε την πο-
ρεία της, πατήστε Scroll.
Καθώς πραγματοποιείτε κύλιση κατά μήκος της τροχιάς, εμφανίζεται η απόσταση από την τρέ-
χουσα θέση έως το σημείο-στόχο. Η γραμμή προόδου εμφανίζεται ολοκληρωμένη όταν συναντή-
σετε το σημείο-στόχο.

Πώς να προσθέσετε μια τροχιά

① ②

③ ④

Εικόνα 97 

Βήματα

1. Στο Data > Trajectories, πατήστε Create new trajectory ①.

2. Στο Data > Trajectories > Trajectory, εισαγάγετε ένα όνομα για την τροχιά ②.

3. Εάν υπάρχει πάνω από μία ομάδα εικόνων, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Select Set ③.
Επιλέξτε την ομάδα εικόνων στην οποία επιθυμείτε να σχεδιάσετε την τροχιά.

4. Τώρα μπορείτε να ορίσετε τη νέα τροχιά και να αναθεωρήσετε τις ρυθμίσεις στις καρτέλες
Position, Properties και Review ④, όπως περιγράφεται στη σελίδα 169.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να προσθέσετε τροχιές χρησιμοποιώντας το κουμπί Acquire στη γραμμή
μενού (βλ. σελίδα 161).
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9.4.5 Επιλογές προβολής για σημεία και τροχιές

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ δισδιάστατης και τρισδιάστατης εμφάνισης όλων
των σχεδιασμένων σημείων και τροχιών στις προβολές εικόνας.

Τρόπος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Εικόνα 98 

Βήμα

Στο Tools > Settings, ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το 3-D Points & Trajectories για να εμ-
φανίσετε σημεία και τροχιές σε τρισδιάστατη/δισδιάστατη προβολή.

Εμφάνιση σημείων και τροχιών

Στα ακόλουθα παραδείγματα μπορείτε να δείτε τη δισδιάστατη (αριστερά) και την τρισδιάστατη
(δεξιά) προβολή των σημείων και τροχιών.

Εικόνα 99 
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9.5 Πάγωμα
9.5.1 Χρήση της λειτουργίας Freeze

Επισκόπηση παγώματος

Το κουμπί Freeze σας δίνει τη δυνατότητα να παγώσετε τις εμφανιζόμενες το-
μές και ανακατασκευές, προκειμένου να μειώσετε το τρέμουλο στις προβολές
εικόνας. Αυτό είναι χρήσιμο π.χ. όταν εστιάζετε σε συγκεκριμένες δομές στη
σάρωση, ιδιαίτερα με υψηλό συντελεστή μεγέθυνσης/σμίκρυνσης.
Το σημείο Freeze βρίσκεται στο σημείο όπου το κέντρο του σταυρονήματος εί-
ναι σταθερό στην τελευταία θέση του εργαλείου που παρακολουθήσατε. Ο
προσανατολισμός της ομάδας εικόνων εξαρτάται πλέον από αυτό το σημείο.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Freeze

Βήματα

1. Πατήστε Freeze.

2.

Μπορείτε να συνεχίσετε την πλοήγηση του εργαλείου ενώ οι τομές και οι ανακατασκευές
παραμένουν παγωμένες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Όσο είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Freeze μπορείτε να
πραγματοποιήσετε κύλιση στις τομές εικόνας χρησιμοποιώντας τα βέλη ή την αόρατη
γραμμή κύλισης στις προβολές (βλ. σελίδα 115).
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το σημείο Freeze μπορεί να παρουσιάζει μικρή μετατόπιση όταν εναλλάσσετε τις
προβολές Workspace 1 και Workspace 2.
 

Πάγωμα
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9.6 Λειτουργίες μέτρησης
9.6.1 Πρόσβαση στις λειτουργίες μέτρησης

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στη μέτρηση

Ανοίξτε το Tools > Measurement.

Εικόνα 100 
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9.6.2 Εμφάνιση χάρακα

Πώς να εμφανίσετε τον χάρακα

Εικόνα 101 

Βήμα

Στο Tools > Measurement, πατήστε Show Ruler για να ενεργοποιήσετε το χάρακα σε όλες τις
προβολές εικόνας (εκτός των τρισδιάστατων προβολών και των προβολών βίντεο). Όταν μεγεθύ-
νετε και σμικρύνετε τις προβολές, ο χάρακας ενημερώνεται αναλόγως.

Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Show Ruler για να εκτελέσετε πραγματική μέτρηση,
καθώς η εμφανιζόμενη δομή μπορεί να μην αναπαριστά την πραγματική δομή, λόγω π.χ.
της ρύθμισης εικόνων στην κλίμακα του γκρι.

Λειτουργίες μέτρησης
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9.6.3 Εμφάνιση αποστάσεων

Πώς να μετρήσετε την απόσταση έως το σχεδιασμένο στόχο

Εικόνα 102 

Βήματα

1. Στο Tools > Measurement, πατήστε Display Distances. 

2.

Τοποθετήστε το δείκτη στο σημείο από το οποίο επιθυμείτε να μετρήσετε την απόσταση.
Το λογισμικό εμφανίζει την απόσταση από το σημείο έως το σχεδιασμένο στόχο σε
τυπικές δισδιάστατες προβολές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν ένα ψηφιοποιημένο σημείο (βλ. σελίδα 163) βρίσκεται σε απόσταση έως
8 mm από την τρέχουσα θέση του δείκτη, εμφανίζεται η απόσταση έως αυτό το σημείο.
 

Πώς να μετρήσετε αποστάσεις μεταξύ δύο σημείων που δεν έχουν σχεδιασθεί

Εικόνα 103 

Βήματα

1. Στο Tools > Measurement, πατήστε Display Distances.

2. Τοποθετήστε το δείκτη στο πρώτο σημείο μέτρησης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
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Βήματα

3. Πατήστε Freeze.

4. Μετακινήστε το δείκτη στο δεύτερο σημείο μέτρησης. Το λογισμικό εμφανίζει την
απόσταση μεταξύ των σημείων σε τυπικές δισδιάστατες προβολές.

Λειτουργίες μέτρησης
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9.7 Μετατόπιση άκρου εργαλείου
9.7.1 Ρύθμιση μετατόπισης άκρου εργαλείου

Γενικές πληροφορίες

Το Tooltip σας επιτρέπει να επιμηκύνετε ή να συμπτύξετε εικονικά το άκρο του πλοηγούμενου
εργαλείου. Αυτό χρησιμεύει:
• Στην αναθεώρηση της ανατομίας σε μεγαλύτερο βάθος
• Στο σχεδιασμό τροχιών

Πώς να ορίσετε μια μετατόπιση

Εικόνα 104 

Βήματα

1. Πατήστε Tooltip στη γραμμή μενού. Ανοίγει το υπομενού Tool Tip Offset.

2. Για να επεκτείνετε ή να συμπτύξετε το εργαλείο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά -/+ για να
ρυθμίσετε λεπτομερώς την τιμή σε προσαυξήσεις του 1 mm.

3.
Πατήστε σε ένα σημείο εκτός του υπομενού Tool Tip Offset για να εφαρμόσετε τις τιμές
και να επιστρέψετε στην οθόνη πλοήγησης. Η μετατόπιση εμφανίζεται πάνω από τα
κουμπιά Tooltip.

Επιπλέον:

Επαναφέρει το Tool Tip Offset σε 0 mm.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
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Πρόσθετη επιλογή

Μπορείτε επίσης να ορίσετε τη μετατόπιση του άκρου του εργαλείου σε προσαυξήσεις των 10 mm
ως εξής:

Βήματα

1. Πατήστε το Tooltip στη γραμμή μενού. Ανοίγει το υπομενού Tool Tip Offset.

2. Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Tool Tip Off-
set.

3. Επιλέξτε το επιθυμητό μήκος μετατόπισης του άκρου του εργαλείου.

4. Πατήστε Close για να επιστρέψετε στην οθόνη πλοήγησης.

Πλοήγηση με μετατόπιση άκρου

Εικόνα 105 

Στοιχείο οθόνης Αναπαρίσταται με

Μετατόπιση εργαλείου Κόκκινη γραμμή

Μετατόπιση άκρου εργαλείου Κόκκινο σταυρόνημα

Πραγματικό εργαλείο Πράσινη γραμμή

Πραγματικό άκρο εργαλείου Πράσινο σταυρόνημα

Εργασία με μετατόπιση άκρου εργαλείου

Το λογισμικό αγνοεί την τιμή που έχετε ορίσει στο Tool Tip Offset εάν αποφασίσετε να
πραγματοποιήσετε καταγραφή του ασθενή με το Softouch/δείκτη.

Η μετατόπιση του άκρου του εργαλείου εφαρμόζεται σε όλα τα εργαλεία, επομένως αφού
ολοκληρώνετε την εργασία σας με τη μετατόπιση που ορίσατε, μην ξεχνάτε να την
επαναφέρετε πάντα στο μηδέν, προς αποφυγή σύγχυσης κατά την πλοήγηση. Εργαστείτε
με προσοχή όταν έχετε ορίσει τη μετατόπιση άκρου εργαλείου σε τιμή διαφορετική από το
μηδέν.

Εάν πραγματοποιήσατε εσφαλμένη βαθμονόμηση της τροχιάς ενός εργαλείου, η
μετατόπιση θα είναι επίσης ανακριβής.

Μετατόπιση άκρου εργαλείου
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Οι ανακατασκευές και όλες οι άλλες προβολές ενημερώνονται με βάση το εικονικό άκρο.

Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μετατόπισης άκρου εργαλείου για εργαλεία που έχετε
βαθμονομήσει χρησιμοποιώντας τα σημεία περιστροφής του ICM4.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
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9.8 Ρυθμίσεις εργαλείων
9.8.1 Πρόσβαση στις ρυθμίσεις εργαλείων

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις εργαλείων

Ανοίξτε το Tools > Settings.

Εικόνα 106 

Ρυθμίσεις εργαλείων
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9.8.2 Τρισδιάστατη απεικόνιση εργαλείων

Γενικές πληροφορίες

Το 3-D Instruments σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των
εμφανιζόμενων πλοηγούμενων εργαλείων σε τρισδιάστατη ή δισδιάστατη προβολή.

Τρόπος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Βήμα

Στο Tools > Settings, ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το 3-D Instruments για να εμφανίσετε
τα εργαλεία σε τρισδιάστατη/δισδιάστατη προβολή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Όταν το 3-D Instruments είναι ενεργοποιημένο, τα δεδομένα ασθενή ενδέχεται να
είναι κρυμμένα πίσω από το εργαλείο.
 

Εμφάνιση εργαλείων

Στα ακόλουθα παραδείγματα μπορείτε να δείτε τη δισδιάστατη (αριστερά) και την τρισδιάστατη
(δεξιά) προβολή του δείκτη.

Εικόνα 107 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.4 Cranial/ENT Έκδ. 3.1 183



9.8.3 Μεγάλο σταυρόνημα εργαλείου

Γενικές πληροφορίες

Το άκρο του πλοηγούμενου εργαλείου υποδεικνύεται με ένα σταυρόνημα στις προβολές εικόνας.
Το Big Instrument Crosshair σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ της
εμφάνισης μεγάλου και μικρού σταυρονήματος.

Τρόπος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Βήμα

Στο Tools > Settings, πατήστε Big Instrument Crosshair για να ενεργοποιήσετε/απενεργο-
ποιήσετε τη ρύθμιση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το Big Instrument Crosshair ενεργοποιείται από προεπιλογή κατά την εκκίνηση
του λογισμικού.
 

Εμφάνιση σταυρονήματος

Στα ακόλουθα παραδείγματα μπορείτε να δείτε τη μεγάλη (αριστερά) και τη μικρή (δεξιά) προβολή
του σταυρονήματος.

Εικόνα 108 

Ρυθμίσεις εργαλείων
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10 ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

10.1 Εισαγωγή στη βαθμονόμηση
10.1.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Τα εργαλεία πρέπει να βαθμονομηθούν (εκτός εάν έχει γίνει εκ των προτέρων βαθμονόμηση) και
να επαληθευτούν πριν ξεκινήσει η πλοήγησή τους. Ανάλογα με το εργαλείο και την επιλεγμένη
μέθοδο βαθμονόμησης, μπορείτε να βαθμονομήσετε το άκρο, τον άξονα και τη διάμετρο του
εργαλείου.
Με το λογισμικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εξής τύποι εργαλείων:
• Τα προβαθμονομημένα εργαλεία που χρειάζονται μόνο επαλήθευση περιλαμβάνουν:

- Εκ των προτέρων βαθμονομήσεις που φορτώνετε στο λογισμικό.
- Εκ των προτέρων βαθμονομήσεις που ήδη περιέχονται στο λογισμικό (π.χ. VarioGuide ή
Εργαλείο ευθυγράμμισης).

• Τα εργαλεία στα οποία προσαρτάτε κιτ προσαρμογέα εργαλείων και στη συνέχεια εκτελείτε
βαθμονόμηση και επαλήθευση περιλαμβάνουν:
- Εργαλεία τρίτων κατασκευαστών, όπως βελόνες βιοψίας.
- Εργαλεία της Brainlab, π.χ. δείκτες πολλαπλών άκρων και σωλήνες αναρρόφησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για πληροφορίες σχετικά με τα κιτ προσαρμογέα εργαλείων, ανατρέξτε στο
Εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων.
 

Μέθοδοι βαθμονόμησης/επαλήθευσης

Μέθοδος Επεξήγηση Χρήση για

Συσκευή βαθμονόμη-
σης εργαλείων, Αναθ.
4.0 (ICM4)

Εκτελέστε βαθμονόμηση/επαλήθευση
χρησιμοποιώντας τα σημεία περι-
στροφής, τους υποδοχείς ή την εγκο-
πή του ICM4.

Οποιοδήποτε εργαλείο (εκτός
από εύκαμπτα εργαλεία), συ-
μπεριλαμβανομένων εργαλείων
μεγάλου μεγέθους ή ακανόνι-
στου σχήματος.

Χρήση πολλαπλών εργαλείων

Το λογισμικό μπορεί να παρακολουθήσει ταυτόχρονα εργαλεία στα οποία έχουν προσαρτηθεί
συστοιχίες διαφορετικού μεγέθους. Εάν εισαγάγετε ένα εργαλείο με διαφορετική γεωμετρία (που
δεν έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως στην περίοδο λειτουργίας), το λογισμικό ανοίγει το
παράθυρο διαλόγου για βαθμονόμηση.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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Ακαμψία εργαλείου και ακρίβεια βαθμονόμησης

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις επιπτώσεις της ακαμψίας των εργαλείων στην ακρίβεια της
βαθμονόμησης.

Τύπος εργαλείου Σχόλιο

Άκαμπτο

Στα άκαμπτα εργαλεία, η θέση του άκρου παραμένει σταθερή σε σχέση με
τη συστοιχία παρακολούθησης κατά τη χρήση τους.
Τα άκαμπτα εργαλεία μπορούν να βαθμονομηθούν με τη μεγαλύτερη δυ-
νατή ακρίβεια.

Καμπτόμενο

Το καμπτόμενο εργαλείο μπορεί να καμφθεί από το δικό του βάρος ή με
ελάχιστη άσκηση πίεσης. Χωρίς σωστό χειρισμό, θα μπορούσαν ενδεχο-
μένως να προκληθούν σημαντικά σφάλματα παρακολούθησης.
Τα καμπτόμενα εργαλεία μπορούν να βαθμονομηθούν εφόσον ο χειρι-
σμός τους είναι σωστός και/ή χρησιμοποιείται μηχανική υποστήριξη για να
διασφαλιστεί η ελαχιστοποίηση της κάμψης (π.χ. χρησιμοποιώντας οδηγό
σωλήνα με βελόνα βιοψίας).

Εύκαμπτο
Στα εύκαμπτα εργαλεία, πρέπει να υπάρξει μετακίνηση του άκρου για να
εκπληρωθεί η προοριζόμενη χρήση τους.
Τα εύκαμπτα εργαλεία δεν είναι δυνατό να βαθμονομηθούν.

Μην βαθμονομείτε εύκαμπτα εργαλεία.

Επαλήθευση της βαθμονόμησης

Προς αποφυγή σφαλμάτων λόγω εσφαλμένου χειρισμού των εργαλείων, επαληθεύστε την
ακρίβεια της βαθμονόμησης του άκρου, του άξονα και της διαμέτρου του εργαλείου.
Εκτελέστε επαλήθευση μετά τη βαθμονόμηση ενός εργαλείου, φορτώνοντας μια
προβαθμονόμηση ή επαναφέροντας μια βαθμονόμηση.
Για να επαληθεύσετε την ακρίβεια βαθμονόμησης του εργαλείου κατά την επέμβαση, τοποθετήστε
το βαθμονομημένο εργαλείο σε γνωστά ανατομικά επίκεντρα και επαληθεύστε τη θέση που
εμφανίζεται στην οθόνη.

Εισαγωγή στη βαθμονόμηση
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10.1.2 Χειρισμός προσαρμογέων εργαλείων

Προσάρτηση προσαρμογέων εργαλείων

Για να διασφαλίσετε επιτυχή βαθμονόμηση, βεβαιωθείτε ότι:
• Έχετε προσαρτήσει προσαρμογέα αρκετά μεγάλο για το εργαλείο. Όσο μεγαλύτερο είναι το
μέγεθος του εργαλείου, τόσο μεγαλύτερος θα πρέπει να είναι ο προσαρμογέας που θα
χρησιμοποιήσετε. Η χρήση πολύ μικρού προσαρμογέα είναι πιθανό να οδηγήσει σε ανακριβή
βαθμονόμηση.

• Ο μακρύς βραχίονας της συστοιχίας παρακολούθησης του προσαρμογέα είναι παράλληλος
προς το μακρύ άξονα του εργαλείου στο οποίο προσαρτάται, όπως φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα.

• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες έχουν σφίξει καλά, πριν ξεκινήσετε τη βαθμονόμηση.

②①
Εικόνα 109 

Αρ. Επεξήγηση

① Μακρύς βραχίονας της συστοιχίας παρακολούθησης.

② Μακρύς άξονας εργαλείου.

Ανεπιτυχής βαθμονόμηση

Εάν το λογισμικό αναγνωρίσει ότι ο προσαρμογέας είναι πολύ μικρός για ένα εργαλείο,
εμφανίζεται σχετικό παράθυρο διαλόγου.
Σε αυτήν την περίπτωση, συνδέστε μεγαλύτερο προσαρμογέα ή τοποθετήστε τον προσαρμογέα
πιο κοντά στο άκρο του εργαλείου και στη συνέχεια, πατήστε Try Again για να επαναλάβετε τη
βαθμονόμηση.

Σωστός χειρισμός των προσαρμογέων εργαλείων

Μην αλλάζετε ή επανατοποθετείτε τη συστοιχία προσαρμογέα εργαλείου μετά τη
βαθμονόμηση. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ανακριβή εμφάνιση του εργαλείου.

Η αλλαγή του άκρου ενός εργαλείου (π.χ. μύτες δείκτη πολλαπλών μυτών) ή του
προσαρμογέα εργαλείου απαιτεί εκ νέου βαθμονόμηση του εργαλείου.

Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας είναι αρκετά μεγάλος για το εργαλείο. Όσο μεγαλύτερο
είναι το μέγεθος του εργαλείου, τόσο μεγαλύτερος θα πρέπει να είναι ο προσαρμογέας που
θα χρησιμοποιήσετε. Η χρήση πολύ μικρού προσαρμογέα είναι πιθανό να οδηγήσει σε
ανακριβή βαθμονόμηση.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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10.1.3 Ενεργοποίηση βαθμονόμησης

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη βαθμονόμηση:
• Κρατώντας το εργαλείο και το ICM4 (εάν χρησιμοποιείτε το ICM4 για τη βαθμονόμηση) στο
πεδίο προβολής κάμερας.

• Κρατήστε το εργαλείο στο πεδίο προβολής της κάμερας.
Αφού ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση και η επαλήθευση ενός εργαλείου, παρατίθεται στο παράθυρο
διαλόγου Tools > Instruments (βλ. σελίδα 203).

Πριν ξεκινήσετε

Βεβαιωθείτε ότι στο πεδίο προβολής κάμερας βρίσκεται μόνο το εργαλείο που επιθυμείτε να
βαθμονομήσετε.

Διαβάστε προσεκτικά το κεφάλαιο σχετικά με τα κιτ προσαρμογέα εργαλείων και το ICM4
στο Εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων.

Εισαγωγή στη βαθμονόμηση
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10.2 Βαθμονόμηση με χρήση του ICM4
10.2.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ICM4 για να βαθμονομήσετε και να επαληθεύσετε εργαλεία
μεγάλου μεγέθους ή ακανόνιστου σχήματος. Η βαθμονόμηση με το ICM4 σας επιτρέπει να
βαθμονομήσετε με ακρίβεια τον άξονα των εργαλείων.

Χαρακτηριστικά του ICM4

③

②①
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Αρ. Στοιχείο Λειτουργία

① Εγκοπή σχήματος V
(εγκοπή)

Βαθμονομεί τον άξονα εργαλείου.
Κατάλληλο για εργαλεία που δεν μπορούν να προσαρμοστούν
σε υποδοχείς (λόγω της μεγάλης διαμέτρου του εργαλείου ή
του σχήματος του άκρου).

② Υποδοχείς βαθμονόμη-
σης (οπές)

Βαθμονομεί το άκρο και τον άξονα εργαλείου. Κατάλληλο για
εργαλεία με ευθύ άκρο.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εργαλεία που δεν έχουν ευθύ
άξονα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η χρήση παρεμβλημάτων στους υποδοχείς δεν
είναι συμβατή με το λογισμικό πλοήγησης Cranial/ENT.
 

③ Σημεία περιστροφής Βαθμονομεί το άκρο αιχμηρών εργαλείων.

Επαλήθευση βαθμονόμησης

Όλες οι βαθμονομήσεις εργαλείων με χρήση του ICM4 απαιτούν έλεγχο απόκλισης του
άξονα, της διαμέτρου και του άκρου του εργαλείου. Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνεται εάν
οι εν λόγω παράμετροι αναπαριστούν με ακρίβεια το πραγματικό εργαλείο.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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Πώς να ορίσετε τη διάμετρο του εργαλείου

Μπορείτε να ορίσετε τη διάμετρο του εργαλείου πριν από την επαλήθευση. Αφού οριστεί η
διάμετρος του εργαλείου, το λογισμικό προβάλλει μια αναπαράσταση του εργαλείου με την
καθορισμένη διάμετρο.
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Βήματα

1.
Πατήστε Set Diameter στο παράθυρο διαλόγου Verification of Calibration.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Set Instrument Diameter.

2.
Επιλέξτε τη διάμετρο στην κλίμακα. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά +/- για να ρυθμίσετε
λεπτομερώς τη διάμετρο σε προσαυξήσεις των 0,1 mm.
Πατήστε Reset για να επαναφέρετε την τιμή στο 0.

3.
Πατήστε Accept για να επιβεβαιώσετε την τιμή.
Το λογισμικό σάς προτρέπει να επαληθεύσετε τη βαθμονόμηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν το κουμπί Show Axis είναι απενεργοποιημένο, δεν είναι δυνατό να εμφανιστεί ή
να οριστεί διάμετρος εργαλείου.
 

Βαθμονόμηση με χρήση του ICM4
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10.2.2 Άξονας εργαλείου

Γενικές πληροφορίες

Η μέθοδος βαθμονόμησης που επιλέγετε (σημείο περιστροφής, εγκοπή ή υποδοχέας) καθορίζει
τον τρόπο με τον οποίο το λογισμικό υπολογίζει τον άξονα του εργαλείου και τον εμφανίζει στην
οθόνη. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές όταν έχετε ορίσει μετατόπιση άκρου εργαλείου.
Εάν βαθμονομήσετε ένα εργαλείο χρησιμοποιώντας σημείο περιστροφής, το λογισμικό ενδέχεται
να μην εμφανίζει τον άξονα του εργαλείου όπως θα αναμενόταν. Για το λόγο αυτό, όταν εκτελείτε
βαθμονόμηση με σημείο περιστροφής, απενεργοποιείται αυτόματα η εμφάνιση του άξονα του
εργαλείου στις προβολές.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση του άξονα εργαλείου για βαθμονόμηση με σημείο
περιστροφής πατώντας το κουμπί Show Axis στο παράθυρο διαλόγου για επαλήθευση της
βαθμονόμησης (βλ. σελίδα 195).

Βαθμονόμηση άξονα εργαλείου

Έχετε υπόψη ότι εάν βαθμονομήσετε ένα εργαλείο χρησιμοποιώντας τα σημεία
περιστροφής του ICM4, ο εικονικός άξονας του εργαλείου είναι πιθανό να μην αντιστοιχεί
στον πραγματικό άξονα του εργαλείου. Χρησιμοποιήστε τον υποδοχέα ή την εγκοπή
σχήματος V για να βαθμονομήσετε σωστά τον άξονα.

Κατανοώντας τον άξονα εργαλείου

Η παρακάτω επεξήγηση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται και εμφανίζεται ο άξονας
του εργαλείου όταν είναι ενεργοποιημένο το Show Axis.

① ②
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ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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Αρ. Μέθοδος βαθμονόμησης Επεξήγηση

① Υποδοχέας και εγκοπή
σχήματος V

Όταν βαθμονομείτε το άκρο και τον άξονα ενός εργαλείου σε
υποδοχέα βαθμονόμησης (οπή), ο άξονας του εργαλείου
(διακεκομμένη γραμμή) υπολογίζεται παράλληλα προς τον
υποδοχέα.
Όταν βαθμονομείτε τον άξονα ενός εργαλείου στο εγκοπής
σχήματος V (εγκοπή), υπολογίζεται κατά μήκος του ίδιου του
εγκοπής σχήματος V.
Σε κάθε περίπτωση, ο άξονας εργαλείου που υπολογίζεται εί-
ναι ο αναμενόμενος, δηλ. κατά μήκος του πραγματικού άξονα
του εργαλείου.
Εάν έχετε ορίσει μετατόπιση άκρου εργαλείου, ο άξονας του
εργαλείου εκτείνεται πέραν του βαθμονομημένου άκρου,
προς την ίδια κατεύθυνση.

② Σημείο περιστροφής

Όταν βαθμονομείτε το άκρο του εργαλείου στο σημείο περι-
στροφής, ο άξονας του εργαλείου υπολογίζεται παράλληλα
προς τη συστοιχία αναφοράς του εργαλείου. Στη συνέχεια, ο
άξονας του εργαλείου μετατοπίζεται έως ότου διασταυρωθεί
με το άκρο του εργαλείου.
Εάν έχετε ορίσει μετατόπιση άκρου εργαλείου, ο άξονας του
εργαλείου εκτείνεται πέραν του βαθμονομημένου άκρου,
προς την ίδια κατεύθυνση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η μετατόπιση άκρου εργαλείου πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με ευθύ
εργαλείο, ή με καμπύλο εργαλείο που έχει βαθμονομηθεί σε υποδοχέα.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για να βαθμονομήσετε εργαλεία με αιχμηρό άκρο, να εκτελείτε μόνο βαθμονόμηση με
σημείο περιστροφής (χρησιμοποιώντας τη διάταξη αναφοράς ή το ICM4). Για εργαλεία χωρίς
αιχμηρό άκρο, εκτελέστε βαθμονόμηση με χρήση της οπής ή της εγκοπής του ICM4.
 

Βαθμονόμηση με χρήση του ICM4
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10.3 Επαλήθευση με χρήση της διάταξης αναφοράς
10.3.1 Εισαγωγή

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να εκτελέσετε επαλήθευση εργαλείων χρησιμοποιώντας τον κώνο της διάταξης
αναφοράς ①.

①

Εικόνα 113 

Κατάλληλα εργαλεία

Κατάλληλο; Εργαλεία

Ναι Εργαλεία με αιχμηρό άκρο.

Όχι

Εργαλεία με:
• Στρογγυλό άκρο.
• Μεγάλη διάμετρο που δεν προσαρμόζεται σωστά στον κώνο της διάταξης
αναφοράς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για να βαθμονομήσετε κυρτά εργαλεία ή να αποκτήσετε πληροφο-
ρίες σχετικά με τη διάμετρο του εργαλείου, χρησιμοποιήστε το ICM4.
 

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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10.3.2 Άξονας εργαλείου

Γενικές πληροφορίες

Όταν επαληθεύετε ένα εργαλείο χρησιμοποιώντας τον κώνο διάταξης αναφοράς, το λογισμικό
ενδέχεται να μην εμφανίζει τον άξονα του εργαλείου όπως θα αναμενόταν. Αυτό είναι ιδιαίτερα
εμφανές όταν έχετε ορίσει μετατόπιση άκρου εργαλείου. Για το λόγο αυτό, όταν εκτελείτε
επαλήθευση με τη διάταξη αναφοράς, απενεργοποιείται αυτόματα η εμφάνιση του άξονα του
εργαλείου στις προβολές.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση του άξονα εργαλείου με το κουμπί Show Axis (βλ.
σελίδα 195).

Κατανοώντας τον άξονα εργαλείου

Εάν ενεργοποιήσετε το Show Axis, η παρακάτω επεξήγηση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο
υπολογίζεται και εμφανίζεται ο άξονας του εργαλείου.

Εικόνα 114 
Όταν επαληθεύετε το άκρο του εργαλείου στον κώνο, ο άξονας του εργαλείου υπολογίζεται
παράλληλα προς τη συστοιχία παρακολούθησης του εργαλείου. Στη συνέχεια, ο άξονας του
εργαλείου μετατοπίζεται έως ότου διασταυρωθεί με το άκρο του εργαλείου.
Εάν έχετε ορίσει μετατόπιση άκρου εργαλείου (κόκκινος σταυρός), ο άξονας του εργαλείου
εκτείνεται πέραν του βαθμονομημένου άκρου (πράσινος κύκλος), προς την ίδια κατεύθυνση.

Επαλήθευση με χρήση της διάταξης αναφοράς
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10.3.3 Βαθμονόμηση και επαλήθευση με χρήση σημείων περιστροφής

Τρόπος βαθμονόμησης και επαλήθευσης με χρήση σημείων περιστροφής

Εικόνα 115 

Βήματα

1.
Κρατήστε το ICM4 και το εργαλείο με τη συστοιχία προσαρμογέα οργάνου στο πεδίο
προβολής κάμερας.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Instrument Calibration.

2. Εισαγάγετε το άκρο του εργαλείου σε ένα σημείο περιστροφής και περιστρέψτε ελαφρώς
το εργαλείο.

3. Όταν ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση του άκρου, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Verificati-
on of Calibration.

4.
Εισαγάγετε το άκρο του εργαλείου στο ίδιο σημείο περιστροφής που χρησιμοποιήσατε για
τη βαθμονόμηση και περιστρέψτε ελαφρώς το εργαλείο για να προβάλετε την απόκλιση
άκρου.

5. Πατήστε Accept για να επιβεβαιώσετε τη βαθμονόμηση, ή πατήστε Try Again για να
επαναλάβετε τη βαθμονόμηση.

6. Αφαιρέστε το ICM4 από το πεδίο προβολής της κάμερας.

Πώς να προβάλετε τον άξονα εργαλείου

Η εμφάνιση του άξονα εργαλείου απενεργοποιείται αυτόματα για εργαλεία που έχουν
βαθμονομηθεί χρησιμοποιώντας σημείο περιστροφής (βλ. σελίδα 191). Σε αυτήν την περίπτωση,
στις προβολές εικόνας εμφανίζεται μόνο το σταυρόνημα που αναπαριστά το άκρο του εργαλείου.

Βήμα

Για να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση του άξονα στις προβολές εικόνας, πατήστε Show Axis στο
παράθυρο διαλόγου Verification of Calibration. 

Ορισμός της διαμέτρου του εργαλείου

Μπορείτε να ορίσετε τη διάμετρο ενός εργαλείου πατώντας Set Diameter στο παράθυρο διαλόγου
Verification of Calibration (βλ. σελίδα 190). 

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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10.3.4 Βαθμονόμηση και επαλήθευση με χρήση υποδοχέων (οπών)

Παράθυρα διαλόγου για βαθμονόμηση και επαλήθευση

① ②

③

Εικόνα 116 

Τρόπος βαθμονόμησης και επαλήθευσης με χρήση υποδοχέων

Βήματα

1.
Κρατήστε το ICM4 και το εργαλείο με τη συστοιχία προσαρμογέα οργάνου στο πεδίο
προβολής κάμερας.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Instrument Calibration ①.

2. Πατήστε Holes για να ανοίξετε την οθόνη βαθμονόμησης με υποδοχέα ②.

3.
Επιλέξετε τη διάμετρο εργαλείου πατώντας τον αντίστοιχο υποδοχέα στο παράθυρο
διαλόγου. Επιλέξτε τη μικρότερη διάμετρο στην οποία μπορεί να προσαρμοστεί το
εργαλείο.

4. Εισαγάγετε το άκρο του εργαλείου στον υποδοχέα του ICM4 με τη σωστή διάμετρο.
Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του εργαλείου φθάνει στον πυθμένα της υποδοχής.

5.
Κρατήστε το εργαλείο εντελώς ακίνητο έως ότου ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Verification of Calibration ③.

6.

Τοποθετήστε το άκρο του εργαλείου στον ίδιο υποδοχέα και περιστρέψτε ελαφρώς το
εργαλείο για να προβάλετε τις αποκλίσεις άκρου και άξονα. Βεβαιωθείτε ότι η
εμφανιζόμενη διάμετρος αντιστοιχεί στη διάμετρο του εργαλείου και στον υποδοχέα που
χρησιμοποιήθηκε.

7. Πατήστε Accept για να επιβεβαιώσετε τη βαθμονόμηση, ή πατήστε Try Again για να
επαναλάβετε τη βαθμονόμηση.

8. Αφαιρέστε το ICM4 από το πεδίο προβολής της κάμερας.

Επαλήθευση με χρήση της διάταξης αναφοράς
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Κατά τη βαθμονόμηση του εργαλείου, βεβαιωθείτε ότι το άκρο του εργαλείου φθάνει στον
πυθμένα της οπής και ότι προσαρμόζεται καλά.

Πώς να προβάλετε τον άξονα εργαλείου

Η εμφάνιση του άξονα εργαλείου ενεργοποιείται αυτόματα για εργαλεία που έχουν βαθμονομηθεί
χρησιμοποιώντας υποδοχέα (βλ. σελίδα 191).

Βήμα

Για να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση του άξονα, πατήστε Show Axis στο παράθυρο διαλόγου
Verification of Calibration.
Στις προβολές εικόνας εμφανίζεται μόνο το σταυρόνημα που αναπαριστά το άκρο του εργαλείου.

Ορισμός της διαμέτρου του εργαλείου

Μπορείτε να ορίσετε τη διάμετρο ενός εργαλείου πατώντας Set Diameter στο παράθυρο διαλόγου
Verification of Calibration (βλ. σελίδα 195). 

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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10.3.5 Βαθμονόμηση και επαλήθευση με χρήση της εγκοπής σχήματος V

Γενικές πληροφορίες

Με τη βαθμονόμηση εγκοπής, μπορείτε να επαληθεύσετε ότι το άκρο και ο άξονας του εργαλείου
δεν ήταν κατάλληλα για βαθμονόμηση με χρήση υποδοχέων (π.χ. λόγω μεγάλης διαμέτρου).
Για να βαθμονομήσετε το άκρο και τον άξονα, η βαθμονόμηση εκτελείται σε δύο στάδια:
• Το άκρο βαθμονομείται στα σημεία περιστροφής.
• Ο άξονας βαθμονομείται στο εγκοπής σχήματος V.

Παράθυρα διαλόγου για βαθμονόμηση και επαλήθευση

① ②

④③

Εικόνα 117 

Τρόπος βαθμονόμησης και επαλήθευσης

Να διασφαλίζετε πάντα ότι το εργαλείο είναι τοποθετημένο σωστά στην εγκοπή του ICM4
για να λάβετε το σωστό αποτέλεσμα βαθμονόμησης.

Βήματα

1.
Κρατήστε το ICM4 και το εργαλείο με τη συστοιχία προσαρμογέα οργάνου στο πεδίο
προβολής κάμερας.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Instrument Calibration.

2. Πατήστε Notch για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου βαθμονόμησης ①.

3. Εισαγάγετε το άκρο του εργαλείου σε ένα σημείο περιστροφής και περιστρέψτε ελαφρώς
το εργαλείο.

4. Όταν ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση του άκρου, ανοίγει το δεύτερο παράθυρο διαλόγου ②.

Επαλήθευση με χρήση της διάταξης αναφοράς
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Βήματα

5. Τοποθετήστε τον άξονα του εργαλείου στο εγκοπή σχήματος V και κρατήστε τον ακίνητο.
Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο προσαρμόζεται καλά στο εγκοπή σχήματος V.

6. Όταν ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση του άξονα, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Verificati-
on of Calibration.

7. Τοποθετήστε το εργαλείο στην εγκοπή σχήματος V και περιστρέψτε το ελαφρώς για να
εμφανίσετε την απόκλιση άξονα (βλ. παράθυρο διαλόγου ③).

8.
Εισαγάγετε το άκρο του εργαλείου στο ίδιο σημείο περιστροφής που χρησιμοποιήσατε για
τη βαθμονόμηση και περιστρέψτε ελαφρώς το εργαλείο για να προβάλετε την απόκλιση
άκρου (βλ. παράθυρο διαλόγου ④).

9. Πατήστε Close για να επιβεβαιώσετε τη βαθμονόμηση, ή πατήστε Recalibrate για να
επαναλάβετε τη βαθμονόμηση.

10. Μετά τη βαθμονόμηση, αφαιρέστε το ICM4 από το πεδίο προβολής της κάμερας.

Πώς να προβάλετε τον άξονα εργαλείου

Η εμφάνιση του άξονα εργαλείου ενεργοποιείται αυτόματα για εργαλεία που έχουν βαθμονομηθεί
χρησιμοποιώντας την εγκοπή σχήματος V (βλ. σελίδα 191).

Βήμα

Για να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση του άξονα, πατήστε Show Axis στο παράθυρο διαλόγου
Verification of Calibration. 
Μετά τη βαθμονόμηση, στις προβολές εικόνας εμφανίζεται μόνο το σταυρόνημα που αναπαριστά
το άκρο του εργαλείου.

Ορισμός της διαμέτρου του εργαλείου

Μπορείτε να ορίσετε τη διάμετρο ενός εργαλείου πατώντας Set Diameter στο παράθυρο διαλόγου
Verification of Calibration (βλ. σελίδα 190).

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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10.3.6 Βαθμονόμηση σωλήνων αναρρόφησης

Επιλογές βαθμονόμησης

Μπορείτε να βαθμονομήσετε τους σωλήνες αναρρόφησης χρησιμοποιώντας:
• Υποδοχείς για τυπικούς σωλήνες αναρρόφησης με ευθύ άκρο (εκτελέστε βαθμονόμηση όπως
περιγράφεται στη σελίδα 196).

• Σημεία περιστροφής για σωλήνες αναρρόφησης με άκρα υπό γωνία.

Βαθμονόμηση με χρήση σημείων περιστροφής

Για να βαθμονομήσετε και να επαληθεύσετε σωλήνες αναρρόφησης με άκρα υπό γωνία,
ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα 195. Επιπλέον, έχετε υπόψη σας τα εξής:

Συμβουλές βαθμονόμησης

Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του σωλήνα αναρρόφησης είναι
κάθετο προς το σημείο περιστροφής.

Περιστρέψτε το σωλήνα αναρρόφησης χωρίς να κλίνετε το
άκρο.

Αποκλίσεις άκρου

Κατά τη βαθμονόμηση με σημείο περιστροφής, το άκρο του σωλήνα αναρρόφησης δεν μπορεί να
εισαχθεί εντελώς στο σημείο περιστροφής. Κατά συνέπεια, προκύπτει απόκλιση μεταξύ του
εμφανιζόμενου και του πραγματικού άκρου. Η απόκλιση μπορεί να φθάνει έως και 1,5 mm,
ανάλογα με το σχήμα και το μέγεθος του άκρου του σωλήνα αναρρόφησης.

Επαλήθευση με χρήση της διάταξης αναφοράς
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10.4 Προβαθμονομημένα εργαλεία
10.4.1 Φόρτωση προβαθμονομημένων εργαλείων

Τύποι προβαθμονομημένων εργαλείων

Με το λογισμικό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο τύποι προβαθμονομημένων εργαλείων:
• Τα εργαλεία για τα οποία πρέπει να φορτωθούν οι προβαθμονομήσεις περιλαμβάνουν τα εξής:

- Αναλώσιμος οδηγός καθετήρα: Σελίδα 277 
- Εργαλεία Paint (ακολουθήστε τα βήματα φόρτωσης και επαλήθευσης στη σελίδα 201)

• Τα εργαλεία των οποίων η προβαθμονόμηση περιέχεται στο λογισμικό περιλαμβάνουν τα εξής:
- Βελόνα βιοψίας: Σελίδα 272 
- VarioGuide: Σελίδα 255 
- Εργαλείο ευθυγράμμισης (σωλήνας βιοψίας): Σελίδα 268

Τρόπος φόρτωσης προβαθμονόμησης

Εικόνα 118 

Πριν συνεχίσετε, να επαληθεύετε πάντα προσεκτικά τις βαθμονομήσεις εργαλείων που
έχετε επαναφέρει.

Βήματα

1. Κρατήστε το προβαθμονομημένο εργαλείο στο πεδίο προβολής της κάμερας.

2. Για να φορτώσετε μια προβαθμονόμηση, πατήστε Load στο παράθυρο διαλόγου Instru-
ment Calibration.

3. Εάν υπάρχουν διαθέσιμες προβαθμονομήσεις για περισσότερα από ένα εργαλεία,
επιλέξτε το εργαλείο στο παράθυρο διαλόγου Select Instrument.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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Βήματα

4.
Επαληθεύστε τη βαθμονόμηση στο παράθυρο διαλόγου Verification of Calibration.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στη σελίδα 195 (βαθμονόμηση με
χρήση του ICM4).
 

Φόρτωση και επαλήθευση εργαλείων με χρώμα

Όταν επαληθεύετε την ακρίβεια εργαλείων Paint χρησιμοποιώντας τη διάταξη αναφοράς, η
απόκλιση άκρου είναι τουλάχιστον 2,8 mm, λόγω του σφαιρικού άκρου του εργαλείου Paint. Για
να προσδιορίσετε την ακρίβεια του πραγματικού άκρου, τοποθετήστε το εργαλείο Paint σε
κατακόρυφη θέση μέσα στον κώνο της διάταξης αναφοράς και αφαιρέστε 2,8 mm από την
απόκλιση άκρου που εμφανίζεται.

Φορτώνετε πάντα την προβαθμονομημένη γεωμετρία εργαλείου όταν χρησιμοποιείτε το
εργαλείο Paint, καθώς η χειροκίνητη βαθμονόμηση δεν θα είναι ακριβής.

Προβαθμονομημένα εργαλεία
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10.5 Πρόσβαση σε προβαθμονομημένα εργαλεία
10.5.1 Μετά τη βαθμονόμηση

Γενικές πληροφορίες

Αφού ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση και η επαλήθευση ενός εργαλείου, παρατίθεται στο παράθυρο
διαλόγου Tools > Instruments. Από εδώ, έχετε πρόσβαση στη βαθμονόμηση, π.χ. για να
επαναλάβετε την επαλήθευση.

Πριν συνεχίσετε, να επαληθεύετε πάντα προσεκτικά τις βαθμονομήσεις εργαλείων που
έχετε επαναφέρει.

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση σε βαθμονομημένα εργαλεία

Βήμα

Ανοίξτε το Tools > Instruments.

① ②

Εικόνα 119 

Αρ. Στοιχείο

①

Αφού ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση και η επαλήθευση ενός εργαλείου, προβάλλεται στη
λίστα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το Biopsy Needle και το VarioGuide / Alignment Tool είναι πάντοτε διαθέ-
σιμα στη λίστα, ακόμη και αν δεν έχει επαληθευτεί ακόμη η βαθμονόμηση.
 

②
Η διάμετρος εργαλείου (εάν ορίζεται) προσδιορίζεται για κάθε εργαλείο.
Αυτή η στήλη υποδεικνύει επίσης εάν ο άξονας είναι απενεργοποιημένος για το εργαλείο
(π.χ. εάν βαθμονομήθηκε χρησιμοποιώντας τον κώνο διάταξης αναφοράς).

Επιλογή βαθμονόμησης

Βήμα

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια βαθμονόμηση, πατήστε την αντίστοιχη μικρογραφία.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Verification of Calibration.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.4 Cranial/ENT Έκδ. 3.1 203



Εικόνα 120 

Επιλογές

Για να επαληθεύσετε τη βαθμονόμηση, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στη σελίδα 193
(επαλήθευση στον κώνο της διάταξης αναφοράς) ή στη σελίδα 195 (επαλήθευση με χρήση του
ICM4).

Για να προβάλετε/αποκρύψετε τον άξονα εργαλείου που εμφανίζεται στις προβολές, ενεργοποιή-
στε/απενεργοποιήστε το Show Axis.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Από προεπιλογή, ο άξονας εργαλείου είναι απενεργοποιημένος για εργαλεία που
έχουν βαθμονομηθεί με χρήση της διάταξης αναφοράς και για εργαλεία που έχουν βαθμονομηθεί
σε σημείο περιστροφής του ICM4.
 

Για να ορίσετε ή να αλλάξετε τη διάμετρο ενός εργαλείου, πατήστε Set Diameter (βλ. σελίδα
190).

Για να επαναλάβετε τη βαθμονόμηση για το επιλεγμένο εργαλείο, πατήστε Recalibrate.

Πρόσβαση σε προβαθμονομημένα εργαλεία
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11 ΥΠΕΡΗΧΟΙ
11.1 Εισαγωγή στους εξωτερικούς υπερήχους
11.1.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Η μετατόπιση εγκεφάλου που προκαλείται από υπερέκταση της κεφαλής, απώλεια υγρών ή
εκτομή όγκου μπορεί να μειώσει την ακρίβεια της πλοήγησης που βασίζεται σε προεγχειρητικές
εικόνες. Οι υπέρηχοι πλοήγησης χρησιμοποιούνται:
• Στον ενδοεγχειρητικό εντοπισμό και αντιστάθμιση της μετατόπισης εγκεφάλου
• Στην οπτικοποίηση και επισήμανση αγγείων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Δεν μπορείτε να συνδέσετε οποιαδήποτε συσκευή υπερήχων με το σύστημα
πλοήγησης χωρίς κατάλληλη έξοδο βίντεο.
 

Πριν ξεκινήσετε

• Ο ασθενής πρέπει να είναι καταγεγραμμένος.
• Η συσκευή πλοήγησης πρέπει να είναι σωστά συνδεδεμένη στο σύστημα πλοήγησης.
• Πρέπει να υπάρχει προσαρτημένος προσαρμογέας υπερήχων στον ανιχνευτή υπερήχων.

Διαβάστε προσεκτικά τα κεφάλαια Προσαρμογείς υπερήχων και Ομοίωμα καταγραφής
υπερήχων στο Εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων πριν χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες
υπερήχων.

Πριν πραγματοποιήσετε πλοήγηση με καθοδήγηση υπερήχων, πρέπει να βαθμονομήσετε
τον ανιχνευτή υπερήχων χρησιμοποιώντας το ομοίωμα καταγραφής υπερήχων.

Περιορισμοί

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το
λογισμικό για να ελέγξετε και να καταγράψετε το υπερηχογράφημα. Το παρόν εγχειρίδιο
δεν:
• Παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης της εξέτασης με υπερήχους ή άλλες
ιατρικές διαδικασίες.

• Παραθέτει ιατρικά πρωτόκολλα για εξετάσεις με υπερήχους ή άλλες ιατρικές διαδικασίες.
• Αναλύει τις ερμηνείες των σαρώσεων που λαμβάνονται.

Πριν χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του λογισμικού εξωτερικών υπερήχων, πρέπει να
έχετε εκπαιδευτεί σε κλινικές διαδικασίες για τη διεξαγωγή εξετάσεων με υπερήχους.

ΥΠΕΡΗΧΟΙ
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Εμφανιζόμενα υπερηχογραφήματα

Τα υπερηχογραφήματα που εμφανίζονται στην οθόνη πλοήγησης δεν ενδείκνυνται για
διαγνωστικούς σκοπούς. Χρησιμοποιήστε την οθόνη της συσκευής υπερήχων όταν
απαιτείται υψηλή ποιότητα εικόνας.

Εισαγωγή στους εξωτερικούς υπερήχους
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11.2 Εκκίνηση των εξωτερικών υπερήχων
11.2.1 Ενεργοποίηση των εξωτερικών υπερήχων

Γενικές πληροφορίες

Η ενσωμάτωση εξωτερικών υπερήχων απαιτεί σύνδεση βίντεο μεταξύ της συσκευής υπερήχων
και του συστήματος πλοήγησης. Συνδέστε τη συσκευή εξωτερικών υπερήχων με το σύστημα
Brainlab χρησιμοποιώντας καλώδιο βίντεο.

Τρόπος ενεργοποίησης των υπερήχων

Εικόνα 121 

Βήμα

Ανοίξτε το Tools > Ultrasound.

ΥΠΕΡΗΧΟΙ
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11.2.2 Επιλογή του ανιχνευτή υπερήχων

Γενικές πληροφορίες

Για να πλοηγήσετε έναν ανιχνευτή υπερήχων, πρέπει να τον έχετε βαθμονομήσει σε ένα
καθορισμένο βάθος διείσδυσης και μια καθορισμένη συχνότητα.
Ιδανικά, ένας ειδικός υπερήχων εγκαθιστά τις προδιαμορφωμένες ρυθμίσεις της Brainlab στη
συσκευή υπερήχων για να αντιστοιχούν με τις προδιαμορφωμένες ρυθμίσεις πλοήγησης.
Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Brainlab για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις
προδιαμορφωμένες ρυθμίσεις υπερήχων και την προβαθμονόμηση.

Πώς να επιλέξετε έναν ανιχνευτή υπερήχων

Εικόνα 122 

Βήμα

Στο Tools > Ultrasound > Ultrasound Probes, επιλέξτε τον ανιχνευτή που επιθυμείτε να χρησι-
μοποιήσετε για πλοήγηση πατώντας το εικονίδιο. Το λογισμικό σάς προτρέπει να επαληθεύσετε
τον ανιχνευτή (βλ. σελίδα 210).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο βαθμονομημένος ανιχνευτής που έχετε επιλέξει επισημαίνεται.
 

Επαληθεύστε ότι οι ρυθμίσεις της συσκευής υπερήχων (κανάλι εξόδου, περιοχή προβολής,
επίπεδο μεγέθυνσης/σμίκρυνσης, αναστροφή εικόνας, βάθος σάρωσης) αντιστοιχούν στη
βαθμονόμηση του επιλεγμένου ανιχνευτή στο σύστημα πλοήγησης.

Βεβαιωθείτε ότι ο ανιχνευτής υπερήχων που επιλέγετε είναι πράγματι ο ανιχνευτής που θα
χρησιμοποιήσετε για την πλοήγηση.

Πρόσθετες επιλογές

Επιλογές

Για να προσθέσετε νέο ανιχνευτή, πατήστε Add New Probe. Εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις βίντεο
της τελευταίας βαθμονόμησης. Στη συνέχεια, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Enter Probe Name.
Εάν δεν υπάρχει προηγούμενη βαθμονόμηση ανιχνευτή υπερήχων, πρέπει πρώτα να ορίσετε τις
ρυθμίσεις βίντεο (βλ. σελίδα 213).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να ορίσετε ξανά τις ρυθμίσεις εικόνας που έχετε αλλάξει για τον νέο ανι-
χνευτή (βλ. σελίδα 216).
 

Εκκίνηση των εξωτερικών υπερήχων
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Επιλογές

Για να διαγράψετε έναν ανιχνευτή από τη λίστα, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί Χ. Το λογισμικό
σάς ζητά να επαληθεύσετε αυτήν την ενέργεια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Δεν είναι δυνατό να διαγράψετε έναν ανιχνευτή υπερήχων που έχετε ήδη επιλέξει.
 

ΥΠΕΡΗΧΟΙ
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11.2.3 Επαλήθευση της βαθμονόμησης ανιχνευτή

Γενικές πληροφορίες

Μετά από κάθε βαθμονόμηση ανιχνευτή υπερήχων ή μετά την επιλογή ενός ανιχνευτή που έχει
ήδη βαθμονομηθεί, είναι σημαντικό να επαληθεύσετε την ακρίβεια της βαθμονόμησης, ώστε να
διασφαλίσετε τη σωστή αναπαράσταση εικόνας.

Παράθυρο διαλόγου για επαλήθευση των υπερήχων

②①

Εικόνα 123 

Αρ. Στοιχείο

①

Όταν τοποθετείτε τον ανιχνευτή υπερήχων στο ομοίωμα καταγραφής υπερήχων, εμφα-
νίζεται ένα υπερηχογράφημα του ομοιώματος.
• Οι μικρές λευκές περιοχές στην εικόνα αναπαριστούν τα σημεία βαθμονόμησης (η δια-
σταύρωση των συρμάτων στο ομοίωμα).

• Τα κίτρινα σταυρονήματα υποδεικνύουν τη θέση των σημείων βαθμονόμησης που έχει
υπολογιστεί με βάση τη θέση του ανιχνευτή.

②
Όταν τοποθετείτε τον ανιχνευτή υπερήχων στο κρανίο του ασθενή, ανακατασκευάζεται η
επιλεγμένη ομάδα εικόνων σύμφωνα με τον πραγματικό προσανατολισμό του επιπέδου
υπερήχων. Μπορείτε να συγκρίνετε ανατομικά επίκεντρα με δεδομένα MR/CT.

Εάν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο doppler, επαληθεύστε τη σωστή αναπαραγωγή του
χρώματος στη σελίδα επαλήθευσης με την προβολή των εξωτερικών υπερήχων. Για τη
σωστή αναπαράσταση doppler, απαιτείται είσοδος S-video.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη πλοήγησης μέσω της συσκευής υπερήχων
doppler μπορεί να διαφέρουν από τις πληροφορίες που εμφανίζονται στο εξωτερικό
σύστημα υπερήχων. Συγκρίνετε την οθόνη με το εξωτερικό σύστημα υπερήχων για πιο
λεπτομερή εικόνα.

Συχνότητα επαλήθευσης

Κάθε φορά που εκτελείτε πλοήγηση με καθοδήγηση υπερήχων, επαληθεύετε την ακρίβεια
της βαθμονόμησης καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας.

Εκκίνηση των εξωτερικών υπερήχων
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Πώς να επαληθεύσετε την ακρίβεια χρησιμοποιώντας το ομοίωμα (Επιλογή 1)

Βήματα

1. Τοποθετήστε τον ανιχνευτή σε κατακόρυφη θέση στο κέντρο του ομοιώματος
καταγραφής υπερήχων.

2.
Στην προβολή εικόνας ①, επαληθεύστε ότι τα κίτρινα σταυρονήματα αντιστοιχούν στη
θέση των λευκών περιοχών. Εάν κάθε σταυρόνημα βρίσκεται ακριβώς πάνω από τη
λευκή περιοχή (ράβδοι), η βαθμονόμηση είναι ακριβής.

3. Ελέγξτε την ακρίβεια μετακινώντας αργά τον ανιχνευτή, για να διαπιστώσετε εάν η κίνηση
των σταυρονημάτων αντιστοιχεί στην κίνηση των ράβδων.

Τρόπος επαλήθευσης της ακρίβειας απευθείας στο κρανίο (Επιλογή 2)

Βήματα

1. Τοποθετήστε τον ανιχνευτή σε ένα γνωστό επίκεντρο στο κρανίο του ασθενή.

2. Στην προβολή Ultrasound Inline ② (βλ. σελίδα 228), επαληθεύστε ότι ο
προσανατολισμός του υπερηχογραφήματος αντιστοιχεί στα δεδομένα ασθενή.

Επόμενα βήματα

Επιλογές

Εάν η βαθμονόμηση είναι επαρκής, πατήστε Accept για να επιβεβαιώσετε τη βαθμονόμηση.

Εάν η ακρίβεια δεν είναι ικανοποιητική, πατήστε Recalibrate.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Rod Detection (βλ. σελίδα 217).

Μπορείτε επίσης να βελτιώσετε τη βαθμονόμηση με μη αυτόματο τρόπο την πρώτη φορά που
εκτελείται η βαθμονόμηση του ανιχνευτή υπερήχων. Πατήστε Improve. Ανοίγει το παράθυρο
διαλόγου Manual Rod Placement (βλ. σελίδα 218).

Πρόσθετες επιλογές

Κουμπί Λειτουργία

Flip

Η λειτουργία του Flip είναι ίδια με τη λειτουργία των εξωτερικών υπερή-
χων, καθώς προσαρμόζει το υπερηχογράφημα στις ανάγκες του χρήστη.
Αναστρέφει την προβολή υπερήχων και την προβολή δεδομένων ασθενή
κατακόρυφα. Ορίζει τον προσανατολισμό εικόνας σύμφωνα με τη δική
σας θέση ρύθμισης/τον προσανατολισμό του ασθενή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η χρήση της λειτουργίας εξωτερικής αναστροφής αναιρεί μια
ήδη υπάρχουσα βαθμονόμηση ενός ανιχνευτή υπερήχων. Πατήστε Flip
στη σελίδα επαλήθευσης για να προσαρμόσετε το υπερηχογράφημα στις
ανάγκες του χρήστη.
 

Recalibrate
Το Recalibrate ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Rod Detection, και στη
συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη βαθμονόμηση για
να βελτιώσετε τη βαθμονόμηση (βλ. σελίδα 217).

Improve

Το Improve ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Manual Rod Placement. Τώ-
ρα μπορείτε να βελτιώσετε τη βαθμονόμηση με μη αυτόματο τρόπο (βλ.
σελίδα 218).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η λειτουργία Improve μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά
από την πρώτη φορά που εκτελείται η βαθμονόμηση του ανιχνευτή υπερή-
χων.
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Κουμπί Λειτουργία

Accept Αποδέχεται την επαληθευμένη βαθμονόμηση των υπερήχων.

Cancel

Ακυρώνει τη βαθμονόμηση των υπερήχων και σας επιστρέφει στην κύρια
οθόνη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν έχετε ήδη επιλέξει και επαληθεύσει έναν ανιχνευτή υπε-
ρήχων, ο ανιχνευτής που επιλέξατε προηγουμένως παραμένει επιλεγμέ-
νος εάν είναι επιλεγμένο το Cancel στη σελίδα επαλήθευσης.
 

Εκκίνηση των εξωτερικών υπερήχων
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11.2.4 Βαθμονόμηση νέου ανιχνευτή υπερήχων

Γενικές πληροφορίες

Πρέπει να εκτελέσετε βαθμονόμηση σε περίπτωση που:
• Δεν έχει γίνει βαθμονόμηση ανιχνευτή ή οι βαθμονομημένοι ανιχνευτές έχουν διαγραφεί.
• Αποτύχει η επαλήθευση του ανιχνευτή.

Πώς να ορίσετε ρυθμίσεις εικόνας για βαθμονόμηση

Εικόνα 124 

Βήματα

1. Στο Tools > Ultrasound > Probes, πατήστε Add New Probe.

2.

• Εάν εκτελείτε βαθμονόμηση ενός ανιχνευτή υπερήχων για πρώτη φορά, πρέπει να
ορίσετε την είσοδο βίντεο (βλ. σελίδα 213).

• Εάν έχετε ήδη εκτελέσει βαθμονόμηση ενός ανιχνευτή υπερήχων, θα χρησιμοποιηθεί η
είσοδος βίντεο, η περικοπή και οι ρυθμίσεις εικόνας που είχατε ορίσει κατά τη
βαθμονόμηση του προηγούμενου ανιχνευτή. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις
πατώντας το Image Settings στο παράθυρο διαλόγου Cone Definition (σελίδα 216).

3. Όταν επιλέξετε το Add New Probe, πρέπει να ορίσετε όνομα για τον ανιχνευτή (βλ.
σελίδα 215).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν δεν εμφανίζεται το υπερηχογράφημα, βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη είσοδος βίντεο
αντιστοιχεί στα συνδεδεμένα καλώδια του πίνακα που χρησιμοποιείται από τη συσκευή υπερήχων.
 

Σε κάθε χρήση, συνδέστε το βίντεο στην είσοδο που επιλέξατε κατά τη βαθμονόμηση. Η
χρήση διαφορετικής εισόδου είναι πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα εσφαλμένη
βαθμονόμηση.

Πώς να ορίσετε την είσοδο βίντεο

Στην καρτέλα Video Input μπορείτε να ορίσετε το σήμα και την είσοδο βίντεο που θα
χρησιμοποιήσετε.
Εάν εκτελείτε βαθμονόμηση ενός νέου ανιχνευτή για πρώτη φορά, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου
Video Input, το οποίο σας προτρέπει να επιλέξετε την κατάλληλη είσοδο βίντεο για να ορίσετε τις
ρυθμίσεις βίντεο.

ΥΠΕΡΗΧΟΙ
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Εικόνα 125 

Βήματα

1. Το Video Input ορίζει το κανάλι της σύνδεσης βίντεο. Πατήστε Select Input για να
επιλέξετε την επιθυμητή είσοδο (βλ. σελίδα 213).

2. Επιλέξτε το Signal Type (PAL ή NTSC).

3. Πατήστε Accept για να ξεκινήσει η βαθμονόμηση ανιχνευτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Όλες οι ρυθμίσεις βίντεο είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης.
Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις εικόνας στο παράθυρο διαλόγου Cone Definition, πατώντας το
εικονίδιο Image Settings (βλ. σελίδα 216).
 

Πώς να περικόψετε ένα υπερηχογράφημα

Η καρτέλα Cropping σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε το υπερηχογράφημα που θα εμφανίζεται
στις κύριες προβολές. Το συνδεδεμένο υπερηχογράφημα περιορίζεται στην εικόνα που
προβάλλεται εντός των κίτρινων γραμμών.

Εικόνα 126 
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Βήματα

1.

Αλλάξτε το μέγεθος του παραθύρου περικοπής.
Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό Horizontal Size για να ρυθμίσετε το πλάτος του
υπερηχογραφήματος.
Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό Vertical Size για να ρυθμίσετε το ύψος του
υπερηχογραφήματος.

2. Πατήστε μέσα στην εικόνα για να ρυθμίσετε το κέντρο του παραθύρου περικοπής.

Ορίστε μια προβολή υπερήχων όταν ο κώνος είναι πλήρως ορατός, προκειμένου να
αποφύγετε την περικοπή σχετικών πληροφοριών υπερήχων. Όλες οι σχετικές
πληροφορίες θα πρέπει να είναι ορατές στο ορθογώνιο προβολής που έχετε ορίσει.
Επαληθεύστε το παραπάνω με την εξωτερική προβολή υπερήχων, προκειμένου να
διασφαλίσετε ότι είναι ορατές όλες οι πληροφορίες.

Πώς να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εικόνας

Η καρτέλα Settings σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις προβολής εικόνας
όπως απαιτείται, χρησιμοποιώντας τα ρυθμιστικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις
ρυθμίσεις εικόνας, ανατρέξτε στη σελίδα 53.

Εικόνα 127 

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις εικόνας για υπερήχους

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις υπερηχογραφήματος.

Επιλογές

Στο Tools > Ultrasound, πατήστε Image Settings για να ανοίξετε τα παράθυρα διαλόγου όπου
μπορείτε να πραγματοποιήσετε προσαρμογές (βλ. σελίδα 223).

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις εικόνας στο παράθυρο διαλόγου Cone Definition (βλ. σελίδα 216).

Πώς να επισημάνετε έναν ανιχνευτή υπερήχων

Την πρώτη φορά που εκτελείτε βαθμονόμηση ενός ανιχνευτή υπερήχων στο σύστημα πλοήγησης,
μπορείτε να ορίσετε όνομα για τον ανιχνευτή αφού έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις εικόνας και βίντεο.
Μπορείτε να ορίσετε όνομα για τη βαθμονόμηση ενός ανιχνευτή υπερήχων μόνο μία φορά.
Εάν ένας ανιχνευτής υπερήχων είναι ήδη βαθμονομημένος στο σύστημα πλοήγησης, μπορείτε να
ορίσετε μια άλλη ρύθμιση για αυτόν πατώντας Add New Probe στη σελίδα Probe Selection.

ΥΠΕΡΗΧΟΙ
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Εικόνα 128 

Βήματα

1.
Εισαγάγετε ένα όνομα στο εικονικό πληκτρολόγιο. Για να αναγνωρίζετε εύκολα τον
ανιχνευτή, το όνομα θα πρέπει να περιέχει το όνομα του ανιχνευτή και τη συχνότητα
υπερήχων που χρησιμοποιείτε.

2. Πατήστε Proceed για να αποθηκεύσετε το όνομα ανιχνευτή.

Πώς να ρυθμίσετε τον κώνο βαθμονόμησης

Το παράθυρο διαλόγου Cone Definition εμφανίζει έναν προτεινόμενο κώνο υπερήχων (κίτρινο
περίγραμμα). Ο κώνος περικλείει την περιοχή που χρησιμοποιείται για τη βαθμονόμηση του
ανιχνευτή υπερήχων. Τοποθετήστε τον κώνο κατά τρόπο ώστε όλα τα τμήματα εικόνας που δεν
ανήκουν στη εικόνα λειτουργίας-B να βρίσκονται εκτός του κίτρινου περιγράμματος και ο κώνος
που έχετε ορίσει να αναπαριστά το υπερηχογράφημα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εισόδου βίντεο πατώντας Image Settings ④
εντός της προβολής.
 

②

④
③

①
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Βήματα

1. Ενεργοποιήστε ένα σημείο πατώντας το σταυρόνημα και μετακινώντας το ώστε να
δημιουργήσετε ένα κίτρινο περίγραμμα ① γύρω από τον κώνο υπερήχων.

2.

Για να τοποθετήσετε ένα σημείο, πατήστε την επιθυμητή περιοχή πάνω στην οθόνη.
Χρησιμοποιήστε τη μεγεθυσμένη προβολή ② για να ρυθμίσετε λεπτομερώς τη θέση.
Το τρέχον σημείο (εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα) μετακινείται στην περιοχή που
υποδεικνύεται.

3.

Ρυθμίστε το βάθος διείσδυσης χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό ③. Το βάθος διείσδυσης
μπορεί να οριστεί μεταξύ 50 mm και 100 mm.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το βάθος διείσδυσης στο παράθυρο διαλόγου πρέπει να είναι ίδιο με το
βάθος διείσδυσης των συνδεδεμένων υπερήχων.
 

Υποστηρίζονται μόνο ανιχνευτές υπερήχων με βάθος διείσδυσης μεταξύ 50 mm και
100 mm.

Τρόπος εκτέλεσης αυτόματης βαθμονόμησης

Το παράθυρο διαλόγου Rod Detection παρέχει ζωντανή ανάδραση σχετικά με τα αντικείμενα
εικόνας που χρησιμοποιούνται για την αυτόματη βαθμονόμηση.

①

②

Εικόνα 130 

Βήματα

1.
Προσαρμόστε τις κόκκινες γραμμές ① για να αγνοούνται τεχνικά σφάλματα εικόνων που
θα μπορούσαν να αναγνωριστούν ως ράβδοι. Θα αγνοηθεί οτιδήποτε βρίσκεται πάνω
από την ανώτερη γραμμή και κάτω από την κατώτερη γραμμή.

2.
Τοποθετήστε το άκρο του ανιχνευτή σε κατακόρυφη θέση και στο κέντρο του ελαστικού
τμήματος του ομοιώματος καταγραφής υπερήχων, ευθυγραμμίζοντας το επίπεδο
υπερήχων με το ομοίωμα.

3.

Τα λευκά σημεία βαθμονόμησης στο υπερηχογράφημα έχουν πράσινο περίγραμμα εάν
εντοπιστούν από τον αλγόριθμο βαθμονόμησης του λογισμικού. Η συσκευή υπερήχων
πρέπει να παραμείνει ακίνητη για ορισμένα δευτερόλεπτα.
• Εάν η βαθμονόμηση είναι επιτυχής, ανοίγει η σελίδα Ultrasound Verification.
• Εάν αποτύχει η βαθμονόμηση, ανοίγει η σελίδα Manual Rod Placement.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εικόνας επιλέγοντας Image Settings ②
εντός της προβολής.
 

ΥΠΕΡΗΧΟΙ

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.4 Cranial/ENT Έκδ. 3.1 217



Το ομοίωμα καταγραφής υπερήχων πρέπει να είναι καλυμμένο κατά τη βαθμονόμηση
προκειμένου να διασφαλιστεί η στειρότητα του ανιχνευτή υπερήχων.

Πώς να επιτύχετε ικανοποιητική βαθμονόμηση

Ο αλγόριθμος βαθμονόμησης χρησιμοποιεί τις ράβδους του ομοιώματος βαθμονόμησης για να
βαθμονομήσει τον ανιχνευτή υπερήχων. Οι ακόλουθες εικόνες παρουσιάζουν την όψη που πρέπει
να έχουν οι ράβδοι του ομοιώματος υπερήχων που ανιχνεύονται, ώστε να επιτευχθεί επιτυχής
βαθμονόμηση. Παρέχονται παραδείγματα για διαφορετικά βάθη διείσδυσης.

Βαθμονόμηση Επεξήγηση

• Στην αριστερή πλευρά του υπερηχογραφή-
ματος μπορείτε να δείτε την ανίχνευση ρά-
βδων με χρήση αλγορίθμου βαθμονόμησης.

• Αντιστοιχίστε τον ανιχνευτή υπερήχων στο
σχηματισμό ράβδων όπως φαίνεται στην ει-
κόνα.

• Ανιχνεύονται πέντε ράβδοι με τον ανιχνευτή
υπερήχων, με βάθος διείσδυσης 60 mm.

Αυτός ο σχηματισμός ράβδων παρέχει επιτυ-
χή βαθμονόμηση του ανιχνευτή υπερήχων.

• Αντιστοιχίστε τον ανιχνευτή υπερήχων στο
σχηματισμό ράβδων όπως φαίνεται στην ει-
κόνα.

• Με βάθος διείσδυσης 80 mm είναι ορατές
οκτώ ράβδοι.

Αυτός ο σχηματισμός ράβδων παρέχει επιτυ-
χή βαθμονόμηση του ανιχνευτή υπερήχων.

• Αντιστοιχίστε τον ανιχνευτή υπερήχων στο
σχηματισμό ράβδων όπως φαίνεται στην ει-
κόνα.

• Με βάθος διείσδυσης 100 mm είναι ορατές
τουλάχιστον οκτώ ράβδοι.

Αυτός ο σχηματισμός ράβδων παρέχει επιτυ-
χή βαθμονόμηση του ανιχνευτή υπερήχων.

Πώς να εκτελέσετε μη αυτόματη βαθμονόμηση

Εάν αποτύχει η αυτόματη βαθμονόμηση, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Manual Rod Placement.
Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορείτε να βελτιώσετε με μη αυτόματο τρόπο την αυτόματη
βαθμονόμηση, ρυθμίζοντας χειροκίνητα τις ράβδους που έχουν επιλεγεί αυτόματα από την
αυτόματη βαθμονόμηση. Τα λευκά σημεία βαθμονόμησης του ομοιώματος καταγραφής
υπερήχων στο υπερηχογράφημα χρησιμοποιούνται για τη βαθμονόμηση.
Μπορείτε να δείτε πώς φαίνεται μια σωστή τοποθέτηση ράβδων με μη αυτόματο τρόπο στο
ομοίωμα υπερήχων ①.

Εκκίνηση των εξωτερικών υπερήχων
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①

Εικόνα 131 

②

Εικόνα 132 

Βήματα

1.

Για τη βαθμονόμηση χρησιμοποιείται μια εικόνα του υπερηχογραφήματος. Τα επιλεγμένα
σημεία βαθμονόμησης επισημαίνονται αυτόματα με λευκά σταυρονήματα. Η θέση του
σταυρονήματος βρίσκεται στο κέντρο των λευκών σημείων βαθμονόμησης του
υπερηχογραφήματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν τα σημεία βαθμονόμησης του ομοιώματος καταγραφής δεν είναι πλήρως
ορατά στην προβολή, πατήστε Try Again. Το λογισμικό σάς επιστρέφει στο παράθυρο
διαλόγου Rod Detection, όπου μπορείτε να εκτελέσετε νέα αυτόματη βαθμονόμηση.
 

2.

• Για να προσαρμόσετε τη θέση του σημείου βαθμονόμησης, πατήστε το σταυρόνημα του
συγκεκριμένου σημείου βαθμονόμησης για να αλλάξετε τη θέση του. Το επιλεγμένο
σταυρόνημα επισημαίνεται με κίτρινο χρώμα.

• Για να τοποθετήσετε ένα σημείο βαθμονόμησης, πατήστε την επιθυμητή θέση πάνω
στην οθόνη. Το τρέχον σημείο (εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα) μετακινείται στην περιοχή
που υποδεικνύεται. Προσαρμόστε χειροκίνητα τα σημεία βαθμονόμησης, έως ότου
αντιστοιχούν στο κέντρο των λευκών ράβδων στο υπερηχογράφημα.

Χρησιμοποιήστε τη μεγεθυσμένη προβολή ② για να ρυθμίσετε λεπτομερώς τη θέση.

3.

Τοποθετήστε όλα τα σημεία βαθμονόμησης, το ένα μετά το άλλο.
• Για να προσθέσετε σημεία βαθμονόμησης ή να επιλέξετε πρόσθετες ράβδους, πατήστε

Add Rod.
• Για να αφαιρέσετε σημεία βαθμονόμησης ή να αποεπιλέξετε ράβδους, πατήστε Remo-

ve Rod.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Απαιτούνται τουλάχιστον πέντε σημεία βαθμονόμησης για να εκτελέσετε
βαθμονόμηση.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο μέγιστος αριθμός ράβδων διαφέρει ανάλογα με το βάθος βαθμονόμησης,
όπως αναφέρεται στη σελίδα Manual Rod Placement.
 

ΥΠΕΡΗΧΟΙ
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Βήματα

4.

Πατήστε Calibrate για να εκτελέσετε επαναβαθμονόμηση με βάση τα σημεία που έχετε
βαθμονομήσει χειροκίνητα.
Εάν αποτύχει η μη αυτόματη βαθμονόμηση, ανοίγει η σελίδα Ultrasound Calibration Er-
ror. Πατήστε:
• Try Again για να βελτιώσετε την επανατοποθέτηση των σημείων βαθμονόμησης.
• Cancel για να ματαιώσετε τη βαθμονόμηση υπερήχων.
Εάν η βαθμονόμηση είναι επιτυχής, το λογισμικό σάς προτρέπει να επαληθεύσετε την
ακρίβεια (βλ. σελίδα 220).

Πρόσθετες επιλογές για μη αυτόματη βαθμονόμηση

Κουμπί Λειτουργία

Add Rod

Προσθέτει ένα επιπλέον σημείο βαθμονόμησης (σταυρόνημα) για να ορίσετε
νέα ράβδο. Πρέπει να ορίσετε τουλάχιστον πέντε σημεία βαθμονόμησης για να
είναι επιτυχής η βαθμονόμηση.
Ανάλογα με το βάθος διείσδυσης, μπορείτε να τοποθετήσετε έναν μέγιστο
αριθμό σημείων βαθμονόμησης (βλ. σελίδα 218).

Remove Rod Καταργεί το επιλεγμένο (κίτρινο) σταυρόνημα.

Reset Ανακτά το σημείο βαθμονόμησης που είχατε επιλέξει αρχικά για τη χειροκίνητη
βαθμονόμηση.

Try Again

Όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί Try Again ανοίγει η σελίδα Rod Detection για
να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη βαθμονόμηση προκειμένου:
• Να εκτελέσετε επιτυχώς αυτόματη βαθμονόμηση (βλ. σελίδα 217) ή
• Να λάβετε νέο υπερηχογράφημα για μη αυτόματη βαθμονόμηση

Calibrate Εκτελεί νέα βαθμονόμηση με χρήση σημείων βαθμονόμησης που έχετε ορίσει
χειροκίνητα.

Cancel Ακυρώνει τη βαθμονόμηση του ανιχνευτή υπερήχων και σας επιστρέφει στην
κύρια οθόνη.

Πώς να επαληθεύσετε μια βαθμονόμηση υπερήχων

②①

Εικόνα 133 

Εκκίνηση των εξωτερικών υπερήχων

220 Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.4 Cranial/ENT Έκδ. 3.1



Βήματα

1.
Τοποθετήστε τον ανιχνευτή υπερήχων στο ομοίωμα καταγραφής υπερήχων. Στην
προβολή ①, οι ράβδοι και τα σταυρονήματα της βαθμονόμησης θα πρέπει να
αντιστοιχούν σε αυτά του ομοιώματος.

2.
Στην προβολή ②, μπορείτε να δείτε τις επικαλύψεις βαθμονόμησης με τα δεδομένα
υπερήχων (εμφανίζονται με πράσινο χρώμα). Συγκρίνετε τα ανατομικά επίκεντρα με τα
δεδομένα MR/CT.

3.

Επιλέξτε ένα από τα εξής:
• Πατήστε Recalibrate. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Rod Detection για την αυτόματη
βαθμονόμηση υπερήχων.

• Πατήστε Improve. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Manual Rod για να βελτιώσετε
χειροκίνητα τη βαθμονόμηση.

• Πατήστε Accept για να αποδεχθείτε τον τρέχοντα ανιχνευτή που έχει επαληθευτεί.
• Πατήστε Cancel για να ακυρώσετε την τρέχουσα βαθμονόμηση ανιχνευτή. Στη
συνέχεια, επιστρέφετε αυτόματα στην κύρια οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Τυχόν μεταβολή του βάθους διείσδυσης, της συχνότητας ή των άλλων ρυθμίσεων
υπερήχων της εξωτερικής συσκευής υπερήχων ματαιώνει τη βαθμονόμηση. Απαιτείται νέα
βαθμονόμηση.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επαλήθευσης υπερήχων,
ανατρέξτε στην ενότητα Επαλήθευση της βαθμονόμησης ανιχνευτή στη σελίδα 210.
 

Έλεγχος ακρίβειας της βαθμονόμησης υπερήχων

Θα πρέπει πάντα να ελέγχετε την ακρίβεια της παρακολούθησης υπερήχων μετά τη
βαθμονόμηση, επιβεβαιώνοντας ότι ο ανιχνευτής υπερήχων εμφανίζεται σωστά στα
δεδομένα CT/MR. Τοποθετήστε τον ανιχνευτή σε γνωστά ανατομικά επίκεντρα και
επαληθεύστε τη θέση που εμφανίζεται στην οθόνη.

Επαναβαθμονόμηση

Εάν η επαλήθευση του ανιχνευτή είναι ανακριβής, πρέπει να επαναβαθμονομήσετε τον ανιχνευτή
υπερήχων για να επιτύχετε ακριβή βαθμονόμηση.
Τυχόν μεταβολή του βάθους διείσδυσης, της συχνότητας ή των άλλων ρυθμίσεων υπερήχων της
εξωτερικής συσκευής υπερήχων ματαιώνει τη βαθμονόμηση και απαιτείται νέα βαθμονόμηση.
Πατήστε Recalibrate στη σελίδα Ultrasound Verification για να ανοίξτε τη σελίδα Rod
Detection και να επαναβαθμονομήσετε αυτόματα τον ανιχνευτή υπερήχων.

ΥΠΕΡΗΧΟΙ
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11.3 Εργαλεία εξωτερικών υπερήχων
11.3.1 Πρόσβαση σε εργαλεία

Πρόσβαση σε εργαλεία υπερήχων

Μόλις επαληθεύσετε τη βαθμονόμηση, το παράθυρο διαλόγου Tools > Ultrasound εμφανίζει όλες
τις διαθέσιμες λειτουργίες για τον Εξωτερικό υπέρηχο. 

Εικόνα 134 

Διαθέσιμα εργαλεία

Εάν διαθέτετε άδεια λογισμικού External Ultrasound είναι διαθέσιμα τα εξής εργαλεία υπερήχων:

Εργαλείο Επεξήγηση Βλέπε

Ultrasound Probes
Επιλέξτε και επαληθεύστε έναν προβαθμονομημένο
ανιχνευτή υπερήχων ή βαθμονομήστε έναν νέο ανι-
χνευτή ή βάθος διείσδυσης.

Σελίδα 208

Switch to BK Medical
Ultrasound

Για να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό BK Medical
Ultrasound. Σελίδα 231

Image Settings Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις υπερηχογραφήματος, π.χ.
φωτεινότητα, αντίθεση, κορεσμός. Σελίδα 223

Object Shift Επανατοποθετήστε τα αντικείμενα με περίγραμμα. Σελίδα 155

Ultrasound Landmarks Ορίστε επίκεντρα χρησιμοποιώντας το υπερηχογράφη-
μα. Σελίδα 168

3-D Ultrasound
Acquisition Λήψη ομάδας εικόνων τρισδιάστατων υπερήχων. Σελίδα 224

Εργαλεία εξωτερικών υπερήχων
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11.3.2 Image Settings

Γενικές πληροφορίες

Το παράθυρο διαλόγου Image Settings σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις
εικόνας όπως απαιτείται, χρησιμοποιώντας τα ρυθμιστικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τις ρυθμίσεις εικόνας, ανατρέξτε στη σελίδα 53.

Πώς να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εικόνας

Εικόνα 135 

Επιλογές

Επιλέξτε το Tools > Ultrasound για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Image Settings, όπου
μπορείτε να πραγματοποιήσετε προσαρμογές εικόνας (βλ. σελίδα 222).

Πατήστε το εικονίδιο Image Settings που βρίσκεται στις προβολές Ultrasound και
Ultrasound Inline.

ΥΠΕΡΗΧΟΙ
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11.4 Λήψη τρισδιάστατων υπερήχων
11.4.1 Εισαγωγή

Επισκόπηση

Το 3-D Ultrasound Acquisition σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ενδοεγχειρητικά νέες ομάδες
εικόνων, σαρώνοντας τον όγκο της κεφαλής του ασθενή. Η νέα ομάδα εικόνων μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σκοπούς πλοήγησης.

Ακρίβεια δεδομένων που έχουν ληφθεί

Εάν χαλαρώσει ένας προσαρμογέας υπερήχων, η ομάδα εικόνων τρισδιάστατων
υπερήχων που έχει ληφθεί ενδοεγχειρητικά ενδέχεται να μην αντιστοιχεί στην
προεγχειρητική ομάδα εικόνων.

Τα δεδομένα τρισδιάστατων υπερήχων που έχετε λάβει είναι πιθανό να διαφέρουν σε
σχέση με την πραγματική ανατομία του ασθενή έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα,
λόγω π.χ. μετατόπισης εγκεφάλου ή εκτομών.

Η λειτουργία 3-D Ultrasound Acquisition μπορεί να εκτελεστεί με ακρίβεια για ιστό που
παραμένει σταθερός σε σχέση με τη διάταξη αναφοράς Mayfield.

Συμβουλές για τη λήψη τρισδιάστατων υπερήχων

Εικόνα 136 
• Μετακινήστε τον προσαρμογέα κάνοντας μια μεγάλη, αργή και σταθερή σαρωτική κίνηση

(περίπου 10 δευτερόλεπτα).
• Η συστοιχία παρακολούθησης θα πρέπει να είναι στραμμένη όσο το δυνατόν περισσότερο
προς την κάμερα.

• Μην μετακινείτε τον προσαρμογέα δύο φορές πάνω από την ίδια περιοχή.
• Διατηρείτε τον προσαρμογέα κάθετο κατά προσέγγιση. Επιτρέπεται μόνο ελάχιστη κλίση.
• Η συσκευή υπερήχων πρέπει να παραμένει εστιασμένη στην περιοχή ενδιαφέροντος.

Για την αποφυγή καθυστέρησης μεταξύ της εικόνας υπερήχων και των αντίστοιχων
εικόνων CT/MR, μετακινήστε τον ανιχνευτή αργά και ομαλά. Για να επιτύχετε τη μέγιστη
ακρίβεια, πραγματοποιήστε τη λήψη των δεδομένων υπερήχων με μία, αργή σαρωτική
κίνηση.

Λήψη τρισδιάστατων υπερήχων
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Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στο παράθυρο διαλόγου για λήψη τρισδιάστατων υπερήχων

Εικόνα 137 

Βήμα

Επιλέξτε το Ultrasound > Tools και πατήστε 3-D Ultrasound Acquisition για να ανοίξετε το
παράθυρο διαλόγου Acquisition of 3-D Ultrasound.

Πώς να καταγράψετε υπερηχογραφήματα

Βήματα

1.

• Τοποθετήστε τον ανιχνευτή στην περιοχή ενδιαφέροντος και πατήστε Start για να
εκκινήσετε τη λήψη δεδομένων υπερήχων.

• Μετακινήστε αργά τον ανιχνευτή για να καταγράψετε με ακρίβεια τα
υπερηχογραφήματα, προσέχοντας παράλληλα να μην καταστρέψετε ιστό του ασθενή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Τώρα εμφανίζεται το κουμπί Stop.
 

2.
Όταν ολοκληρωθεί η λήψη υπερηχογραφημάτων, πατήστε Stop.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Είναι δυνατό να λάβετε έως 500 υπερηχογραφήματα, πατώντας ξανά το
Start.
 

3. Πατήστε Accept για να αποθηκεύσετε την ομάδα εικόνων που έχετε λάβει.

4. Εάν έχετε ήδη λάβει υπερηχογραφήματα, μπορείτε να πατήσετε Clear για να τα
διαγράψετε.

Αποθηκευμένες εικόνες

Το λογισμικό μπορεί να αποθηκεύσει έως 500 εικόνες, οι οποίες συγκεντρώνονται σε μία ομάδα
εικόνων. Η νέα ομάδα εικόνων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς πλοήγησης (βλ. σελίδα
141).

ΥΠΕΡΗΧΟΙ
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11.5 Υπερηχογραφήματα
11.5.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να προβάλετε ζωντανά υπερηχογραφήματα. Στις εικόνες προβάλλονται τροχιές,
αντικείμενα και σημεία που έχουν σχεδιαστεί.

Πριν ξεκινήσετε

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει την έξοδο βίντεο υπερήχων (βλ. σελίδα 215).

Πώς να εμφανίσετε υπερηχογραφήματα

Βήματα

1. Πατήστε το εικονίδιο ματιού εντός της προβολής που επιθυμείτε να εμφανίσετε
στην κύρια οθόνη.

2. Επιλέξτε την καρτέλα Other Views.

3.

Πατήστε την προβολή Ultrasound ή την προβολή Ultrasound Inline. Το παράθυρο
διαλόγου κλείνει και η προβολή ενημερώνεται με το επιλεγμένο υπερηχογράφημα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η προβολή Ultrasound Inline απαιτεί επίσης να επιλέξετε μια ομάδα
δεδομένων (βλ. σελίδα 228).
 

Πώς να παγώσετε υπερηχογραφήματα

Μπορείτε να παγώσετε μια προβολή υπερήχων με το εικονίδιο Ultrasound Freeze που βρίσκεται
εντός μιας προβολής υπερήχων.

Βήματα

1.

Πατήστε το απενεργοποιημένο εικονίδιο Ultrasound Freeze εντός μιας
προβολής Ultrasound ή Ultrasound Inline.
Επηρεάζεται μόνο η προβολή υπερήχων στην οποία είναι ενεργοποιημένο το
εικονίδιο.

2. Πατήστε το ενεργοποιημένο εικονίδιο Ultrasound Freeze για να ξεπαγώσετε το
υπερηχογράφημα.

Για να παγώσετε υπερηχογραφήματα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Ultrasound Freeze
στο λογισμικό και όχι στη συσκευή υπερήχων.

Διαφορετικές προβολές υπερήχων

Προβολή Επεξήγηση

Ultrasound
Σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλετε το υπερηχογράφημα.
Στις εικόνες προβάλλονται τροχιές, αντικείμενα και σημεία που έχουν σχεδια-
στεί.

Υπερηχογραφήματα
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Προβολή Επεξήγηση

Ultrasound Inline

Σας επιτρέπει να προβάλετε την επιλεγμένη ομάδα εικόνων με δεδομένα
CT/MR που έχουν ανακατασκευαστεί ώστε να αντιστοιχούν στους υπερήχους
(βλ. σελίδα 228).
Στις εικόνες προβάλλονται τροχιές, αντικείμενα και σημεία που έχουν σχεδια-
στεί.

Ο προσανατολισμός της προβολής υπερήχων και ο προσανατολισμός του ασθενή είναι
ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Τυχόν μεταβολή του προσανατολισμού στην προβολή ACS δεν
επηρεάζει την προβολή υπερήχων.

Η εμφάνιση υπερηχογραφημάτων και εικόνων βίντεο μπορεί να καθυστερήσει εάν το
σύστημα χρησιμοποιείται σε πλήρη ισχύ.

ΥΠΕΡΗΧΟΙ
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11.5.2 Εσωτερική προβολή υπερήχων

Επισκόπηση

Η προβολή Ultrasound Inline σας επιτρέπει να προβάλετε την επιλεγμένη ομάδα εικόνων με
δεδομένα CT ή MR που έχουν ανακατασκευαστεί ώστε να αντιστοιχούν στους υπερήχους.

Πώς να προβάλετε μια ανακατασκευή υπερήχων

Βήματα

1. Πατήστε το εικονίδιο ματιού.

2. Επιλέξτε την καρτέλα Other Views. 

3. Πατήστε την προβολή Ultrasound Inline. Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και η προβολή
ενημερώνεται με την Ultrasound Inline.

4.
Εάν υπάρχει πάνω από μία ομάδα εικόνων, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Select Set.
Επιλέξτε την ομάδα εικόνων που επιθυμείτε να προβάλετε. Το παράθυρο διαλόγου κλείνει
και η προβολή ενημερώνεται με την Ultrasound Inline.

Εμφάνιση εικόνας

Η άνω δεξιά προβολή εμφανίζει την προβολή Ultrasound Inline ①.

①

Εικόνα 138 

Πώς να δημιουργήσετε επικάλυψη εσωτερικής προβολής υπερήχων

Βήματα

1.

Πατήστε το απενεργοποιημένο εικονίδιο Overlay για να επικαλύψετε την
ανακατασκευή υπερήχων με την εικόνα βίντεο υπερήχων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Doppler της εξωτερικής
συσκευής υπερήχων, επαληθεύστε τις πληροφορίες χρώματος στην εξωτερική
οθόνη.
 

Υπερηχογραφήματα
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Βήματα

2. Πατήστε το ενεργό εικονίδιο Overlay για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
Overlay.

Η εικόνα βίντεο υπερήχων επικάλυψης ενδέχεται να αποκρύπτει σημαντικές δομές της
υποκείμενης ομάδας εικόνων. Χρησιμοποιήστε πρόσθετη προβολή για να εμφανίσετε την
ομάδα εικόνων, ή απενεργοποιήστε την επικάλυψη υπερήχων για να ελέγξετε εάν
υπάρχουν κρυμμένες δομές.

Πώς να ρυθμίσετε την επικάλυψη

Πατήστε το εικονίδιο Image Settings στην προβολή Ultrasound Inline και επιλέξτε την καρτέλα
Overlay στο παράθυρο διαλόγου Image Settings.

①

③

②

④

Εικόνα 139 

Αρ. Λειτουργία

① Ρυθμίζει το Lower Threshold της εικόνας. Τα σκουρόχρωμα τμήματα του υπερηχογρα-
φήματος δεν εμφανίζονται.

② Ρυθμίζει το Upper Threshold της εικόνας. Τα ανοιχτόχρωμα τμήματα του υπερηχογραφή-
ματος δεν εμφανίζονται.

③ Ρυθμίζει το Intensity του υπερηχογραφήματος, προκειμένου να αλλάξει ο βαθμός διαφά-
νειας του υπερηχογραφήματος επικάλυψης.

④ Ενεργοποιεί το Green Overlay στην εικόνα, ώστε το χρώμα του υπερηχογραφήματος να
εμφανίζεται σε τόνους πρασίνου.

ΥΠΕΡΗΧΟΙ
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11.5.3 Διαμόρφωση προβολής υπερήχων

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να προβάλετε ζωντανά υπερηχογραφήματα. Στις εικόνες προβάλλονται τροχιές,
αντικείμενα και σημεία που έχουν σχεδιαστεί. Παρακάτω υποδεικνύονται διαφορετικές
διαμορφώσεις προβολής.

Προτεινόμενη διάταξη προβολής

① ② ③

④⑥ ⑤

Εικόνα 140 

Αρ. Προβολή

① Αξονική

② Στεφανιαία

③ Οβελιαία

④ Τρισδιάστατη επισκόπηση

⑤ Προβολή ανακατασκευής υπερήχων χωρίς επικάλυψη

⑥ Προβολή ανακατασκευής υπερήχων με επικάλυψη

Το άκρο ενός βαθμονομημένου ανιχνευτή υπερήχων που παρακολουθείται ταυτίζεται με το κέντρο
του ανώτερου ορίου του εμφανιζόμενου κώνου υπερήχων. Η εμφανιζόμενη τροχιά βρίσκεται στο
επίπεδο των υπερήχων.

Υπερηχογραφήματα
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11.6 BK Medical Ultrasound
11.6.1 Εισαγωγή στο λογισμικό BK Medical Ultrasound

Γενικές πληροφορίες

Η μετατόπιση εγκεφάλου που προκαλείται από υπερέκταση της κεφαλής, απώλεια υγρών ή
εκτομή όγκου μπορεί να μειώσει την ακρίβεια της πλοήγησης που βασίζεται σε προεγχειρητικές
εικόνες. Οι υπέρηχοι πλοήγησης χρησιμοποιούνται:
• Στον ενδοεγχειρητικό εντοπισμό και αντιστάθμιση της μετατόπισης εγκεφάλου
• Στην οπτικοποίηση και επισήμανση αγγείων

Πριν ξεκινήσετε

• Ο ασθενής πρέπει να είναι καταγεγραμμένος.
• Η συσκευή πλοήγησης πρέπει να είναι σωστά συνδεδεμένη στο σύστημα πλοήγησης.
• Πρέπει να υπάρχει προσαρτημένος προσαρμογέας υπερήχων στον ανιχνευτή υπερήχων.

Διαβάστε προσεκτικά τα κεφάλαια Προσαρμογείς υπερήχων και Ομοίωμα καταγραφής
υπερήχων στο Εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων πριν χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες
υπερήχων.

Πριν πραγματοποιήσετε πλοήγηση με καθοδήγηση υπερήχων, πρέπει να βαθμονομήσετε
τον ανιχνευτή υπερήχων χρησιμοποιώντας το ομοίωμα καταγραφής υπερήχων.

Περιορισμοί

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το
λογισμικό για να ελέγξετε και να καταγράψετε το υπερηχογράφημα. Το παρόν εγχειρίδιο
δεν:
• Παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης της εξέτασης με υπερήχους ή άλλες
ιατρικές διαδικασίες.

• Παραθέτει ιατρικά πρωτόκολλα για εξετάσεις με υπερήχους ή άλλες ιατρικές διαδικασίες.
• Αναλύει τις ερμηνείες των σαρώσεων που λαμβάνονται.

Πριν χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του λογισμικού BK Medical Ultrasound, πρέπει να
έχετε εκπαιδευτεί σε κλινικές διαδικασίες για τη διεξαγωγή εξετάσεων με υπερήχους.

Εμφανιζόμενα υπερηχογραφήματα

Τα υπερηχογραφήματα που εμφανίζονται στην οθόνη πλοήγησης δεν ενδείκνυνται για
διαγνωστικούς σκοπούς. Χρησιμοποιήστε την οθόνη της συσκευής υπερήχων όταν
απαιτείται υψηλή ποιότητα εικόνας.

ΥΠΕΡΗΧΟΙ
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11.6.2 Εκκίνηση του BK Medical Ultrasound

Γενικές πληροφορίες

Η ενσωμάτωση υπερήχων απαιτεί σύνδεση βίντεο μεταξύ της συσκευής υπερήχων και του
συστήματος πλοήγησης. Η συσκευή υπερήχων BK Medical απαιτεί απευθείας σύνδεση δικτύου με
το σύστημα Brainlab.

Τρόπος ενεργοποίησης των υπερήχων

Εικόνα 141 

Βήμα

Ανοίξτε το Tools > Ultrasound.

BK Medical Ultrasound
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11.6.3 Επιλογή του ανιχνευτή υπερήχων

Γενικές πληροφορίες

Για να πλοηγήσετε έναν ανιχνευτή υπερήχων, πρέπει να τον έχετε βαθμονομήσει τουλάχιστον μία
φορά.

Πώς να επιλέξετε έναν ανιχνευτή υπερήχων

Εικόνα 142 

Βήμα

Στο Tools > Ultrasound > Probes, επιλέξτε τον ανιχνευτή BK Medical που επιθυμείτε να χρησι-
μοποιήσετε για πλοήγηση πατώντας το εικονίδιο.
Το λογισμικό σάς προτρέπει να επαληθεύσετε τον ανιχνευτή (βλ. σελίδα 210).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο βαθμονομημένος ανιχνευτής που έχετε επιλέξει επισημαίνεται.
 

Βεβαιωθείτε ότι ο ανιχνευτής υπερήχων που επιλέγετε είναι πράγματι ο ανιχνευτής που θα
χρησιμοποιήσετε για την πλοήγηση.

Πρόσθετες επιλογές

Επιλογές

Για να προσθέσετε νέο ανιχνευτή, πατήστε Add New Probe. Ανοίγει μια σειρά από παράθυρα
διαλόγου για τη βαθμονόμηση του νέου ανιχνευτή (βλ. σελίδα 237).

Για να διαγράψετε έναν ανιχνευτή από τη λίστα, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί Χ. Το λογισμικό
σάς ζητά να επαληθεύσετε αυτήν την ενέργεια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Δεν είναι δυνατό να διαγράψετε έναν ανιχνευτή υπερήχων που είναι ενεργός την
τρέχουσα στιγμή.
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11.6.4 Επαλήθευση της βαθμονόμησης ανιχνευτή

Γενικές πληροφορίες

Μετά από κάθε βαθμονόμηση ανιχνευτή υπερήχων ή μετά την επιλογή ενός ανιχνευτή που έχει
ήδη βαθμονομηθεί, είναι σημαντικό να επαληθεύσετε την ακρίβεια της βαθμονόμησης, ώστε να
διασφαλίσετε τη σωστή αναπαράσταση εικόνας.

Παράθυρο διαλόγου για επαλήθευση των υπερήχων

8

②①

Εικόνα 143 

Αρ. Στοιχείο

①

Όταν τοποθετείτε τον ανιχνευτή υπερήχων στο ομοίωμα καταγραφής υπερήχων, εμφα-
νίζεται ένα υπερηχογράφημα του ομοιώματος.
• Οι μικρές λευκές περιοχές στην εικόνα αναπαριστούν τα σημεία βαθμονόμησης (η δια-
σταύρωση των συρμάτων στο ομοίωμα).

• Τα κίτρινα σταυρονήματα υποδεικνύουν τη θέση των σημείων βαθμονόμησης που έχει
υπολογιστεί με βάση τη θέση του ανιχνευτή.

②
Όταν τοποθετείτε τον ανιχνευτή υπερήχων στο κρανίο του ασθενή, ανακατασκευάζεται η
επιλεγμένη ομάδα εικόνων σύμφωνα με τον πραγματικό προσανατολισμό του επιπέδου
υπερήχων. Μπορείτε να συγκρίνετε ανατομικά επίκεντρα με δεδομένα MR/CT.

Εάν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο doppler, επαληθεύστε τη σωστή αναπαραγωγή του
χρώματος στη σελίδα επαλήθευσης με την προβολή των εξωτερικών υπερήχων. Για τη
σωστή αναπαράσταση doppler, απαιτείται είσοδος S-video.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη πλοήγησης μέσω της συσκευής υπερήχων
doppler μπορεί να διαφέρουν από τις πληροφορίες που εμφανίζονται στο σύστημα
υπερήχων. Συγκρίνετε την οθόνη με το εξωτερικό σύστημα υπερήχων για πιο λεπτομερή
εικόνα.

Συχνότητα επαλήθευσης

Κάθε φορά που εκτελείτε πλοήγηση με καθοδήγηση υπερήχων, επαληθεύετε την ακρίβεια
της βαθμονόμησης καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας.
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Πώς να επαληθεύσετε την ακρίβεια χρησιμοποιώντας το ομοίωμα (Επιλογή 1)

Βήματα

1. Τοποθετήστε τον ανιχνευτή σε κατακόρυφη θέση στο ομοίωμα καταγραφής υπερήχων.

2.
Στην προβολή εικόνας ①, επαληθεύστε ότι τα κίτρινα σταυρονήματα αντιστοιχούν στη
θέση των λευκών περιοχών. Εάν κάθε σταυρόνημα βρίσκεται ακριβώς πάνω από τη
λευκή περιοχή (ράβδοι), η βαθμονόμηση είναι ακριβής.

3. Ελέγξτε την ακρίβεια μετακινώντας αργά τον ανιχνευτή, για να διαπιστώσετε εάν η κίνηση
των σταυρονημάτων αντιστοιχεί στην κίνηση των ράβδων.

Τρόπος επαλήθευσης της ακρίβειας απευθείας στο κρανίο (Επιλογή 2)

Βήματα

1. Τοποθετήστε τον ανιχνευτή σε ένα γνωστό επίκεντρο στο κρανίο του ασθενή.

2. Στην προβολή Ultrasound Inline ② (βλ. σελίδα 228), επαληθεύστε ότι ο
προσανατολισμός του υπερηχογραφήματος αντιστοιχεί στα δεδομένα ασθενή.

Επόμενα βήματα

Επιλογές

Εάν η βαθμονόμηση είναι επαρκής, πατήστε Accept για να επιβεβαιώσετε τη βαθμονόμηση.

Εάν η ακρίβεια δεν είναι ικανοποιητική, πατήστε Recalibrate.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Rod Detection (βλ. σελίδα 217).

Μπορείτε επίσης να βελτιώσετε τη βαθμονόμηση με μη αυτόματο τρόπο την πρώτη φορά που
εκτελείται η βαθμονόμηση του ανιχνευτή υπερήχων. Πατήστε Improve. Ανοίγει το παράθυρο
διαλόγου Manual Rod Placement (βλ. σελίδα 218).

Πρόσθετες επιλογές

Κουμπί Λειτουργία

Flip

Η λειτουργία Flip είναι ίδια με τη λειτουργία των υπερήχων, καθώς προ-
σαρμόζει το υπερηχογράφημα στις ανάγκες του χρήστη.
Αναστρέφει την προβολή υπερήχων και την προβολή δεδομένων ασθενή
κατακόρυφα. Ορίζει τον προσανατολισμό εικόνας σύμφωνα με τη δική
σας θέση ρύθμισης/τον προσανατολισμό του ασθενή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η χρήση της λειτουργίας αναστροφής αναιρεί μια ήδη υπάρ-
χουσα βαθμονόμηση ενός ανιχνευτή υπερήχων. Πατήστε Flip στη σελίδα
επαλήθευσης για να προσαρμόσετε το υπερηχογράφημα στις ανάγκες του
χρήστη.
 

Recalibrate
Το Recalibrate ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Rod Detection, και στη
συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη βαθμονόμηση για
να βελτιώσετε τη βαθμονόμηση (βλ. σελίδα 217).

Improve

Το Improve ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Manual Rod Placement. Τώ-
ρα μπορείτε να βελτιώσετε τη βαθμονόμηση με μη αυτόματο τρόπο (βλ.
σελίδα 218).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η λειτουργία Improve μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά
από την πρώτη φορά που εκτελείται η βαθμονόμηση του ανιχνευτή υπερή-
χων.
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Κουμπί Λειτουργία

Accept Αποδέχεται την επαλήθευση των υπερήχων.

Cancel

Ακυρώνει τους υπερήχους και σας επιστρέφει στην κύρια οθόνη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν έχετε ήδη επιλέξει και επαληθεύσει έναν ανιχνευτή υπε-
ρήχων, ο ανιχνευτής που επιλέξατε προηγουμένως παραμένει επιλεγμέ-
νος εάν είναι επιλεγμένο το Cancel στη σελίδα επαλήθευσης.
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11.6.5 Βαθμονόμηση νέου ανιχνευτή υπερήχων BK Medical

Γενικές πληροφορίες

Πρέπει να εκτελέσετε βαθμονόμηση σε περίπτωση που:
• Δεν έχει βαθμονομηθεί κανένας ανιχνευτής.
• Όλοι οι βαθμονομημένοι ανιχνευτές έχουν διαγραφεί.
• Αποτύχει η επαλήθευση της βαθμονόμησης ανιχνευτή.

Προφυλάξεις βαθμονόμησης

Το ομοίωμα καταγραφής υπερήχων πρέπει να είναι καλυμμένο κατά τη βαθμονόμηση
προκειμένου να διασφαλιστεί η στειρότητα του ανιχνευτή υπερήχων.

Η βαθμονόμηση των προβαθμονομημένων ανιχνευτών υπερήχων BK Medical πρέπει να
γίνει με ορατές τουλάχιστον 8 ράβδους βαθμονόμησης. Κατά κανόνα, αυτό ισχύει σε βάθος
7 cm και άνω, αλλά όχι μεγαλύτερο από 11 cm.

Τρόπος εκτέλεσης αυτόματης βαθμονόμησης

Το παράθυρο διαλόγου Rod Detection παρέχει ζωντανή ανάδραση σχετικά με τα αντικείμενα
εικόνας που χρησιμοποιούνται για την αυτόματη βαθμονόμηση.

①

Εικόνα 144 

Βήματα

1. Ορίστε το βάθος στα 8 cm (εάν είναι δυνατόν) και βεβαιωθείτε ότι και οι οκτώ ράβδοι είναι
ορατές.

2.
Προσαρμόστε τις κόκκινες γραμμές ① για να αγνοούνται τεχνικά σφάλματα εικόνων που
θα μπορούσαν να αναγνωριστούν ως ράβδοι. Θα αγνοηθεί οτιδήποτε βρίσκεται πάνω
από την ανώτερη γραμμή και κάτω από την κατώτερη γραμμή.

3.
Τοποθετήστε το άκρο του ανιχνευτή σε κατακόρυφη θέση και στο κέντρο του ελαστικού
τμήματος του ομοιώματος καταγραφής υπερήχων, ευθυγραμμίζοντας το επίπεδο
υπερήχων με το ομοίωμα.
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Βήματα

4.

Τα λευκά σημεία βαθμονόμησης στο υπερηχογράφημα έχουν πράσινο περίγραμμα εάν
εντοπιστούν από τον αλγόριθμο βαθμονόμησης του λογισμικού. Η συσκευή υπερήχων
πρέπει να παραμείνει ακίνητη για ορισμένα δευτερόλεπτα.
• Εάν η βαθμονόμηση είναι επιτυχής, ανοίγει η σελίδα Ultrasound Verification.
• Εάν αποτύχει η βαθμονόμηση, ανοίγει η σελίδα Manual Rod Placement.

Πώς να εκτελέσετε μη αυτόματη βαθμονόμηση

Εάν αποτύχει η αυτόματη βαθμονόμηση, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Manual Rod Placement.
Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορείτε να βελτιώσετε με μη αυτόματο τρόπο την αυτόματη
βαθμονόμηση, ρυθμίζοντας χειροκίνητα τις ράβδους που έχουν επιλεγεί αυτόματα από την
αυτόματη βαθμονόμηση. Τα λευκά σημεία βαθμονόμησης του ομοιώματος καταγραφής
υπερήχων στο υπερηχογράφημα χρησιμοποιούνται για τη βαθμονόμηση.
Μπορείτε να δείτε πώς φαίνεται μια σωστή τοποθέτηση ράβδων με μη αυτόματο τρόπο στο
ομοίωμα υπερήχων ①.

①

Εικόνα 145 

②

Εικόνα 146 

Βήματα

1.

Για τη βαθμονόμηση χρησιμοποιείται μια εικόνα του υπερηχογραφήματος. Τα επιλεγμένα
σημεία βαθμονόμησης επισημαίνονται αυτόματα με λευκά σταυρονήματα. Η θέση του
σταυρονήματος βρίσκεται στο κέντρο των λευκών σημείων βαθμονόμησης του
υπερηχογραφήματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν τα σημεία βαθμονόμησης του ομοιώματος καταγραφής δεν είναι πλήρως
ορατά στην προβολή, πατήστε Try Again. Το λογισμικό σάς επιστρέφει στο παράθυρο
διαλόγου Rod Detection, όπου μπορείτε να εκτελέσετε νέα αυτόματη βαθμονόμηση.
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Βήματα

2.

• Για να προσαρμόσετε τη θέση του σημείου βαθμονόμησης, πατήστε το σταυρόνημα του
συγκεκριμένου σημείου βαθμονόμησης για να αλλάξετε τη θέση του. Το επιλεγμένο
σταυρόνημα επισημαίνεται με κίτρινο χρώμα.

• Για να τοποθετήσετε ένα σημείο βαθμονόμησης, πατήστε την επιθυμητή θέση πάνω
στην οθόνη. Το τρέχον σημείο (εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα) μετακινείται στην περιοχή
που υποδεικνύεται. Προσαρμόστε χειροκίνητα τα σημεία βαθμονόμησης, έως ότου
αντιστοιχούν στο κέντρο των λευκών ράβδων στο υπερηχογράφημα.

Χρησιμοποιήστε τη μεγεθυσμένη προβολή ② για να ρυθμίσετε λεπτομερώς τη θέση.

3.

Τοποθετήστε όλα τα σημεία βαθμονόμησης, το ένα μετά το άλλο.
• Για να προσθέσετε σημεία βαθμονόμησης ή να επιλέξετε πρόσθετες ράβδους, πατήστε

Add Rod.
• Για να αφαιρέσετε σημεία βαθμονόμησης ή να αποεπιλέξετε ράβδους, πατήστε Remo-

ve Rod.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ σημεία βαθμονόμησης για να εκτελέσετε
βαθμονόμηση.
 

4.

Πατήστε Calibrate για να εκτελέσετε επαναβαθμονόμηση με βάση τα σημεία που έχετε
βαθμονομήσει χειροκίνητα.
Εάν αποτύχει η μη αυτόματη βαθμονόμηση, ανοίγει η σελίδα Ultrasound Calibration Er-
ror. Πατήστε:
• Try Again για να βελτιώσετε την επανατοποθέτηση των σημείων βαθμονόμησης.
• Cancel για να ματαιώσετε τη βαθμονόμηση υπερήχων.
Εάν η βαθμονόμηση είναι επιτυχής, το λογισμικό σάς προτρέπει να επαληθεύσετε την
ακρίβεια (βλ. σελίδα 220).

Πρόσθετες επιλογές για μη αυτόματη βαθμονόμηση

Κουμπί Λειτουργία

Add Rod
Προσθέτει ένα επιπλέον σημείο βαθμονόμησης (σταυρόνημα) για να ορίσετε
νέα ράβδο. Πρέπει να ορίσετε τουλάχιστον οκτώ σημεία βαθμονόμησης για να
είναι επιτυχής η βαθμονόμηση.

Remove Rod Καταργεί το επιλεγμένο (κίτρινο) σταυρόνημα.

Reset Ανακτά το σημείο βαθμονόμησης που είχατε επιλέξει αρχικά για τη χειροκίνητη
βαθμονόμηση.

Try Again

Όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί Try Again ανοίγει η σελίδα Rod Detection για
να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη βαθμονόμηση προκειμένου:
• Να εκτελέσετε επιτυχώς αυτόματη βαθμονόμηση (βλ. σελίδα 217) ή
• Να λάβετε νέο υπερηχογράφημα για μη αυτόματη βαθμονόμηση

Calibrate Εκτελεί νέα βαθμονόμηση με χρήση σημείων βαθμονόμησης που έχετε ορίσει
χειροκίνητα.

Cancel Ακυρώνει τη βαθμονόμηση του ανιχνευτή υπερήχων και σας επιστρέφει στην
κύρια οθόνη.
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Πώς να επαληθεύσετε μια βαθμονόμηση υπερήχων

8

②①

Εικόνα 147 

Βήματα

1.
Τοποθετήστε τον ανιχνευτή υπερήχων στο ομοίωμα καταγραφής υπερήχων. Στην
προβολή ①, οι ράβδοι και τα σταυρονήματα της βαθμονόμησης θα πρέπει να
αντιστοιχούν σε αυτά του ομοιώματος.

2.
Στην προβολή ②, μπορείτε να δείτε τις επικαλύψεις βαθμονόμησης με τα δεδομένα
υπερήχων (εμφανίζονται με πράσινο χρώμα). Συγκρίνετε τα ανατομικά επίκεντρα με τα
δεδομένα MR/CT.

3.

Επιλέξτε ένα από τα εξής:
• Πατήστε Recalibrate. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Rod Detection για την αυτόματη
βαθμονόμηση υπερήχων.

• Πατήστε Improve. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Manual Rod για να βελτιώσετε
χειροκίνητα τη βαθμονόμηση.

• Πατήστε Accept για να αποδεχθείτε τον τρέχοντα ανιχνευτή που έχει επαληθευτεί.
• Πατήστε Cancel για να ακυρώσετε την τρέχουσα βαθμονόμηση ανιχνευτή. Στη
συνέχεια, επιστρέφετε αυτόματα στην κύρια οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επαλήθευσης υπερήχων,
ανατρέξτε στην ενότητα Επαλήθευση της βαθμονόμησης ανιχνευτή στη σελίδα 234.
 

Έλεγχος ακρίβειας της βαθμονόμησης υπερήχων

Θα πρέπει πάντα να ελέγχετε την ακρίβεια της παρακολούθησης υπερήχων μετά τη
βαθμονόμηση, επιβεβαιώνοντας ότι ο ανιχνευτής υπερήχων εμφανίζεται σωστά στα
δεδομένα CT/MR. Τοποθετήστε τον ανιχνευτή σε γνωστά ανατομικά επίκεντρα και
επαληθεύστε τη θέση που εμφανίζεται στην οθόνη.
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11.6.6 Εργαλεία BK Medical Ultrasound

Πρόσβαση σε εργαλεία υπερήχων

Μόλις επαληθεύσετε τη βαθμονόμηση, το παράθυρο διαλόγου Tools > Ultrasound εμφανίζει όλες
τις διαθέσιμες λειτουργίες για το λογισμικό BK Medical Ultrasound.

Εικόνα 148 
Εάν διαθέτετε άδεια λογισμικού BK Medical Ultrasound είναι διαθέσιμα τα εξής εργαλεία
υπερήχων:

Εργαλείο Επεξήγηση Βλέπε

Ultrasound Probes
Επιλέξτε και επαληθεύστε έναν προβαθμονομημένο
ανιχνευτή υπερήχων ή βαθμονομήστε έναν νέο ανι-
χνευτή.

Σελίδα 233

Disconnect BK Medical Αποσυνδέει τον τρέχοντα ανιχνευτή υπερήχων. Σελίδα 231

Object Shift Επανατοποθετήστε τα αντικείμενα με περίγραμμα. Σελίδα 155

Ultrasound Landmarks Ορίστε επίκεντρα εντός του υπερηχογραφήματος. Σελίδα 168

3-D Ultrasound
Acquisition Λήψη ομάδας εικόνων τρισδιάστατων υπερήχων. Σελίδα 242

ΥΠΕΡΗΧΟΙ
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11.6.7 Λήψη τρισδιάστατων υπερήχων με το BK Medical

Επισκόπηση

Το 3-D Ultrasound Acquisition σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ενδοεγχειρητικά νέες ομάδες
εικόνων, σαρώνοντας τον όγκο της κεφαλής του ασθενή. Η νέα ομάδα εικόνων μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σκοπούς πλοήγησης.

Ακρίβεια δεδομένων που έχουν ληφθεί

Εάν χαλαρώσει ένας προσαρμογέας υπερήχων, η ομάδα εικόνων τρισδιάστατων
υπερήχων που έχει ληφθεί ενδοεγχειρητικά ενδέχεται να μην αντιστοιχεί στην
προεγχειρητική ομάδα εικόνων.

Τα δεδομένα τρισδιάστατων υπερήχων που έχετε λάβει είναι πιθανό να διαφέρουν σε
σχέση με την πραγματική ανατομία του ασθενή έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα,
λόγω π.χ. μετατόπισης εγκεφάλου ή εκτομών.

Η λειτουργία 3-D Ultrasound Acquisition μπορεί να εκτελεστεί με ακρίβεια για ιστό που
παραμένει σταθερός σε σχέση με τη διάταξη αναφοράς Mayfield.

Συμβουλές για τη λήψη τρισδιάστατων υπερήχων

Εικόνα 149 
• Μετακινήστε τον προσαρμογέα κάνοντας μια μεγάλη, αργή και σταθερή σαρωτική κίνηση

(περίπου 10 δευτερόλεπτα).
• Η συστοιχία παρακολούθησης θα πρέπει να είναι στραμμένη όσο το δυνατόν περισσότερο
προς την κάμερα.

• Μην μετακινείτε τον προσαρμογέα δύο φορές πάνω από την ίδια περιοχή.
• Διατηρείτε τον προσαρμογέα κάθετο κατά προσέγγιση. Επιτρέπεται μόνο ελάχιστη κλίση.
• Η συσκευή υπερήχων πρέπει να παραμένει εστιασμένη στην περιοχή ενδιαφέροντος.

Για την αποφυγή καθυστέρησης μεταξύ της εικόνας υπερήχων και των αντίστοιχων
εικόνων CT/MR, μετακινήστε τον ανιχνευτή αργά και ομαλά. Για να επιτύχετε τη μέγιστη
ακρίβεια, πραγματοποιήστε τη λήψη των δεδομένων υπερήχων με μία, αργή σαρωτική
κίνηση.
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Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στο παράθυρο διαλόγου για λήψη τρισδιάστατων υπερήχων

Εικόνα 150 

Βήμα

Επιλέξτε το Ultrasound > Tools και πατήστε 3-D Ultrasound Acquisition για να ανοίξετε το
παράθυρο διαλόγου Acquisition of 3-D Ultrasound.

Πώς να καταγράψετε υπερηχογραφήματα

Βήματα

1.

• Τοποθετήστε τον ανιχνευτή στην περιοχή ενδιαφέροντος και πατήστε Start για να
εκκινήσετε τη λήψη δεδομένων υπερήχων.

• Μετακινήστε αργά τον ανιχνευτή για να καταγράψετε με ακρίβεια τα
υπερηχογραφήματα, προσέχοντας παράλληλα να μην καταστρέψετε ιστό του ασθενή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Τώρα εμφανίζεται το κουμπί Stop.
 

2.
Όταν ολοκληρωθεί η λήψη υπερηχογραφημάτων, πατήστε Stop.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Είναι δυνατό να λάβετε έως 500 υπερηχογραφήματα, πατώντας ξανά το
Start.
 

3. Πατήστε Accept για να αποθηκεύσετε την ομάδα εικόνων που έχετε λάβει.

4. Εάν έχετε ήδη λάβει υπερηχογραφήματα, μπορείτε να πατήσετε Clear για να τα
διαγράψετε.

Αποθηκευμένες εικόνες

Το λογισμικό μπορεί να αποθηκεύσει έως 500 εικόνες, οι οποίες συγκεντρώνονται σε μία ομάδα
εικόνων. Η νέα ομάδα εικόνων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς πλοήγησης (βλ. σελίδα
141).

ΥΠΕΡΗΧΟΙ
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11.6.8 Υπερηχογραφήματα BK Medical

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να προβάλετε ζωντανά υπερηχογραφήματα. Στις εικόνες προβάλλονται τροχιές,
αντικείμενα και σημεία που έχουν σχεδιαστεί.

Πριν ξεκινήσετε

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή υπερήχων είναι συνδεδεμένη σωστά στο σύστημα πλοήγησης μέσω
σύνδεσης δικτύου.

Πώς να εμφανίσετε υπερηχογραφήματα

Βήματα

1. Πατήστε το εικονίδιο ματιού εντός της προβολής που επιθυμείτε να εμφανίσετε
στην κύρια οθόνη.

2. Επιλέξτε την καρτέλα Other Views.

3.

Πατήστε την προβολή Ultrasound ή την προβολή Ultrasound Inline. Το παράθυρο
διαλόγου κλείνει και η προβολή ενημερώνεται με το επιλεγμένο υπερηχογράφημα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η προβολή Ultrasound Inline απαιτεί επίσης να επιλέξετε μια ομάδα
δεδομένων (βλ. σελίδα 228).
 

Πώς να παγώσετε υπερηχογραφήματα

Μπορείτε να παγώσετε μια προβολή υπερήχων με το εικονίδιο Ultrasound Freeze που βρίσκεται
εντός μιας προβολής υπερήχων.

Βήματα

1.

Πατήστε το απενεργοποιημένο εικονίδιο Ultrasound Freeze εντός μιας
προβολής Ultrasound ή Ultrasound Inline.
Επηρεάζεται μόνο η προβολή υπερήχων στην οποία είναι ενεργοποιημένο το
εικονίδιο.

2. Πατήστε το ενεργοποιημένο εικονίδιο Ultrasound Freeze για να ξεπαγώσετε το
υπερηχογράφημα.

Για να παγώσετε υπερηχογραφήματα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Ultrasound Freeze
στο λογισμικό και όχι στη συσκευή υπερήχων.

Διαφορετικές προβολές υπερήχων

Προβολή Επεξήγηση

Ultrasound
Σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλετε το υπερηχογράφημα.
Στις εικόνες προβάλλονται τροχιές, αντικείμενα και σημεία που έχουν σχεδια-
στεί.

BK Medical Ultrasound

244 Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.4 Cranial/ENT Έκδ. 3.1



Προβολή Επεξήγηση

Ultrasound Inline

Σας επιτρέπει να προβάλετε την επιλεγμένη ομάδα εικόνων με δεδομένα
CT/MR που έχουν ανακατασκευαστεί ώστε να αντιστοιχούν στους υπερήχους
(βλ. σελίδα 228).
Στις εικόνες προβάλλονται τροχιές, αντικείμενα και σημεία που έχουν σχεδια-
στεί.

Ο προσανατολισμός της προβολής υπερήχων και ο προσανατολισμός του ασθενή που
χρησιμοποιούνται στις προβολές ACS είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Τυχόν μεταβολή του
προσανατολισμού στην προβολή ACS δεν επηρεάζει την προβολή υπερήχων.

Η εμφάνιση υπερηχογραφημάτων και εικόνων βίντεο μπορεί να καθυστερήσει εάν το
σύστημα χρησιμοποιείται σε πλήρη ισχύ.

ΥΠΕΡΗΧΟΙ

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.4 Cranial/ENT Έκδ. 3.1 245



11.6.9 Εσωτερική προβολή υπερήχων

Επισκόπηση

Η προβολή Ultrasound Inline σας επιτρέπει να προβάλετε την επιλεγμένη ομάδα εικόνων με
δεδομένα CT ή MR που έχουν ανακατασκευαστεί ώστε να αντιστοιχούν στους υπερήχους.

Πώς να προβάλετε μια ανακατασκευή υπερήχων

Βήματα

1. Πατήστε το εικονίδιο ματιού.

2. Επιλέξτε την καρτέλα Other Views. 

3. Πατήστε την προβολή Ultrasound Inline. Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και η προβολή
ενημερώνεται με την Ultrasound Inline.

4.
Εάν υπάρχει πάνω από μία ομάδα εικόνων, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Select Set.
Επιλέξτε την ομάδα εικόνων που επιθυμείτε να προβάλετε. Το παράθυρο διαλόγου κλείνει
και η προβολή ενημερώνεται με την Ultrasound Inline.

Εμφάνιση εικόνας

Η άνω δεξιά προβολή εμφανίζει την προβολή Ultrasound Inline ①.

①

Εικόνα 151 

Πώς να δημιουργήσετε επικάλυψη εσωτερικής προβολής υπερήχων

Βήματα

1.

Πατήστε το απενεργοποιημένο εικονίδιο Overlay για να επικαλύψετε την
ανακατασκευή υπερήχων με την εικόνα βίντεο υπερήχων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Doppler της συσκευής
υπερήχων, επαληθεύστε τις πληροφορίες χρώματος στην εξωτερική οθόνη.
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Βήματα

2. Πατήστε το ενεργό εικονίδιο Overlay για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
Overlay.

Η εικόνα βίντεο υπερήχων επικάλυψης ενδέχεται να αποκρύπτει σημαντικές δομές της
υποκείμενης ομάδας εικόνων. Χρησιμοποιήστε πρόσθετη προβολή για να εμφανίσετε την
ομάδα εικόνων, ή απενεργοποιήστε την επικάλυψη υπερήχων για να ελέγξετε εάν
υπάρχουν κρυμμένες δομές.

Πώς να ρυθμίσετε την επικάλυψη

Πατήστε το εικονίδιο Image Settings στην προβολή Ultrasound Inline και επιλέξτε την καρτέλα
Overlay στο παράθυρο διαλόγου Image Settings.

①

③

②

④

Εικόνα 152 

Αρ. Λειτουργία

① Ρυθμίζει το Lower Threshold της εικόνας. Τα σκουρόχρωμα τμήματα του υπερηχογρα-
φήματος δεν εμφανίζονται.

② Ρυθμίζει το Upper Threshold της εικόνας. Τα ανοιχτόχρωμα τμήματα του υπερηχογραφή-
ματος δεν εμφανίζονται.

③ Ρυθμίζει το Intensity του υπερηχογραφήματος, προκειμένου να αλλάξει ο βαθμός διαφά-
νειας του υπερηχογραφήματος επικάλυψης.

④ Ενεργοποιεί το Green Overlay στην εικόνα, ώστε το χρώμα του υπερηχογραφήματος να
εμφανίζεται σε τόνους πρασίνου.

ΥΠΕΡΗΧΟΙ
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11.6.10 Διαμόρφωση προβολής υπερήχων

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να προβάλετε ζωντανά υπερηχογραφήματα. Στις εικόνες προβάλλονται τροχιές,
αντικείμενα και σημεία που έχουν σχεδιαστεί. Παρακάτω υποδεικνύονται διαφορετικές
διαμορφώσεις προβολής.

Προτεινόμενη διάταξη προβολής

① ② ③

④⑥ ⑤

Εικόνα 153 

Αρ. Προβολή

① Αξονική

② Στεφανιαία

③ Οβελιαία

④ Τρισδιάστατη επισκόπηση

⑤ Προβολή ανακατασκευής υπερήχων χωρίς επικάλυψη

⑥ Προβολή ανακατασκευής υπερήχων με επικάλυψη

Το άκρο ενός βαθμονομημένου ανιχνευτή υπερήχων που παρακολουθείται ταυτίζεται με το κέντρο
του ανώτερου ορίου του εμφανιζόμενου κώνου υπερήχων. Η εμφανιζόμενη τροχιά βρίσκεται στο
επίπεδο των υπερήχων.
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12 ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕ ΧΡΩΜΑ
12.1 Εισαγωγή
12.1.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Paint σας δίνει τη δυνατότητα να ανιχνεύσετε όγκους ιστού στην ανατομία του
ασθενή, οι οποίοι έχουν αφαιρεθεί με χειρουργική επέμβαση. Στη συνέχεια, μπορείτε να
προβάλετε ως ξεχωριστό αντικείμενο τις πληροφορίες που έχετε ανιχνεύσει, στις ομάδες εικόνων
του ασθενή που εμφανίζονται στην οθόνη.

Περιπτώσεις χρήσης της λειτουργίας Paint

Η λειτουργία Paint είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις όπως η εκτομή πολύποδα, όγκου ή ιστού γενικά
(π.χ. τοιχώματα παραρρινίων κόλπων). Προορίζεται για χρήση κατά την πλοήγηση σε άκαμπτες
δομές, και όχι για όγκους που βρίσκονται βαθιά στον ιστό, όπου θα μπορούσε να προκύψει
μετατόπιση εγκεφάλου.
Μετά την αφαίρεση ιστού, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Paint για να ανιχνεύσετε την περιοχή στην
οποία έγινε η εκτομή, προκειμένου να δημιουργήσετε αντικείμενα που επικαλύπτουν την ομάδα
εικόνων του ασθενή. Εάν, για παράδειγμα, υπάρχει ιστός πολύποδα στην ομάδα εικόνων ο οποίος
δεν καλύπτεται από το αντικείμενο Paint, μπορεί να απαιτείται περαιτέρω εκτομή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η ακρίβεια της θέσης του αντικειμένου που προβάλλεται εξαρτάται από τη συνολική
ακρίβεια της πλοήγησης. Η χρήση της λειτουργίας Paint δεν αντικαθιστά την ενδοεγχειρητική
απεικόνιση.
 

Οι ελαστικές ανατομικές δομές μπορεί να μετατοπιστούν κατά τη διάρκεια του
χρωματισμού. Επομένως, οι επισημασμένες περιοχές μπορεί να είναι μεγαλύτερες από το
αναμενόμενο.

Εργαλεία Paint

Η λειτουργία Paint προορίζεται για χρήση με το εργαλείο Paint (δείκτης πολλαπλών μυτών σε
συνδυασμό με μια μύτη δείκτη για χρώμα). Τα άκρα είναι σφαιρικά με σκοπό να αποφευχθεί
τυχόν πρόκληση βλάβης σε ιστό ενδοεγχειρητικά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε όλους τους δείκτες, τον αναλώσιμο οδηγό
καθετήρα και εργαλεία που έχουν βαθμονομηθεί με συστοιχίες προσαρμογέα οργάνου (μεγέθη:
M, ML, L, XL) για να δημιουργήσετε αντικείμενα Paint.
 

Για εργαλεία χωρίς βαθμονομημένη διάμετρο, όπως οι δείκτες, το λογισμικό χρησιμοποιεί
ένα σφαιρικό πινέλο 4 mm για να χρωματίσει το στοχευμένο χώρο. Επομένως, η
δημιουργία αντικειμένων Paint με τέτοιου είδους εργαλεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
τη δημιουργία μεγαλύτερων αντικειμένων Paint από το αναμενόμενο. Για εργαλεία με
δεδομένη διάμετρο, χρησιμοποιείται κυλινδρικό πινέλο με το ίδιο ύψος και πλάτος που έχει
η διάμετρος του εργαλείου.

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕ ΧΡΩΜΑ
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12.2 Βαθμονόμηση και επαλήθευση εργαλείων Paint
12.2.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Τα εργαλεία Paint είναι βαθμονομημένα εκ των προτέρων. Δεν απαιτείται περαιτέρω
βαθμονόμηση από τον χρήστη.
Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Paint, πρέπει να φορτώσετε τη βαθμονόμηση και να
επαληθεύσετε την ακρίβειά της χρησιμοποιώντας ένα ICM4 ή τη διάταξη αναφοράς.

Παράθυρα διαλόγου για βαθμονόμηση και επαλήθευση

Εικόνα 154 

Τρόπος φόρτωσης προβαθμονόμησης

Βήματα

1. Κρατήστε το εργαλείο Paint και το ICM4 (ή τη διάταξη αναφοράς) στο πεδίο προβολής
της κάμερας.

2. Για να φορτώσετε μια προβαθμονόμηση, πατήστε Load στο παράθυρο διαλόγου Instru-
ment Calibration.

3.

Εάν υπάρχουν διαθέσιμες προβαθμονομήσεις για περισσότερα από ένα εργαλεία,
επιλέξτε Paint Instrument στο παράθυρο διαλόγου Select Instrument που έχετε ανοίξει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσαρτήσει μια συστοιχία προσαρμογέα οργάνου
κατάλληλου μεγέθους, όπως υποδεικνύεται στο παράθυρο διαλόγου.
 

4.

Επαληθεύστε τη βαθμονόμηση στο παράθυρο διαλόγου Verification of Calibration.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επαλήθευση αυτού του
εργαλείου, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Βαθμονόμηση εργαλείων (βλ. σελίδα 201).
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Όταν επαληθεύετε την ακρίβεια χρησιμοποιώντας τη διάταξη αναφοράς, η
απόκλιση άκρου είναι τουλάχιστον 2,8 mm, λόγω του σφαιρικού άκρου του εργαλείου
Paint. Για να προσδιορίσετε την ακρίβεια του πραγματικού άκρου, τοποθετήστε το
εργαλείο Paint σε κατακόρυφη θέση μέσα στον κώνο της διάταξης αναφοράς και
αφαιρέστε 2,8 mm από την απόκλιση άκρου που εμφανίζεται.
 

Φορτώνετε πάντα τη βαθμονόμηση του προβαθμονομημένου εργαλείου όταν
χρησιμοποιείτε το εργαλείο Paint, καθώς η χειροκίνητη βαθμονόμηση δεν θα είναι ακριβής.

Βαθμονόμηση και επαλήθευση εργαλείων Paint
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12.3 Χρήση της λειτουργίας Paint
12.3.1 Πλοήγηση

Πριν ξεκινήσετε

• Ο ασθενής πρέπει να είναι καταγεγραμμένος και να έχει επαληθευτεί η ακρίβεια της
πλοήγησης.

• Η βαθμονόμηση του εργαλείου πλοήγησης πρέπει να έχει επαληθευτεί.

Η ακρίβεια της πλοήγησης και της καταγραφής επηρεάζει άμεσα την ακρίβεια της
λειτουργίας Paint.

Περιορισμοί

Η λειτουργία Paint δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία
Freeze.
Επιπλέον, η λειτουργία Paint δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί εάν έχετε ορίσει μετατόπιση
άκρου εργαλείου (βλ. σελίδα 179).

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Paint

①

Εικόνα 155 

Βήματα

1.

Πατήστε Paint ① στη γραμμή μενού για να εκκινήσετε μια περίοδο λειτουργίας Paint.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το κουμπί Paint πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθούν από το Tools > Settings
> Optional Menu Bar Button (βλ. σελίδα 50).
 

2.

Κρατήστε το εργαλείο στο πεδίο προβολής της κάμερας και επισημάνετε την περιοχή
ενδιαφέροντος στην ανατομία του ασθενή. Η επισημασμένη περιοχή εμφανίζεται
αναλόγως στις προβολές εικόνας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο χρωματισμός ξεκινά μόνο όταν το εργαλείο πλοηγείται αργά. Σταματά εάν
το εργαλείο μετακινηθεί γρήγορα για πάνω από 1 cm.
 

3.
Αφού ολοκληρώσετε την επισήμανση της περιοχής ενδιαφέροντος, πατήστε ξανά Paint.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Paint Object Options, όπου μπορείτε να τροποποιήσετε
το αντικείμενο (βλ. σελίδα 252).

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕ ΧΡΩΜΑ
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12.3.2 Τροποποίηση έγχρωμου αντικειμένου

Παράθυρο διαλόγου για έγχρωμο αντικείμενο

Στο παράθυρο διαλόγου Paint Object Options εμφανίζεται το αντικείμενο Paint που προκύπτει,
μαζί με το όνομά του.

Εικόνα 156 

Επιλογές

Για να αποθηκεύσετε την περιοχή που επισημαίνεται τη δεδομένη στιγμή, πατήστε Accept.

Για να διαγράψετε την περιοχή που επισημαίνεται τη δεδομένη στιγμή, πατήστε Reject.

Πώς να τροποποιήσετε έγχρωμα αντικείμενα

Επιλογές

Για να μετονομάσετε το αντικείμενο Paint, πατήστε Edit και ορίστε ένα νέο όνομα στο παράθυρο
διαλόγου Enter Name.

Για να αλλάξετε το χρώμα του αντικειμένου Paint, επιλέξτε ένα χρώμα από την παλέτα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το επιλεγμένο χρώμα χρησιμοποιείται στις επόμενες περιόδους λειτουργίας Paint.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε αργότερα το αντικείμενο Paint, μέσω του Data >
Objects. Τα αντικείμενα Paint αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως κάθε άλλο αντικείμενο.
 

Χρήση της λειτουργίας Paint
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12.3.3 Διαχείριση έγχρωμων αντικειμένων

Γενικές πληροφορίες

Όταν πατάτε Accept στο παράθυρο διαλόγου Paint Object Options (βλ. σελίδα 252), η
χρωματισμένη περιοχή αποθηκεύεται ως νέο αντικείμενο (όταν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά
στο χειρουργείο).
Όταν χρησιμοποιήσετε ξανά τη λειτουργία Paint στη διάρκεια του χειρουργείου και πατήσετε
Accept, η χρωματισμένη περιοχή προστίθεται στο αντικείμενο Paint που είχε αποθηκευτεί
προηγουμένως.
Ωστόσο, διαθέτετε επίσης τις εξής επιλογές:
• Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη χρωματισμένη περιοχή ως νέο αντικείμενο
• Μπορείτε να προσθέσετε τη χρωματισμένη περιοχή σε διαφορετικό αντικείμενο (π.χ.
αντικείμενο σχεδιασμένο στο iPlan)

Πώς να δημιουργήσετε νέο έγχρωμο αντικείμενο

Για να αποθηκεύσετε την περιοχή που μόλις χρωματίσατε ως νέο αντικείμενο, ακολουθήστε τα
εξής βήματα:

Εικόνα 157 

Βήματα

1. Αφού ολοκληρώσετε την επισήμανση της περιοχής ενδιαφέροντος, ανοίγει το παράθυρο
διαλόγου Paint Object Options.

2. Πατήστε Choose Different Object. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Select Object to Mo-
dify.

3. Πατήστε Create new object.

4. Στο παράθυρο διαλόγου Enter Name, ορίστε ένα όνομα για το νέο αντικείμενο.

5. Πατήστε Accept στο παράθυρο διαλόγου Paint Object Options για να αποθηκεύσετε το
νέο αντικείμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το νέο αντικείμενο επιλέγεται και για τις επόμενες περιόδους λειτουργίας Paint.
 

Τρόπος προσθήκης σε άλλα αντικείμενα

Για να αποθηκεύσετε την περιοχή που μόλις χρωματίσατε σε ένα ήδη υπάρχον αντικείμενο,
ακολουθήστε τα εξής βήματα:

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕ ΧΡΩΜΑ
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Βήματα

1. Μόλις ολοκληρώσετε την επισήμανση της περιοχής ενδιαφέροντος, ανοίγει το παράθυρο
διαλόγου Paint Object Options.

2. Πατήστε Choose Different Object. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Select Object to Mo-
dify.

3. Επιλέξτε το αντικείμενο της λίστας στο οποίο επιθυμείτε να προσθέσετε τη χρωματισμένη
περιοχή.

4.
Πατήστε Accept στο παράθυρο διαλόγου Paint Object Options για να αποθηκεύσετε το
τροποποιημένο αντικείμενο (χρωματισμένη περιοχή συν το επιλεγμένο αρχικό
αντικείμενο).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το επιλεγμένο αντικείμενο θα επιλεγεί και για τις επόμενες περιόδους λειτουργίας
Paint.
 

Το πλάνο ασθενή τροποποιείται όταν αποδεχθείτε τις αλλαγές του αντικειμένου. Δεν
μπορείτε να το αναιρέσετε μετέπειτα.

Χρήση της λειτουργίας Paint
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13 ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

13.1 VarioGuide
13.1.1 Εισαγωγή

Σχετικά με την πλοήγηση του VarioGuide

Το VarioGuide είναι ένα προβαθμονομημένο εργαλείο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να
πραγματοποιήσετε βιοψίες χωρίς πλαίσιο και τοποθετήσεις καθετήρων. Ο οδηγός του VarioGuide
στο λογισμικό σάς καθοδηγεί στα βήματα που απαιτούνται για την ορθή ευθυγράμμιση του
εργαλείου με μια σχεδιασμένη τροχιά.
Χρησιμοποιώντας το VarioGuide, μπορείτε να πλοηγήσετε την προβαθμονομημένη βελόνα
βιοψίας μίας χρήσης τύπου Α στην τροχιά. Το VarioGuide χρησιμοποιεί την τρέχουσα ενεργή
τροχιά/τροχιά-στόχο για ευθυγράμμιση.

Μπορείτε επίσης να πλοηγήσετε άλλα εργαλεία με δυνατότητα παρακολούθησης (π.χ. τυπικές
βελόνες βιοψίας με συνδεδεμένο προσαρμογέα εργαλείου) και εργαλεία χωρίς δυνατότητα
παρακολούθησης.

Ακρίβεια βιοψίας

Η διενέργεια ακριβούς βιοψίας με το VarioGuide σε συνδυασμό με τη βελόνα βιοψίας μίας
χρήσης της Brainlab είναι εφικτή για αλλοιώσεις με διάμετρο μεγαλύτερη από 10 mm.
Έχετε υπόψη σας ότι η ακρίβεια ελαττώνεται στις εξής περιπτώσεις:
• Αλλοίωση με αυξανόμενο βάθος
• Αυξανόμενη συνολική απόσταση μεταξύ του VarioGuide και της αλλοίωσης-στόχου
• Η ευκαμψία του εργαλείου
Τοποθετήστε το VarioGuide κοντά στην κεφαλή (λαμβάνοντας υπόψη την ορατότητα και
αποφεύγοντας τη σύγκρουση με την κεφαλή κατά τη ρύθμιση). Έχετε υπόψη ότι όσο πιο
εύκαμπτα είναι τα εργαλεία τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανές αποκλίσεις από τον σχεδιασμένο
στόχο.

Πριν ξεκινήσετε

Συναρμολογήστε το VarioGuide όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων.

Επισκόπηση ροής εργασιών

Ροή εργασιών Βλέπε

1. Επαληθεύστε την ακρίβεια του VarioGuide. Σελίδα 257

2. Επαληθεύστε τη βελόνα βιοψίας μίας χρήσης τύπου A (εφόσον
χρησιμοποιείται). Σελίδα 273

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
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Ροή εργασιών Βλέπε

3.
Τοποθετήστε το VarioGuide στην αρχική θέση. Με αυτό τον τρόπο οι
αρθρώσεις του VarioGuide τοποθετούνται σε κεντρική θέση παρέχοντας τη
βάση για επόμενες ρυθμίσεις.

Σελίδα 259

4. Χρησιμοποιήστε κατά προσέγγιση ρυθμίσεις για να ευθυγραμμίσετε το Vari-
oGuide με το σχεδιασμένο σημείο εισόδου και την τροχιά. Σελίδα 260

5. Χρησιμοποιήστε ρυθμίσεις ακριβείας για να ευθυγραμμίσετε το VarioGuide
με την τροχιά. Σελίδα 261

6. Επαληθεύστε την ευθυγράμμιση και, εφόσον απαιτείται, εκτελέστε και άλλες
λεπτομερείς ρυθμίσεις. Σελίδα 263

7.
Πλοηγήστε το εργαλείο στο σχεδιασμένο σημείο-στόχο:
• Εργαλεία γενικής χρήσης
• Βελόνα βιοψίας μίας χρήσης τύπου Α

Σελίδα 264
Σελίδα 265

Ελάχιστα επεμβατικές διαδικασίες

Για βιοψίες με περιορισμένο οπτικό έλεγχο ανατομικών επικέντρων για ακρίβεια πλοήγησης λόγω
ελάχιστα επεμβατικής προσέγγισης, εκτελέστε προσεκτικές και συνεχείς επαληθεύσεις σε
ανατομικά επίκεντρα που είναι προσβάσιμα σε καλυμμένες περιοχές.

VarioGuide
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13.1.2 Επαλήθευση των εργαλείων

Τρόπος επαλήθευσης του VarioGuide

①

②

Εικόνα 158 

Βήματα

1.
Ανοίξτε το Tools > Instruments και πατήστε VarioGuide.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου VarioGuide Verification.

2.

Τοποθετήστε τον δείκτη στα σημεία περιστροφής ① διαδοχικά, στον δίσκο-οδηγό. Το
λογισμικό εμφανίζει την απόκλιση. Ο δίσκος-οδηγός περιέχει οκτώ σημεία περιστροφής.
Θα πρέπει να επαληθεύσετε τουλάχιστον τρία σημεία, ανάλογα με τη δυνατότητα
πρόσβασης λόγω της θέσης του VarioGuide.
Όταν η συνολική απόκλιση είναι μικρότερη από 1,0 mm, η λυχνία ② ανάβει πράσινη
υποδηλώνοντας ότι η ακρίβεια είναι ικανοποιητική.

Αντιμετώπιση προβλημάτων με την Επαλήθευση του VarioGuide

Αν η ακρίβεια δεν είναι ικανοποιητική, βεβαιωθείτε ότι:
• Το VarioGuide έχει συναρμολογηθεί σωστά
• Ο δίσκος-οδηγός έχει συνδεθεί σωστά
• Η συστοιχία του VarioGuide δεν είναι λυγισμένη

Επαλήθευση της βελόνας βιοψίας μίας χρήσης

Βλ. οδηγίες που παρέχονται στη σελίδα 273.

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
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13.1.3 Πρόσβαση στον οδηγό του VarioGuide

Πριν ξεκινήσετε

Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσδιορίσει μια τροχιά (βλ. σελίδα 161).

Τρόπος ενεργοποίησης της πλοήγησης του VarioGuide

Εικόνα 159 

Βήμα

Ανοίξτε το Tools και πατήστε VarioGuide.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Initial Position.

VarioGuide
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13.1.4 Προσδιορισμός της αρχικής θέσης και πραγματοποίηση ρυθμίσεων κατά
προσέγγιση

Τρόπος ορισμού της αρχικής θέσης

①

③

②

Εικόνα 160 

Βήματα

1.
Ολισθήστε το στήριγμα της συστοιχίας στην άρθρωση του δίσκου μέχρι το άκρο του
στηρίγματος της συστοιχίας να φθάσει στη γραμμή της άρθρωσης του δίσκου.
Ευθυγραμμίστε τις οριζόντιες και κάθετες γραμμές και στα δύο εξαρτήματα ①.

2. Ευθυγραμμίστε τις γραμμές στο στήριγμα της συστοιχίας με τις γραμμές της συστοιχίας ②
του VarioGuide.

3. Ασφαλίστε όλες τις αρθρώσεις σφίγγοντας τις βίδες.

4. Πατήστε Proceed για να συνεχίσετε με τα βήματα κατά προσέγγιση ρυθμίσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Πατήστε Assembly Video ③ για την προβολή κινούμενης εικόνας με οδηγίες για το
πώς να συναρμολογήσετε το VarioGuide.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Είναι χρήσιμο να πραγματοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις κατά τη συναρμολόγηση της
συσκευής, μετά την αποστείρωση.
 

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
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Τρόπος πραγματοποίησης κατά προσέγγιση ρυθμίσεων του VarioGuide

Βήματα

1.

①

Χρησιμοποιώντας τη λαβή κεντρικής
σύσφιξης ①, ρυθμίστε το VarioGuide ώστε
να ευθυγραμμίσετε την τροχιά και να
αντιστοιχίσετε το σταυρόνημα που
εμφανίζεται στο σχεδιασμένο σημείο εισόδου
στην προβολή εικόνας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν είναι απαραίτητο,
περιστρέψτε την τρισδιάστατη εικόνα που
εμφανίζεται έως ότου αντιστοιχιστεί με τον
προσανατολισμό του ασθενούς (πατήστε την
πάνω αριστερά και την πάνω δεξιά γωνία της
προβολής εικόνας).
 

Όταν ευθυγραμμιστούν το σταυρόνημα και το
σημείο εισόδου και το εργαλείο
ευθυγραμμιστεί κατά προσέγγιση με την
τροχιά, το λογισμικό εμφανίζει την ένδειξη
Lock joint!
Το λογισμικό εμφανίζει το ελάχιστο μήκος
εργαλείου που απαιτείται για να φτάσει το
σχεδιασμένο σημείο-στόχο.

2. Γυρίστε τη λαβή κεντρικής σύσφιξης δεξιόστροφα για να την ασφαλίσετε.

3.
Όταν η άρθρωση έχει ρυθμιστεί σωστά, το λογισμικό σάς παραπέμπει στο επόμενο βήμα
ρύθμισης.
Μπορείτε επίσης να μεταβείτε σε επόμενα βήματα πατώντας Proceed.

VarioGuide
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13.1.5 Πραγματοποίηση λεπτομερών ρυθμίσεων

Σχετικά με τα βήματα ρυθμίσεων

Για την ευθυγράμμιση του VarioGuide, απαιτείται η ρύθμιση τριών αρθρώσεων (Joint 1, Joint 2
και Joint 3). Για να πραγματοποιήσετε την κάθε ρύθμιση:
• Χαλαρώστε την άρθρωση που υποδεικνύεται σε κάθε παράθυρο διαλόγου. Το λογισμικό
αναγνωρίζει την αντίστοιχη άρθρωση και εμφανίζει την τιμή στην οποία πρέπει να τη ρυθμίσετε.

• Όταν η απόκλιση είναι κοντά στις 0°, το λογισμικό εμφανίζει το μήνυμα Lock joint! στο
παράθυρο διαλόγου και η λυχνία ανάβει με πράσινο χρώμα.

• Όταν κάθε άρθρωση έχει ρυθμιστεί σωστά, το λογισμικό σάς παραπέμπει στο επόμενο βήμα
ρύθμισης. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε σε επόμενα βήματα πατώντας Proceed.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το λογισμικό σάς επιτρέπει να συνεχίσετε στο επόμενο βήμα ακόμα και αν η λυχνία
δεν είναι πράσινη. Βεβαιωθείτε ότι η ακρίβεια είναι ικανοποιητική προτού συνεχίσετε.
 

Επανευθυγράμμιση του VarioGuide

Αν τροποποιήσετε τον δίσκο-οδηγό, ή εάν αλλάξετε τη διάμετρο του εργαλείου, θα πρέπει
να επανευθυγραμμίσετε το VarioGuide στην τροχιά.

Τρόπος ευθυγράμμισης του VarioGuide στη σχεδιασμένη τροχιά

Βήματα

1.

Περιστρέψτε το VarioGuide γύρω από την
άρθρωση 1 (Joint 1) κατά περίπου 60° για
να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση της
μέτρησης.
Ρυθμίστε την άρθρωση 1 (Joint 1) έως
ότου η απόκλιση είναι κοντά στις 0°.

2.

Ρυθμίστε την άρθρωση 2 (Joint 2) έως
ότου η απόκλιση είναι κοντά στις 0°.
Περιστρέψτε προσεκτικά την άρθρωση 2
(Joint 2) έως ότου η απόκλιση γωνίας που
εμφανίζεται είναι κοντά στις 0°. Στη
συνέχεια, μπορείτε να ασφαλίσετε την
άρθρωση 2 (Joint 2).

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
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Βήματα

3. Ρυθμίστε την άρθρωση 3 (Joint 3) έως
ότου η απόκλιση είναι κοντά στις 0°.

Όταν ολοκληρωθούν όλα τα βήματα ρύθμισης, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Review Alignment
στο οποίο μπορείτε να επαληθεύσετε την ακρίβεια της ευθυγράμμισης.

VarioGuide
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13.1.6 Επαλήθευση της ακρίβειας

Τρόπος επαλήθευσης της ακρίβειας

Εικόνα 161 

Βήματα

1. Επαληθεύστε ότι το VarioGuide (ροζ) είναι σωστά ευθυγραμμισμένο με τη σχεδιασμένη
τροχιά (πράσινο).

2.
Το λογισμικό εμφανίζει την εκτιμώμενη απόκλιση από το VarioGuide έως τη σχεδιασμένη
είσοδο και τα σημεία-στόχους της τροχιάς.
Εάν η ακρίβεια είναι κοντά στις 0°, η αντίστοιχη λυχνία για κάθε άρθρωση ανάβει πράσινη.

3.

• Αν η ευθυγράμμιση είναι ικανοποιητική, πατήστε Confirm. Ανοίγει η προβολή
πλοήγησης.

• Εάν υπάρχει μεγάλη απόκλιση στην ακρίβεια ή εάν θέλετε να επαναλάβετε την
ευθυγράμμιση, πατήστε Start Again. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Initial Position.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αφού ευθυγραμμίσετε επιτυχώς το VarioGuide και επαληθεύσετε την ακρίβεια,
μπορείτε να ανοίξετε ξανά την επαλήθευση ανά πάσα στιγμή, πατώντας VarioGuide στο
παράθυρο διαλόγου Tools.
 

Ελάχιστα επεμβατικές διαδικασίες

Για βιοψίες με περιορισμένο οπτικό έλεγχο ανατομικών επικέντρων για ακρίβεια πλοήγησης λόγω
ελάχιστα επεμβατικής προσέγγισης, εκτελέστε προσεκτικές και συνεχείς επαληθεύσεις σε
ανατομικά επίκεντρα που είναι προσβάσιμα σε καλυμμένες περιοχές.

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
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13.1.7 Πλοήγηση εργαλείων γενικής χρήσης με το VarioGuide

Γενικές πληροφορίες

Αφού ευθυγραμμίσετε το VarioGuide, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό για να πλοηγήσετε
ένα εργαλείο (π.χ. μια τυπική βελόνα βιοψίας) στο σχεδιασμένο σημείο-στόχο της τροχιάς.

Οθόνη πλοήγησης

Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται η χρήση των προβολών Auto-Pilot, Axial, Coronal, και
Sagittal για την καθοδήγηση του εργαλείου, π.χ. της βελόνας βιοψίας, στην τροχιά έως το σημείο-
στόχο.

Εικόνα 162 
Το VarioGuide εμφανίζεται στις προβολές εικόνας ήδη ευθυγραμμισμένο με την τροχιά. Το
λογισμικό εμφανίζει την απόσταση από τη βάση του δίσκου-οδηγού (επισημαίνεται με το ροζ
σταυρόνημα) έως το σημείο-στόχο.

VarioGuide
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13.1.8 Πλοήγηση της βελόνας βιοψίας μίας χρήσης με το VarioGuide

Τρόπος παρακολούθησης της βελόνας

Το λογισμικό παρακολουθεί το βάθος εισαγωγής της βελόνας χρησιμοποιώντας τους δύο
αντανακλαστικούς δίσκους στη συστοιχία παρακολούθησης της βελόνας. Η τροχιά της βελόνας
παρακολουθείται με τη χρήση της συστοιχίας παρακολούθησης του VarioGuide.

Πριν ξεκινήσετε

Βήμα

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαληθεύσει τη βελόνα (βλ. σελίδα 273).

Τρόπος υπολογισμού της θέσης του εξαρτήματος συγκράτησης στη βελόνα

Βήματα

1.
①

②

Παρατηρήστε την απόσταση έως την τιμή-
στόχο που εμφανίζεται στην οθόνη.
Έχετε υπόψη ότι το παράθυρο κοπής 10 mm
① στη βελόνα βιοψίας μίας χρήσης τύπου
Α απέχει 2,0 mm από το άκρο της βελόνας ②.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση
μεταξύ του σωλήνα βιοψίας και του στόχου
είναι μικρότερη από: (μήκος βελόνας βιοψίας)
μείον (μήκος σωλήνα βιοψίας).
 

2. 50 mm

Για να υπολογίσετε τη θέση του εξαρτήματος
συγκράτησης στη βελόνα, προσθέστε την
απόσταση από την τιμή-στόχο (εμφανίζεται
στην οθόνη πλοήγησης) στη διάμετρο του
δίσκου-οδηγού (50 mm).

3.

③ Μετρήστε την υπολογισμένη θέση του
εξαρτήματος συγκράτησης σε βελόνα βιοψίας
μίας χρήσης τύπου Α με έναν χάρακα.

4. Ασφαλίστε τη θέση του εξαρτήματος συγκράτησης ③ στη βελόνα βιοψίας, στην
υπολογισμένη θέση.

5. Εισαγάγετε τη βελόνα βιοψίας στον δίσκο-οδηγό και πλοηγήστε τη βελόνα στο
σχεδιασμένο σημείο-στόχο (βλ. σελίδα 272).

Για να διασφαλίσετε το σωστό βάθος διείσδυσης της βελόνας βιοψίας μίας χρήσης τύπου
Α, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε τα βήματα 3 και 4. Εάν η συστοιχία παρακολούθησης
στη βελόνα αποκρυφτεί από την προβολή κατά την πλοήγηση, η θέση του εξαρτήματος
συγκράτησης αποτρέπει τη βελόνα να διεισδύσει πέραν του σχεδιασμένου στόχου.

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
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Χειρισμός του δίσκου οδηγού

②①

Εικόνα 163 

Έχετε υπόψη ότι όταν αφαιρείτε τον δακτύλιο συγκράτησης ① του δίσκου-οδηγού (π.χ. για
να αφαιρέσετε το εργαλείο που έχετε εισαγάγει), ο εξωτερικός δίσκος ② χαλαρώνει επίσης.
Φροντίστε να χειρίζεστε τα εξαρτήματα του δίσκου οδηγού προσεκτικά κατά την αφαίρεσή
τους.

VarioGuide
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13.2 Σύστημα βιοψίας χωρίς πλαίσιο
13.2.1 Εισαγωγή

Σχετικά με το σύστημα βιοψίας χωρίς πλαίσιο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Σύστημα βιοψίας χωρίς πλαίσιο για να εκτελέσετε βιοψίες
χωρίς πλαίσιο και ενδοσκοπικές εξετάσεις, καθοδηγούμενοι από το λογισμικό πλοήγησης.
Μπορείτε να πλοηγήσετε:
• Την προβαθμονομημένη βελόνα βιοψίας μίας χρήσης τύπου Α σε τροχιά προσχεδιασμένη
με το iPlan ή το σύστημα πλοήγησης.

• Άλλα εργαλεία με δυνατότητα παρακολούθησης (π.χ. τυπικές βελόνες βιοψίας με συνδεδεμένο
προσαρμογέα εργαλείου) και εργαλεία χωρίς δυνατότητα παρακολούθησης.

Σχετικά με αυτή την ενότητα

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Συστήματος βιοψίας χωρίς
πλαίσιο για την πλοήγηση της βελόνας βιοψίας μίας χρήσης τύπου Α.
Εάν θέλετε να πλοηγήσετε άλλο εργαλείο με δυνατότητα παρακολούθησης, θα πρέπει να
συνδέσετε έναν προσαρμογέα εργαλείου και να βαθμονομήσετε το εργαλείο όπως περιγράφεται
στο κεφάλαιο που ξεκινά στη σελίδα 185.

Πριν ξεκινήσετε

Συναρμολογήστε το Σύστημα βιοψίας χωρίς πλαίσιο όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο
χρήσης εργαλείων.

Επισκόπηση ροής εργασιών

Ροή εργασιών Βλέπε

1. Επαληθεύστε τη βελόνα βιοψίας μίας χρήσης τύπου A (εφόσον
χρησιμοποιείται). Σελίδα 273

2. Επαληθεύστε τον σωλήνα βιοψίας (εργαλείο ευθυγράμμισης). Σελίδα 268

3. Ευθυγραμμίστε τον σωλήνα βιοψίας με τη σχεδιασμένη τροχιά (εάν έχει
σχεδιαστεί κάποια τροχιά). Σελίδα 269

4. Υπολογίστε το βάθος εισαγωγής της βελόνας βιοψίας. Σελίδα 270

5. Πλοηγήστε τη βελόνα στο σχεδιασμένο σημείο-στόχο. Σελίδα 272

Ελάχιστα επεμβατικές διαδικασίες

Για βιοψίες με περιορισμένο οπτικό έλεγχο ανατομικών επικέντρων για ακρίβεια πλοήγησης λόγω
ελάχιστα επεμβατικής προσέγγισης, εκτελέστε προσεκτικές και συνεχείς επαληθεύσεις σε
ανατομικά επίκεντρα που είναι προσβάσιμα σε καλυμμένες περιοχές.

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.4 Cranial/ENT Έκδ. 3.1 267



13.2.2 Επαλήθευση των εργαλείων

Επαλήθευση της βελόνας βιοψίας μίας χρήσης

Βλ. οδηγίες που παρέχονται στη σελίδα 273.

Τρόπος επαλήθευσης του σωλήνα βιοψίας

Εικόνα 164 

Βήματα

1.
Ανοίξτε το Tools > Instruments και πατήστε Alignment Tool.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Alignment Tool Verification.

2. Βεβαιωθείτε ότι τα εσωτερικά εργαλεία είναι καλά βιδωμένα στον σωλήνα βιοψίας.

3. Συνδέστε τη Συστοιχία ευθυγράμμισης βιοψίας στον σωλήνα βιοψίας. 

4. Εισαγάγετε τον σωλήνα βιοψίας στον υποδοχέα 10 mm του ICM4 (βλ. σελίδα 196)
φροντίζοντας το άκρο του σωλήνα να αγγίζει τη βάση του υποδοχέα.

5.

Το λογισμικό υπολογίζει και εμφανίζει το άκρο του εργαλείου και την απόκλιση της τροχιάς
του εργαλείου βάσει των συντεταγμένων του ICM4 και της Συστοιχίας ευθυγράμμισης
βιοψίας.
Ελέγξτε τις τιμές που εμφανίζονται και αποφασίστε εάν είναι αποδεκτές για την τρέχουσα
διαδικασία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων με την Επαλήθευση του σωλήνα βιοψίας

Αν η ακρίβεια δεν είναι ικανοποιητική, βεβαιωθείτε ότι:
• Ο σωλήνας βιοψίας έχει συναρμολογηθεί σωστά
• Ο σωλήνας βιοψίας έχει τοποθετηθεί σωστά στον υποδοχέα του ICM4

Σύστημα βιοψίας χωρίς πλαίσιο
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13.2.3 Ευθυγράμμιση του σωλήνα βιοψίας και υπολογισμός του βάθους εισαγωγής του
εργαλείου

Πριν ξεκινήσετε

Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται η χρήση των προβολών Auto-Pilot, Axial, Coronal, και
Sagittal για την καθοδήγηση των εργαλείων στην τροχιά, έως το σημείο-στόχο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η προβολή Auto-Pilot είναι διαθέσιμη μόνο εάν η τροχιά έχει σχεδιαστεί και
προβάλλεται.
 

Τρόπος ευθυγράμμισης της βελόνας βιοψίας με σχεδιασμένη τροχιά

②

①

Εικόνα 165 

Βήματα

1. Εισαγάγετε τη βελόνα βιοψίας στο περίβλημα του Συστήματος βιοψίας χωρίς πλαίσιο.
Μια εικονική αναπαράσταση εμφανίζεται στην οθόνη πλοήγησης ①.

2. Πιάστε τη βελόνα βιοψίας και ανοίξτε τη λαβή κεντρικής σύσφιξης.

3.

Περιστρέψτε τον σωλήνα βιοψίας γύρω από τον άξονα Α-Ρ και μετατοπίστε τον
παράλληλα έως ότου ευθυγραμμιστεί με την προσχεδιασμένη τροχιά, σύμφωνα με τις
προβολές αξονική, στεφανιαία και οβελιαία. Χρησιμοποιήστε τα βέλη που εμφανίζονται
στην προβολή Auto-Pilot για να βοηθηθείτε με την ευθυγράμμιση.

4.

Περιστρέψτε τον σωλήνα βιοψίας γύρω από τον άξονα H-F και μετατοπίστε τον
παράλληλα έως ότου ευθυγραμμιστεί με την προσχεδιασμένη τροχιά. Χρησιμοποιήστε τα
βέλη που εμφανίζονται στην προβολή Auto-Pilot για να βοηθηθείτε με την ευθυγράμμιση.
Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 έως ότου ο σωλήνας βιοψίας
ευθυγραμμιστεί σωστά.

5.
Ελέγξτε την ευθυγράμμιση στην προβολή Auto-Pilot. Για να διασφαλίσετε ότι ο σωλήνας
βιοψίας είναι σωστά ευθυγραμμισμένος, τα σταυρονήματα που αντιπροσωπεύουν τον
στόχο, την είσοδο και το άκρο του εργαλείου πρέπει να είναι το ένα πάνω από το άλλο ②.

6. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να φτάσετε την αλλοίωση με το κατάλληλο εργαλείο, έχοντας
υπόψη ότι 70 mm του εργαλείου έχουν εισαχθεί στον σωλήνα βιοψίας (βλ. σελίδα 270).

7. Σφίξτε τη λαβή κεντρικής σύσφιξης του συστήματος βιοψίας χωρίς πλαίσιο για να
ασφαλίσετε τον σωλήνα βιοψίας στη θέση του.

8.
Επαληθεύστε την ποιότητα της ρύθμισης πραγματοποιώντας μεγέθυνση σε κάθε
προβολή. Ο στόχος της προβλεπόμενης βιοψίας πρέπει να βρίσκεται στο μέσο του
εικονικού σωλήνα βιοψίας.

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
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Βήματα

9. Η απόσταση από τον στόχο εμφανίζεται τώρα στο κάτω μέρος των προβολών
πλοήγησης.

Τρόπος τοποθέτησης του Σωλήνα βιοψίας χωρίς τροχιά

Εάν δεν έχει σχεδιαστεί τροχιά:

Βήματα

1.

Ρυθμίστε το Tool Tip Offset (βλ. σελίδα 179) η οποία υπερβαίνει ελαφρώς το βάθος της
προβλεπόμενης βιοψίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ του σωλήνα βιοψίας και του στόχου είναι
μικρότερη από: Μήκος βελόνας βιοψίας - μήκος σωλήνα βιοψίας.
 

2. Εισαγάγετε τον σωλήνα βιοψίας στο περίβλημα του Συστήματος βιοψίας χωρίς
πλαίσιο. Μια εικονική αναπαράσταση του σωλήνα εμφανίζεται στην οθόνη πλοήγησης.

3. Πιάστε τον σωλήνα βιοψίας και ανοίξτε τη λαβή κεντρικής σύσφιξης.

4. Ρυθμίστε το σύστημα βιοψίας χωρίς πλαίσιο έως ότου ο άξονας του εικονικού
εργαλείου φθάσει στην αλλοίωση-στόχο.

5. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να φτάσετε την αλλοίωση με το κατάλληλο εργαλείο, έχοντας
υπόψη ότι 70 mm του εργαλείου έχουν εισαχθεί στον σωλήνα βιοψίας (βλ. σελίδα 270).

6. Σφίξτε τη λαβή κεντρικής σύσφιξης του συστήματος βιοψίας χωρίς πλαίσιο για να
ασφαλίσετε τον σωλήνα βιοψίας στη θέση του.

7.
Ρυθμίστε λεπτομερώς το Tool Tip Offset έως ότου το άκρο του εικονικού εργαλείου
εισέλθει στην αλλοίωση-στόχο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αυτό τώρα αντιπροσωπεύει την απόσταση από τον στόχο.
 

8.
Επαληθεύστε την ποιότητα της ρύθμισης πραγματοποιώντας μεγέθυνση σε κάθε
προβολή. Ο στόχος της προβλεπόμενης βιοψίας πρέπει να βρίσκεται στο μέσο του
εικονικού σωλήνα βιοψίας.

Τρόπος υπολογισμού της θέσης του εξαρτήματος συγκράτησης στο εργαλείο

Βήματα

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαληθεύσει το εργαλείο (βλ. σελίδα 268).

2.
①

②

Παρατηρήστε την απόσταση έως την
τιμή-στόχο που εμφανίζεται στην οθόνη.
Έχετε υπόψη ότι το παράθυρο κοπής
10 mm ① στη βελόνα βιοψίας μίας
χρήσης τύπου Α απέχει 2,0 mm από το
άκρο της βελόνας ②.

3.

70 mm + x mm

Για να υπολογίσετε τη θέση του
εξαρτήματος συγκράτησης στο εργαλείο,
προσθέστε την απόσταση από τον στόχο
(εμφανίζεται στην οθόνη πλοήγησης) στο
μήκος του σωλήνα βιοψίας (70 mm). Το
παρακάτω παράδειγμα δείχνει τον
υπολογισμό για τη βελόνα βιοψίας μίας
χρήσης τύπου Α.

4.

③
Μέτρηση της θέσης του εξαρτήματος
συγκράτησης στο εργαλείο, με χάρακα.

Σύστημα βιοψίας χωρίς πλαίσιο
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Βήματα

5. Ασφαλίστε τη θέση του εξαρτήματος συγκράτησης ③ στο εργαλείο, στην υπολογισμένη
θέση.

6. Εισαγάγετε το εργαλείο στον σωλήνα βιοψίας και πλοηγήστε το εργαλείο στο σχεδιασμένο
σημείο-στόχο (βλ. σελίδα 272).

Πλοήγηση των εργαλείων

Για να διασφαλίσετε το σωστό βάθος διείσδυσης της βελόνας βιοψίας μίας χρήσης τύπου
Α, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε τα βήματα 3 έως 5 του προηγούμενου πίνακα. Εάν η
συστοιχία παρακολούθησης στη βελόνα αποκρυφτεί από την προβολή κατά την
πλοήγηση, η θέση του εξαρτήματος συγκράτησης αποτρέπει τη βελόνα να διεισδύσει
πέραν του σχεδιασμένου στόχου.

Όταν χρησιμοποιείτε βελόνες βιοψίας, έχετε υπόψη ότι το άκρο του εργαλείου δεν είναι
απαραίτητα και το κέντρο λειτουργίας του. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το εργαλείο πρέπει να
εισαχθεί πέρα από τον στόχο πλοήγησης, ώστε το κέντρο λειτουργίας του να μπορεί να
τοποθετηθεί στη δομή που θέλετε.

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
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13.3 Βελόνα βιοψίας μίας χρήσης τύπου Α
13.3.1 Εισαγωγή

Επισκόπηση εξαρτημάτων της βελόνας

⑤

④

③②①

Εικόνα 166 

Αρ. Στοιχείο Λειτουργία

① Συστοιχία παρακο-
λούθησης

Δύο αντανακλαστικοί δίσκοι επιτρέπουν την παρακολούθηση του
βάθους εισαγωγής της βελόνας από την κάμερα, κατά τη διάρκεια
της πλοήγησης.

② Χαλύβδινος σωλη-
νίσκος

• Εξωτερική διάμετρος: 1,8 mm
• Παράθυρο κοπής: 10 mm
• Μέγιστο βάθος εισαγωγής: 140 mm

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο χαλύβδινος σωληνίσκος είναι το μόνο τμήμα της βε-
λόνας που είναι κατάλληλο για επεμβατική χρήση.
 

③ Εξάρτημα συγκρά-
τησης

Ασφαλίζεται στη βελόνα στο μετρηθέν βάθος εισαγωγής και αποτρέ-
πει τη βελόνα να εισχωρήσει πέρα από το σχεδιασμένο βάθος.

④ Σύριγγα κενού Χρησιμοποιείται σύμφωνα με την πρότυπη διαδικασία.

⑤ Χάρακας Μετρήστε το σχεδιασμένο βάθος εισαγωγής στη βελόνα.

Βελόνα βιοψίας μίας χρήσης τύπου Α
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13.3.2 Επαλήθευση της βελόνας βιοψίας μίας χρήσης

Τρόπος πρόσβασης στην επαλήθευση

Βήμα

Ανοίξτε το Tools > Instruments και πατήστε Biopsy Needle.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Biopsy Needle Verification. 

Εικόνα 167 

Τρόπος επαλήθευσης με το VarioGuide

Βήματα

1. Τοποθετήστε τον δίσκο οδηγό κατά τρόπο, ώστε να μπορείτε να εισαγάγετε τη βελόνα
κάθετα.

2.

Εισαγάγετε τη βελόνα βιοψίας μίας χρήσης τύπου Α στον δίσκο-οδηγό έως ότου η
ένδειξη Stop επισημανθεί με μπλε χρώμα.
Τα βέλη δείχνουν την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να ρυθμίσετε τη βελόνα έως
ότου επιτευχθεί το βάθος εισαγωγής.

3. Σφίξτε τον δακτύλιο ασφάλισης για να ασφαλίσετε τη βελόνα στον δίσκο οδηγό.

4.
Το λογισμικό υπολογίζει και εμφανίζει την απόκλιση τροχιάς της βελόνας βιοψίας βάσει
των συντεταγμένων της συστοιχίας παρακολούθησης της βελόνας και της συστοιχίας
παρακολούθησης του VarioGuide.

Τρόπος επαλήθευσης με σύστημα βιοψίας χωρίς πλαίσιο

Βήματα

1.

Εισαγάγετε τη βελόνα βιοψίας μίας χρήσης τύπου Α στον σωλήνα βιοψίας με τη
συστοιχία ευθυγράμμισης βιοψίας συνδεδεμένη, έως ότου η ένδειξη Stop επισημανθεί
με μπλε χρώμα.
Τα βέλη δείχνουν την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να ρυθμίσετε τη βελόνα έως
ότου επιτευχθεί το βάθος εισαγωγής.

2. Ασφαλίστε τη βελόνα στον σωλήνα βιοψίας σφίγγοντας τη βίδα στερέωσης στον σωλήνα.

3. Φέρτε τον σωλήνα βιοψίας και τη βελόνα σε κάθετη θέση.

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
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Βήματα

4.
Το λογισμικό υπολογίζει και εμφανίζει την απόκλιση τροχιάς της βελόνας βιοψίας βάσει
των συντεταγμένων της συστοιχίας παρακολούθησης στη βελόνα και της συστοιχίας
ευθυγράμμισης βιοψίας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων με την Επαλήθευση της βελόνας

Αν η ακρίβεια δεν είναι ικανοποιητική, βεβαιωθείτε ότι:
• Η συστοιχία παρακολούθησης στη βελόνα και η συστοιχία παρακολούθησης του VarioGuide /
της συστοιχίας ευθυγράμμισης βιοψίας είναι ορατές στην κάμερα.

• Οι αντανακλαστικές επιφάνειες δεν είναι λερωμένες ή κατεστραμμένες.
• Η βελόνα δεν είναι λυγισμένη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι επίπεδοι δείκτες στη βελόνα απαιτούν πιο κατακόρυφη γωνία στην κάμερα από ό,τι
οι αναλώσιμες αντανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης.
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13.3.3 Πλοήγηση της βελόνας βιοψίας μίας χρήσης

Γενικές πληροφορίες

Όταν η βελόνα βιοψίας μίας χρήσης συναρμολογηθεί σωστά με το VarioGuide (βλ. σελίδα 265) ή
το σύστημα βιοψίας χωρίς πλαίσιο (βλ. σελίδα 270), μπορείτε να πλοηγήσετε τη βελόνα στο
σχεδιασμένο σημείο-στόχο.

Τρόπος παρακολούθησης της βελόνας

Το βάθος εισαγωγής της βελόνας παρακολουθείται από τους δύο αντανακλαστικούς δίσκους στη
συστοιχία παρακολούθησης της βελόνας.
Η τροχιά της βελόνας παρακολουθείται από:
• Η συστοιχία παρακολούθησης VarioGuide εάν χρησιμοποιείτε το VarioGuide.
• Τη συστοιχία ευθυγράμμισης βιοψίας, εάν χρησιμοποιείτε το σύστημα βιοψίας χωρίς
πλαίσιο.

Οδηγίες παρακολούθησης

Και οι δύο αντανακλαστικοί δίσκοι της συστοιχίας παρακολούθησης της βελόνας πρέπει να
βρίσκονται στο άμεσο πεδίο προβολής της κάμερας.
Τοποθετήστε τη συστοιχία παρακολούθησης της βελόνας σε ορθή γωνία προς την κάμερα και στο
κέντρο του πεδίου της κάμερας.
Η συστοιχία παρακολούθησης VarioGuide ή η συστοιχία ευθυγράμμισης βιοψίας πρέπει να
είναι πάντα ορατές στην κάμερα.

Ο δείκτης δεν παρακολουθείται όταν η βελόνα βιοψίας μίας χρήσης βρίσκεται εντός του
πεδίου προβολής της κάμερας. Μπορείτε να τον εντοπίσετε ξανά εάν η βελόνα βιοψίας
μίας χρήσης αποκρυφτεί από το πεδίο προβολής της κάμερας για τουλάχιστον δύο
δευτερόλεπτα.

Οθόνη πλοήγησης

①

②

Εικόνα 168 

Αρ. Επεξήγηση

① Το καφέ αντιπροσωπεύει τη βελόνα βιοψίας μίας χρήσης.

② Η ροζ γραμμή αντιπροσωπεύει το παράθυρο βιοψίας στη βελόνα βιοψίας μίας χρήσης
(2,0 mm από το άκρο της βελόνας).

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
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Να θυμάστε ότι το λογισμικό υπολογίζει την απόσταση από το άκρο της βελόνας βιοψίας
μίας χρήσης έως το σχεδιασμένο σημείο-στόχο. Ωστόσο, το παράθυρο βιοψίας δεν
εντοπίζεται στο άκρο της βελόνας.

Τρόπος πλοήγησης της βελόνας

Βήματα

1. Ευθυγραμμίστε το σύστημα βιοψίας χωρίς πλαίσιο ή το VarioGuide ώστε το ροζ
σταυρόνημα να αντιστοιχεί στο σχεδιασμένο σημείο εισόδου.

2.

Αντιστοιχίστε το καφέ σταυρόνημα (αντιπροσωπεύει το άκρο της βελόνας) με το
σχεδιασμένο σημείο-στόχο.
Η απόσταση από το πλοηγούμενο εργαλείο έως το σχεδιασμένο σημείο-στόχο
εμφανίζεται στις προβολές εικόνας.

Προβολή βελόνας βιοψίας Απόσταση έως το σημείο-στόχο

Ορατή στην κάμερα Το λογισμικό εμφανίζει την απόσταση από το άκρο της βελόνας
έως το σημείο-στόχο.

Μη ορατή στην κάμερα

• Πλοήγηση VarioGuide: Το λογισμικό εμφανίζει την απόσταση
από το άκρο του δίσκου έως το σημείο-στόχο.

• Πλοήγηση με το σύστημα βιοψίας χωρίς πλαίσιο: Το λογισμι-
κό εμφανίζει την απόσταση από το άκρο του σωλήνα βιοψίας
έως το σημείο-στόχο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μόλις η βελόνα βιοψίας πλοηγηθεί στο σημείο-στόχο, η βιοψία μπορεί να
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την πρότυπη χειρουργική διαδικασία.
 

Κατά τη διάρκεια της πλοήγησης

Η συστοιχία παρακολούθησης VarioGuide και η συστοιχία ευθυγράμμισης βιοψίας πρέπει να
είναι πάντα ορατές στην κάμερα. Κατά τη διάρκεια της πλοήγησης, το λογισμικό εμφανίζει το
μήνυμα “needle not aligned” (η βελόνα δεν είναι ευθυγραμμισμένη) στις προβολές εικόνας, αν η
βελόνα βιοψίας και η αντίστοιχη συστοιχία δεν είναι ευθυγραμμισμένες σωστά (π.χ. εάν η βελόνα
είναι λυγισμένη ή δεν έχει εισαχθεί σωστά). Εάν συμβεί αυτό, θα πρέπει να επαληθεύσετε την
ακρίβεια των εργαλείων βιοψίας όπως περιγράφεται στη σελίδα 257 (για το VarioGuide) και στη
σελίδα 268 (για το σύστημα βιοψίας χωρίς πλαίσιο).
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14 ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ

14.1 Εισαγωγή
14.1.1 Σχετικά με τον αναλώσιμο οδηγό καθετήρα

Γενικές πληροφορίες

Χρησιμοποιώντας τον αναλώσιμο οδηγό καθετήρα, μπορείτε να πλοηγείτε καθετήρες και
διακλαδωτήρες τρίτων κατασκευαστών κατά μήκος μιας προσχεδιασμένης τροχιάς. Η πλοήγηση
πραγματοποιείται ελεύθερα. Το λογισμικό παρακολουθεί την τροχιά του αναλώσιμου οδηγού
καθετήρα χρησιμοποιώντας τους αντανακλαστικούς δίσκους ① στη συστοιχία παρακολούθησης
του αναλώσιμου οδηγού καθετήρα. 

①

Εικόνα 169 

Ο αναλώσιμος οδηγός καθετήρα είναι ένα εργαλείο ελεύθερης σχεδίασης που δεν είναι
κατάλληλο για υψηλής ακρίβειας τοποθέτηση διακλαδωτήρων/καθετήρων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αναλώσιμο οδηγό καθετήρα,
ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων.
 

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ
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14.2 Χρήση του αναλώσιμου οδηγού καθετήρα
14.2.1 Βαθμονόμηση και επαλήθευση του αναλώσιμου οδηγού καθετήρα

Γενικές πληροφορίες

Ο αναλώσιμος οδηγός καθετήρα είναι προβαθμονομημένος. Αυτό σημαίνει ότι το λογισμικό
περιέχει πληροφορίες βαθμονόμησης για τον αναλώσιμο οδηγό καθετήρα. Δεν απαιτείται
περαιτέρω βαθμονόμηση από τον χρήστη.
Για να χρησιμοποιήσετε τον αναλώσιμο οδηγό καθετήρα, πρέπει πρώτα να φορτώσετε την
βαθμονόμηση και να επαληθεύσετε την ακρίβειά της χρησιμοποιώντας ένα ICM4 ή μια διάταξη
αναφοράς.

Τρόπος φόρτωσης προβαθμονόμησης

Βήματα

1. Κρατήστε τον αναλώσιμο οδηγό καθετήρα στο πεδίο προβολής της κάμερας.

2. Για να φορτώσετε μια προβαθμονόμηση, πατήστε Load στο παράθυρο διαλόγου Instru-
ment Calibration.

3. Εάν υπάρχουν διαθέσιμες προβαθμονομήσεις για περισσότερα από ένα εργαλεία,
επιλέξτε Disposable Stylet στο παράθυρο διαλόγου Select Instrument που ανοίγει.

4. Επαληθεύστε τη βαθμονόμηση όπως περιγράφεται στη σελίδα 278.

Φορτώνετε πάντα την προβαθμονομημένη γεωμετρία εργαλείου όταν χρησιμοποιείτε τον
αναλώσιμο οδηγό καθετήρα καθώς η χειροκίνητη βαθμονόμηση δεν θα είναι ακριβής.

Πώς να επαληθεύσετε την προβαθμονόμηση

Εικόνα 170 

Χρήση του αναλώσιμου οδηγού καθετήρα
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Βήματα

1.

Μπορείτε να επαληθεύσετε τον αναλώσιμο οδηγό
καθετήρα στο σημείο περιστροφής της διατάξεις
αναφοράς ή του ICM4.
Κρατήστε τον αναλώσιμο οδηγό καθετήρα κοντά στη
μύτη και εισαγάγετε τη μύτη σε ένα σημείο
περιστροφής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο αναλώσιμος οδηγός καθετήρα είναι
καμπτόμενο εργαλείο. Επομένως, η απόκλιση ακριβείας
που εμφανίζεται μπορεί να είναι υψηλότερη σε σχέση με
τα άκαμπτα εργαλεία. Πρέπει να αποφασίσετε εάν η
ακρίβεια είναι αποδεκτή σύμφωνα με την
προβλεπόμενη χρήση.
 

2. Πατήστε Accept για να επιβεβαιώσετε τη βαθμονόμηση.

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ
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14.3 Πλοήγηση του αναλώσιμου οδηγού καθετήρα
14.3.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Πριν ξεκινήσετε:
• Ο ασθενής πρέπει να είναι καταγεγραμμένος και η ακρίβεια της πλοήγησης να έχει
επαληθευτεί.

• Η βαθμονόμηση του πλοηγούμενου εργαλείου πρέπει να έχει φορτωθεί και επαληθευτεί.
• Διαμορφώστε την οθόνη πλοήγησης. Η Brainlab συνιστά τη χρήση των προβολών Auto-Pilot,
αξονική, στεφανιαία και οβελιαία. (Η προβολή Auto-Pilot είναι διαθέσιμη μόνο εάν η τροχιά έχει
σχεδιαστεί και προβάλλεται.)

• Επιλέξτε μια προσχεδιασμένη τροχιά για προβολή.
• Επιλέξτε μετατόπιση άκρου εργαλείου (βλ.σελίδα 179) κατάλληλη για τον καθετήρα/
διακλαδωτήρα που χρησιμοποιείται. (Πρέπει επομένως να αποφασίσετε ποιο τμήμα του
καθετήρα/διακλαδωτήρα θα τοποθετηθεί στον σχεδιασμένο στόχο.)

Τρόπος εισαγωγής του αναλώσιμου οδηγού καθετήρα στον καθετήρα/διακλαδωτήρα

Βήματα

1. Με το ένα χέρι, κρατήστε τον διακλαδωτήρα/καθετήρα από το άνοιγμά του.

2.
Με το άλλο σας χέρι, κατευθύνετε τον αναλώσιμο οδηγό καθετήρα εντελώς μέσα στον
διακλαδωτήρα/καθετήρα, φροντίζοντας να μη λερώσετε τους ανακλαστικούς δίσκους στη
συστοιχία παρακολούθησης.

Πώς να κρατάτε τον αναλώσιμο οδηγό καθετήρα κατά την πλοήγηση

①

②

Εικόνα 171 

Πλοήγηση του αναλώσιμου οδηγού καθετήρα
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Βήματα

1.

Με το ένα χέρι, κρατήστε τον αναλώσιμο οδηγό καθετήρα από τη λαβή ①, φροντίζοντας
να μην καλύψετε τους ανακλαστικούς δίσκους στη συστοιχία παρακολούθησης. Κατά την
πλοήγηση, χρησιμοποιήστε το χέρι σας αυτό για να εισαγάγετε τον αναλώσιμο οδηγό
καθετήρα.

2.
Με το άλλο σας χέρι, κατευθύνετε τον αναλώσιμο οδηγό καθετήρα ②, κρατώντας τον
κοντά στην τομή. Κατά τη διαδικασία, χρησιμοποιήστε το χέρι σας αυτό για να
διατηρήσετε τον αναλώσιμο οδηγό καθετήρα ευθυγραμμισμένο με την τροχιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Όταν κρατάτε τον αναλώσιμο οδηγό καθετήρα με τα δύο χέρια, φροντίστε να μην
τον λυγίσετε κατά την εισαγωγή.
 

Τρόπος πλοήγησης του οδηγού καθετήρα

Εικόνα 172 

Βήματα

1. Εισαγάγετε τον αναλώσιμο οδηγό καθετήρα στον διακλαδωτήρα/καθετήρα.

2.

Κρατήστε τον αναλώσιμο οδηγό καθετήρα στην κεφαλή του ασθενή. Χρησιμοποιώντας
την οθόνη πλοήγησης ως οδηγό, ευθυγραμμίστε τον άξονα του αναλώσιμου οδηγού
καθετήρα (αναπαρίσταται με ροζ χρώμα) με την προσχεδιασμένη τροχιά (αναπαρίσταται
με πράσινο χρώμα).

3.

Μόλις ο αναλώσιμος οδηγός καθετήρα ευθυγραμμιστεί με τη σχεδιασμένη τροχιά,
αρχίστε να εισάγετε αργά τον αναλώσιμο οδηγό καθετήρα και τον καθετήρα
ευθύγραμμα κατά μήκος της τροχιάς μέσα στον εγκέφαλο. Το λογισμικό εμφανίζει την
απόσταση από το άκρο του αναλώσιμου οδηγού καθετήρα έως το σχεδιασμένο σημείο-
στόχο.
Συνεχίστε την εισαγωγή έως ότου το άκρο του αναλώσιμου οδηγού καθετήρα (ροζ
σταυρόνημα) αντιστοιχιστεί με το σημείο-στόχο της τροχιάς (κόκκινο σταυρόνημα), όπως
υποδεικνύεται στην οθόνη. Ταυτόχρονα, λάβετε υπόψη την τοποθέτηση της πραγματικής
ανατομίας του ασθενή.

4. Μόλις τοποθετηθεί ο καθετήρας, αφαιρέστε προσεκτικά τον αναλώσιμο οδηγό καθετήρα
από τον καθετήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο αναλώσιμος οδηγός καθετήρα είναι καμπτόμενο εργαλείο, το οποίο μπορεί να
καμφθεί από το δικό του βάρος ή με ελάχιστη άσκηση πίεσης. Η κάμψη του αναλώσιμου οδηγού
καθετήρα κατά την επέμβαση μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε σημαντικά σφάλματα
παρακολούθησης. Αυτό σημαίνει ότι η πραγματική θέση του άκρου μπορεί να είναι διαφορετική
από εκείνη που εμφανίζεται στην οθόνη πλοήγησης. Για να αποφύγετε παρόμοια συμβάντα,
χειρίζεστε τον αναλώσιμο οδηγό καθετήρα όπως περιγράφεται στη σελίδα 280.
 

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ
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Βεβαιωθείτε ότι η εισαγωγή είναι ευθύγραμμη. Μη λυγίζετε ποτέ τον αναλώσιμο οδηγό
καθετήρα και μην ρυθμίζετε την τροχιά αφού ξεκινήσετε την εισαγωγή.

Πλοήγηση του αναλώσιμου οδηγού καθετήρα
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15 ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕ
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

15.1 Εισαγωγή στην πλοήγηση με μικροσκόπιο
15.1.1 Επισκόπηση

Πριν ξεκινήσετε

• Ο ασθενής πρέπει να είναι καταγεγραμμένος.
• Το μικροσκόπιο πρέπει να είναι ρυθμισμένο και να υπάρχει ένα Σετ προσαρμογέων
μικροσκοπίου συνδεδεμένο σε αυτό (βλ. Εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων).

• Πρέπει να πραγματοποιηθεί βαθμονόμηση του μικροσκοπίου (από το τμήμα υποστήριξης της
Brainlab).

Διαβάστε προσεκτικά το κεφάλαιο Μικροσκόπιο στο Εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων πριν
χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του μικροσκοπίου.

Επισκόπηση ροής εργασιών

Ροή εργασιών Βλέπε

1. Αρχικοποιήστε το μικροσκόπιο. Σελίδα 284

2. Επαληθεύστε τη βαθμονόμηση του μικροσκοπίου. Σελίδα 285

3. Βαθμονομήστε ξανά το μικροσκόπιο (προαιρετικά). Σελίδα 288

4. Πλοηγήστε το μικροσκόπιο. Σελίδα 291
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15.2 Αρχικοποίηση του μικροσκοπίου
15.2.1 Ενεργοποίηση και επιλογή του μικροσκοπίου

Τρόπος ενεργοποίησης του μικροσκοπίου

Εικόνα 173 

Βήματα

1. Ανοίξτε το Tools > Microscope και πατήστε Connect Microscope.

2.
Στο Tools > Connect Microscope, επιλέξτε το κουμπί που αντιστοιχεί στο μοντέλο του
μικροσκοπίου σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν είναι διαμορφωμένο μόνο ένα μικροσκόπιο, ο διάλογος παρακάμπτεται.
 

3.

Στο παράθυρο διαλόγου Microscope Connection, επιλέξτε το κουμπί για τη
διαμόρφωση μικροσκοπίου που θα χρησιμοποιηθεί.
Τώρα το μικροσκόπιο αρχικοποιείται και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Microscope
Calibration Verification.

Φροντίστε να επιλέξετε τη βαθμονόμηση μικροσκοπίου που αντιστοιχεί στη θέση
τοποθέτησης του προσαρμογέα μικροσκοπίου (τυπική ή 90°). Ειδάλλως, το μικροσκόπιο
θα διαβαστεί λανθασμένα και τα δεδομένα εικόνας δεν θα εμφανίζονται σωστά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων ανίχνευσης μικροσκοπίου

Αν δεν ανιχνευτεί το μικροσκόπιο, βεβαιωθείτε ότι:
• Είναι σωστά συνδεδεμένο στο σύστημα πλοήγησης (βλ. Εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων)
• Είναι ενεργοποιημένο και πλήρως αρχικοποιημένο
• Είναι σε λειτουργία πλοήγησης (βλ. τεκμηρίωση του κατασκευαστή του μικροσκοπίου)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν δεν μπορεί να εδραιωθεί επικοινωνία με το μικροσκόπιο, ίσως να πρέπει να το
απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά.
 

Αρχικοποίηση του μικροσκοπίου
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15.3 Επαλήθευση του μικροσκοπίου
15.3.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Το μικροσκόπιο βαθμονομείται για να λειτουργεί ως δείκτης με το άκρο του ως εστιακό σημείο ②
στο κέντρο του εστιακού επιπέδου ③. Μπορείτε να επαληθεύσετε τη βαθμονόμηση εστιάζοντας σε
ένα ορόσημο στο κέντρο του οπτικού πεδίου ① και συγκρίνοντάς το με τα δεδομένα που
εμφανίζονται στην προβολή πλοήγησης.

③

②①

Εικόνα 174 

Πριν ξεκινήσετε

Ορισμένα χειρουργικά καλύμματα μικροσκοπίου άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να επηρεάσουν
την ακρίβεια του συστήματος πλοήγησης λόγω μιας οπτικής παραμόρφωσης που προκαλεί ο
προστατευτικός φακός του καλύμματος.
Χρησιμοποιείτε μόνο οπτικά παθητικά καλύμματα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή του
χειρουργικού μικροσκοπίου. Αν έχετε αμφιβολίες για την πλήρη συμβατότητα του καλύμματος με
το μικροσκόπιο, όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το λογισμικό πλοήγησης της Brainlab,
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του μικροσκοπίου.

Επαληθεύετε πάντα την ακρίβεια της βαθμονόμησης του μικροσκοπίου (βλ. σελίδα 287),
αφού τοποθετήσετε το κάλυμμα και πριν από κάθε πλοήγηση μικροσκοπίου. Σε
περίπτωση ανίχνευσης τυχόν ανακρίβειας, θα πρέπει να εκτελέσετε επιτυχή
επαναβαθμονόμηση πριν την έναρξη της πλοήγησης.

Εάν η οπτική του μικροσκοπίου τροποποιηθεί (π.χ. σε περίπτωση αντικατάστασης
φθαρμένου φακού), θα πρέπει να εκτελεστεί νέα βαθμονόμηση από την τεχνική
υποστήριξη της Brainlab.
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Παράθυρα διαλόγου για επαλήθευση

① ②

③

④

Εικόνα 175 

Αρ. Στοιχείο

① Microscope Depthview: Εμφανίζει μια ανακατασκευή του πεδίου προβολής του μικρο-
σκοπίου (βλ. σελίδα 306).

② Προβολή βίντεο μικροσκοπίου (εάν διατίθεται, βλ. σελίδα 304).

③
Η απόσταση από το μικροσκόπιο έως το κέντρο του κώνου της διάταξης αναφοράς εμφα-
νίζεται εάν η εστίαση του μικροσκοπίου είναι σε απόσταση μικρότερη από 8 mm από τον
κώνο της διάταξης αναφοράς.

④ Κουμπί ACS Views: Πατήστε για να εναλλάσσετε τις προβολές μικροσκοπίου και την αξο-
νική, οβελιαία και στεφανιαία προβολή.

Επαλήθευση του μικροσκοπίου
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15.3.2 Επαλήθευση της βαθμονόμησης

Μέθοδοι επαλήθευσης

Μπορείτε να επαληθεύσετε τη βαθμονόμηση χρησιμοποιώντας τον κώνο διάταξης αναφοράς,
ανατομικά ορόσημα ή ορόσημα που έχετε προγραμματίσει εκ των προτέρων. Μέσω του κώνου
επαληθεύεται τόσο η βαθμονόμηση ανίχνευσης όσο και η βαθμονόμηση HUD.
Μπορείτε να επαληθεύσετε τη βαθμονόμηση ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της πλοήγησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η Brainlab παρέχει φακούς σταυρονήματος για ενσωματωμένα μικροσκόπια. Οι φακοί
αυτοί πρέπει να χρησιμοποιούνται για βαθμονόμηση και επαλήθευση του μικροσκοπίου. Ο φακός
με σταυρόνημα μπορεί να αντικατασταθεί με έναν τυποποιημένο, καθαρό φακό μετά τη
βαθμονόμηση.
 

Τρόπος επαλήθευσης με χρήση του κώνου

Βήματα

1.

Τοποθετήστε το μικροσκόπιο απευθείας πάνω από τον κώνο της διάταξης αναφοράς. Για
βέλτιστα αποτελέσματα, προσπαθήστε να τοποθετήσετε το μικροσκόπιο όσο πιο
κατακόρυφα γίνεται στο επίπεδο της διάταξης αναφοράς.
Εστιάστε το μικροσκόπιο στη μέγιστη μεγέθυνση στη βάση του κώνου της διάταξης
αναφοράς.
Η γωνία μεταξύ του άξονα της συστοιχίας και του εστιακού άξονα του μικροσκοπίου
εμφανίζεται στην προβολή βίντεο του άξονα.

2.
Η απόσταση από το εστιακό σημείο πλοήγησης έως τον κώνο εμφανίζεται στο κάτω
μέρος των προβολών. Η τιμή αυτή δείχνει την απόκλιση από την τρέχουσα βαθμονόμηση.
Επαληθεύστε ότι η απόκλιση κυμαίνεται εντός αποδεκτού εύρους.

3.
Εάν χρησιμοποιείτε έγχυση εικόνας (βλ. σελίδα 295), το περίγραμμα της διάταξης
αναφοράς και του κώνου της εμφανίζονται και στις προβολές. Τα περιγράμματα που
εμφανίζονται θα πρέπει να ταιριάζουν με την πραγματική διάταξη αναφοράς και τον κώνο.

4. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα με διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ του
μικροσκοπίου και της διάταξης αναφοράς.

5.
• Αν η ακρίβεια είναι ικανοποιητική, πατήστε Next.
• Αν η ακρίβεια δεν είναι ικανοποιητική, πατήστε Recalibrate για να ανοίξετε το
παράθυρο διαλόγου Microscope Calibration.

Τρόπος επαλήθευσης με χρήση επικέντρων

Βήματα

1. Εστιάστε το μικροσκόπιο στη μέγιστη μεγέθυνση σε έναν δείκτη ή ένα προσχεδιασμένο ή
ανατομικό επίκεντρο.

2. Πατήστε το κουμπί ACS Views για να αλλάξετε την εγκάρσια, στεφανιαία και οβελιαία
προβολή.

3.

Η απόσταση από το εστιακό σημείο πλοήγησης έως το σχεδιασμένο σημείο εμφανίζεται
στο κάτω μέρος των προβολών. Η τιμή αυτή δείχνει την απόκλιση από την τρέχουσα
βαθμονόμηση.
Επαληθεύστε ότι η απόκλιση κυμαίνεται εντός αποδεκτού εύρους.

4.
• Αν η ακρίβεια είναι ικανοποιητική, πατήστε Next.
• Αν η ακρίβεια δεν είναι ικανοποιητική, πατήστε Recalibrate για να ανοίξετε το
παράθυρο διαλόγου Microscope Calibration.
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15.3.3 Επαναβαθμονόμηση του μικροσκοπίου

Γενικές πληροφορίες

Πριν πλοηγηθείτε με το μικροσκόπιο, το εστιακό μήκος και ο άξονας του μικροσκοπίου πρέπει να
βαθμονομηθούν κατάλληλα από την τεχνική υποστήριξη της Brainlab.
Μπορείτε να εκτελέσετε βαθμονόμηση για να ισοσταθμίσετε μικρές ανακρίβειες βαθμονόμησης
που προκύπτουν με την πάροδο του χρόνου. Σε περίπτωση ανίχνευσης τυχόν ανακρίβειας, θα
πρέπει να εκτελέσετε επιτυχή επαναβαθμονόμηση πριν την έναρξη της πλοήγησης.

Επισημάνσεις βαθμονόμησης

①

②

Εικόνα 176 
Εάν χρησιμοποιηθεί Απλή συστοιχία αναφοράς κρανίου με 4 δείκτες, η λήψη των σημείων
βαθμονόμησης μπορεί να γίνει στην τρύπα ①, καθώς και στις επισημάνσεις βαθμονόμησης ②
στη διάταξη αναφοράς.

Τρόπος ενεργοποίησης βαθμονόμησης

Βήμα

• Πατήστε Recalibrate σε οποιοδήποτε από τα παράθυρα διαλόγου Microscope Calibration
Verification ή

• Πατήστε Calibrate Microscope στο παράθυρο διαλόγου Tools > Microscope.

Επαλήθευση του μικροσκοπίου
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Τρόπος απόκτησης σημείου βαθμονόμησης

Εικόνα 177 

Βήματα

1. Εγκαταστήστε τον φακό σταυρονήματος, εφόσον παρέχεται.

2.

Τοποθετήστε το μικροσκόπιο απευθείας πάνω από τον κώνο της διάταξης αναφοράς ή το
επιλεγμένο σημείο βαθμονόμησης.
Για καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετήστε το μικροσκόπιο όσο πιο κατακόρυφα γίνεται
στο επίπεδο της διάταξης αναφοράς.

3. Μετακινήστε το μικροσκόπιο προς τα κάτω μέχρι η κινούμενη εικόνα του μικροσκοπίου
στο παράθυρο διαλόγου να επικαλύψει τη διαφανή εικόνα του μικροσκοπίου.

4.

Μεγιστοποιήστε τη μεγέθυνση και τοποθετήστε το μικροσκόπιο κατακόρυφα προς τον
κώνο ή την επισήμανση βαθμονόμησης (χρησιμοποιήστε το σταυρόνημα του φακού για
να στοχεύσετε το κέντρο του κώνου).
Ρυθμίστε λεπτομερώς την εστίαση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά λαβής του μικροσκοπίου.

5.

Πατήστε Next.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το κουμπί Next δεν θα είναι ενεργό εάν η μεγέθυνση δεν έχει μεγιστοποιηθεί,
αν το μικροσκόπιο είναι εκτός εύρους εργασίας, ή αν η διάταξη αναφοράς ή/και η
συστοιχία παρακολούθησης του μικροσκοπίου δεν είναι ορατές στην κάμερα. Εμφανίζεται
ένα αντίστοιχο προειδοποιητικό μήνυμα.
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Τρόπος απόκτησης ενός δεύτερου σημείου βαθμονόμησης

Εικόνα 178 

Βήματα

1.

Μετακινήστε το μικροσκόπιο προς τα πάνω μέχρι η κινούμενη εικόνα του μικροσκοπίου
στο παράθυρο διαλόγου να επικαλύψει τη διαφανή εικόνα του μικροσκοπίου (πράσινη
περιοχή).
• Ένα δεύτερο σημείο εντός του πράσινου εύρους παρέχει το βέλτιστο αποτέλεσμα.
• Η κόκκινη περιοχή στη γραμμή υποδηλώνει ότι η απόσταση από το μικροσκόπιο έως τη
διάταξη αναφοράς θα πρέπει να μεγεθυνθεί (εάν μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο).

2. Στη μέγιστη μεγέθυνση, χρησιμοποιήστε το σταυρόνημα για να κεντράρετε εκ νέου και να
εστιάσετε στο κατώτερο σημείο του κώνου ή στην επισήμανση βαθμονόμησης.

3.

Πατήστε Next.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Microscope Calibration Verification.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το κουμπί Next δεν θα είναι ενεργό εάν η μεγέθυνση δεν έχει μεγιστοποιηθεί,
αν το μικροσκόπιο είναι εκτός εύρους εργασίας, ή αν η διάταξη αναφοράς ή/και η
συστοιχία παρακολούθησης του μικροσκοπίου δεν είναι ορατές στην κάμερα. Εμφανίζεται
ένα αντίστοιχο προειδοποιητικό μήνυμα.
 

Έλεγχος της βαθμονόμησης

Ελέγχετε πάντα την ακρίβεια του μικροσκοπίου μετά τη βαθμονόμηση ελέγχοντας εάν το
σημείο εστίασης του μικροσκοπίου εμφανίζεται σωστά στα δεδομένα ασθενούς. Αυτό
μπορεί να γίνει εστιάζοντας σε μια σφαίρα επισήμανσης ή σε ένα ανατομικό επίκεντρο (βλ.
σελίδα 287).

Επαλήθευση του μικροσκοπίου
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15.4 Πλοήγηση με μικροσκόπιο
15.4.1 Πρόσβαση στην πλοήγηση

Έναρξη της πλοήγησης

Αφού επαληθεύσετε τη βαθμονόμηση, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Tools > Microscope >
Options.

Εικόνα 179 

Επιλογές

Πατήστε Close για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου και να ξεκινήσετε την πλοήγηση με μικρο-
σκόπιο.

Πατήστε Back για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Tools > Microscope (βλ. σελίδα 294).
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15.4.2 Προβολές πλοήγησης

Προβολές πλοήγησης με μικροσκόπιο

Εικόνα 180 
Η τροχιά βάσει του μικροσκοπίου εμφανίζεται με μπλε χρώμα. Ο οπτικός άξονας του
μικροσκοπίου και το πεδίο προβολής επισημαίνονται στην τρισδιάστατη απεικόνιση με μια γραμμή
και έναν κύκλο. Εάν έχει σχεδιαστεί ένας στόχος, η απόσταση από το σημείο εστίασης έως τον
στόχο μπορεί να προβληθεί.
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εικόνες του μικροσκοπίου και τον τρόπο προβολής τους
παρέχονται στη σελίδα 304.

Επικαλυπτόμενα αντικείμενα

Επικαλυπτόμενα αντικείμενα εμφανίζονται πάντα στο εστιακό σημείο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
παρερμήνευση της θέσης ενός επικαλυπτόμενου αντικειμένου (σχετικού με το πραγματικό
αντικείμενο) εάν χρησιμοποιηθεί μεγάλο πεδίο βάθους. Αν η σωστή θέση του επικαλυπτόμενου
αντικειμένου είναι κρίσιμη, χρησιμοποιήστε μικρό πεδίο βάθους.

Περιοχή εργασίας του μικροσκοπίου

Η ελάχιστη και μέγιστη περιοχή εργασίας (η απόσταση εστίασης του μικροσκοπίου) μετρώνται
όταν το μικροσκόπιο βαθμονομείται για πρώτη φορά από το τμήμα υποστήριξης της Brainlab.
Αν το μικροσκόπιο κινηθεί εκτός του βαθμονομημένου εύρους εστίας κατά την πλοήγηση:
• Ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος (“μπιπ”)
• Εμφανίζεται ένα μήνυμα στις προβολές εικόνας που σας προειδοποιεί ότι το μικροσκόπιο
βρίσκεται σε μη βαθμονομημένη θέση εστίασης

Παρακολούθηση μικροσκοπίου

Αν το μικροσκόπιο δεν μπορεί να ανιχνευτεί κατά την πλοήγηση (π.χ. επειδή είναι εκτός του
βαθμονομημένου εύρους εστίας, δεν είναι συνδεδεμένο ή δεν είναι ορατή η συστοιχία
παρακολούθησής του):
• Ένα αντίστοιχο μήνυμα εμφανίζεται στις προβολές πλοήγησης του μικροσκοπίου

Κανένα από τα μικροσκόπια Olympus δεν μεταδίδει ενημερωμένα δεδομένα εστίασης/
μεγέθυνσης όταν αλλάζει η εστίαση/μεγέθυνση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα καθυστέρηση της
ενημέρωσης των δεδομένων στο σύστημα πλοήγησης.

Πλοήγηση με μικροσκόπιο
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Προτεραιότητα παρακολούθησης

Οι προσαρμογείς του εργαλείου και οι δείκτες προηγούνται κατά την πλοήγηση. Για να εκτελέσετε
πλοήγηση με μικροσκόπιο, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης και οι προσαρμογείς του εργαλείου έχουν
αφαιρεθεί από το πεδίο προβολής της κάμερας.

Να θυμάστε ότι η παρακολούθηση και η μετάδοση των θέσεων εστίασης και μεγέθυνσης
του μικροσκοπίου δεν πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο. Για να κρίνετε τη θέση
του μικροσκοπίου μέσω της οθόνης πλοήγησης ενώ λαμβάνετε ενημερωμένες
πληροφορίες σχετικά με επικαλυπτόμενα και εγχεόμενα αντικείμενα, μην τροποποιήσετε
την εστίαση, τη μεγέθυνση ή τη θέση του μικροσκοπίου για μερικά δευτερόλεπτα.
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15.5 Εργαλεία μικροσκοπίου
15.5.1 Εισαγωγή

Διαθέσιμες ρυθμίσεις

Αφού επαληθεύσετε τη βαθμονόμηση, καθίστανται διαθέσιμες διάφορες ρυθμίσεις στο παράθυρο
διαλόγου Tools > Microscope. 

Εικόνα 181 

Επιλογή Επεξήγηση Βλέπε

Connect Microscope Αρχικοποίηση σύνδεσης του μικροσκοπίου Σελίδα 284

Options Επιλογή δυνατοτήτων πλοήγησης του μικροσκοπίου Σελίδα 295

Calibrate Microscope Εκ νέου βαθμονόμηση του μικροσκοπίου Σελίδα 288

Video Configuration
Προσαρμογή ρυθμίσεων για προβολή βίντεο του μικρο-
σκοπίου (εάν η προβολή βίντεο του μικροσκοπίου είναι
διαθέσιμη και βαθμονομημένη)

Σελίδα 302

Εργαλεία μικροσκοπίου
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15.5.2 Επιλογές μικροσκοπίου

Τρόπος πρόσβασης στο παράθυρο διαλόγου Options

Βήμα

Ανοίξτε το Tools > Microscope > Options.

Εικόνα 182 

Επιλογές

Επιλογές Βλέπε

HUD Σελίδα 295

Color Overlay Σελίδα 297

HUD Objects Σελίδα 297

Shutter Σελίδα 297

Smart Auto-Focus Σελίδα 298

Smart Auto-Tracking Σελίδα 298

Store Focal Point Σελίδα 298

Go To Stored Point Σελίδα 298

Align To Trajectory Σελίδα 298

Continuous Target Return Σελίδα 298

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από το επιλεγμένο μικροσκόπιο.
 

HUD

Όταν ενεργοποιείτε το HUD, το σύστημα πλοήγησης χρησιμοποιεί τη μονάδα έγχυσης εικόνας του
μικροσκοπίου για να υπερθέσει περιγράμματα προσχεδιασμένων αντικειμένων και πρόσθετες
πληροφορίες για τον στόχο στο πεδίο προβολής του μικροσκοπίου.
Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην έγχυση εικόνας είναι παρόμοιες με το βάθος προβολής
του μικροσκοπίου στην οθόνη πλοήγησης, εκτός από το ότι το πεδίο προβολής του μικροσκοπίου
αντικαθιστά τα ανασυντεθειμένα δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι τα σημεία διασταύρωσης των
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αντικειμένων εστιακού επιπέδου εμφανίζονται ως συμπαγείς γραμμές περιγράμματος, ενώ η
επέκταση των αντικειμένων πάνω ή κάτω από το εστιακό επίπεδο υποδεικνύονται με
διακεκομμένη γραμμή. Αυτή η διακεκομμένη γραμμή λειτουργεί ως μέσο προσανατολισμού,
καθώς δεν βρίσκεται εντός του εστιακού επιπέδου.
Ορισμένες μονάδες έγχυσης εικόνας διαθέτουν έγχρωμη οθόνη. Αυτό βοηθά στη διάκριση
πολλαπλών αντικειμένων, καθώς τα αντικείμενα μπορεί να εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα
από αυτό που προβάλλεται στην οθόνη πλοήγησης. Χρησιμοποιείτε μόνο το μέγεθος και τη θέση,
για τον προσδιορισμό αντικειμένων. Μετά τη μεγέθυνση/εστίαση, το σταυρόνημα στο HUD
παραμένει ενεργοποιημένο για 5 δευτερόλεπτα πριν εξαφανιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ανάλογα με το μικροσκόπιο, η έγχυση εικόνας μπορεί να είναι ορατή μόνο στον
βασικό παρατηρητή.
 

Η περιοχή προβολής της έγχυσης εικόνας μπορεί να μην καλύπτει πλήρως το πεδίο
προβολής του μικροσκοπίου. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τα περιγράμματα τελειώνουν στα όρια
της οθόνης.

Ορισμένες μονάδες εικόνων έγχυσης παρέχουν πληροφορίες HUD που εμφανίζονται
ταυτόχρονα και στους δύο οφθαλμούς. Η παράλλαξη μπορεί να προκαλέσει μετατόπιση
στην προφανή θέση του αντικειμένου σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο, αν εστιάζετε
μόνο με το ένα μάτι.

Μετά την ενεργοποίηση του μικροσκοπίου, ελέγξτε την ακρίβεια της βαθμονόμησης HUD.

Προειδοποιήσεις HUD

Ρυθμίστε το μικροσκόπιο στη μέγιστη θέση ζουμ πριν ρυθμίσετε το εστιακό επίπεδο στις
δομές ασθενούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο πεδίο βάθους και επιτρέπει την
βέλτιστη δυνατή προβολή του περιγράμματος του εγχεόμενου στερεού αντικειμένου. Τα
περιγράμματα αυτά αντιπροσωπεύουν τα όρια του σχεδιασμένου αντικειμένου στο εν
λόγω επίπεδο. Οι διάστικτες γραμμές αντιπροσωπεύουν την πλήρη επέκταση του
αντικειμένου που βρίσκεται κάτω από το εστιακό επίπεδο και λειτουργούν μόνο ως
πρόχειρο περίγραμμα.

Λόγω του πεδίου βάθους του μικροσκοπίου, το ακριβές εστιακό επίπεδο μπορεί να είναι
δύσκολο να προσδιοριστεί. Προσέχετε μην παρερμηνεύσετε αντικείμενα που βρίσκονται
στο εστιακό επίπεδο.

Τα τρισδιάστατα αντικείμενα που εμφανίζονται σε υπέρθεση λειτουργούν ως επισκόπηση,
αλλά δεν σχετίζονται ακριβώς με το μέγεθος και τη θέση της υποκείμενης δομής ασθενή.

Καθώς τα αντικείμενα που εμφανίζονται με υπέρθεση βασίζονται σε προεγχειρητικές
ομάδες εικόνων, η τρέχουσα θέση του πραγματικού αντικειμένου μπορεί να διαφέρει λόγω,
π.χ. μετατόπισης ή εκτομής του εγκεφάλου.

Σε μικροσκόπια με δυνατότητα απεικόνισης εικόνας σε εικόνα (π.χ. Olympus), τα δεδομένα
που εμφανίζονται μέσω της μονάδας απεικόνισης εικόνας σε εικόνα δεν σχετίζονται με τη
ζωντανή προβολή μικροσκοπίου.

Η εγκατάσταση και βαθμονόμηση της προβολής έγχυσης εικόνας πρέπει να εκτελείται από
ειδικευμένο προσωπικό της Brainlab. Η αφαίρεση και επανατοποθέτηση του υλικού
έγχυσης εικόνας από το μικροσκόπιο ή η αντικατάσταση του μικροσκοπίου θα μειώσει
σημαντικά την ακρίβεια των περιγραμμάτων που εμφανίζονται στην προβολή έγχυσης
εικόνας. Σε αυτή την περίπτωση, η προβολή έγχυσης εικόνας πρέπει να βαθμονομηθεί εκ
νέου από το τμήμα υποστήριξης της Brainlab.

Μην προσθέτετε επιπλέον στοιχεία (π.χ. διαχωριστή δύο κατευθύνσεων) στη σύνδεση της
μονάδας HUD με το σύστημα πλοήγησης.

Εργαλεία μικροσκοπίου
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Color Overlay

Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία Color Overlay, το σύστημα πλοήγησης χρησιμοποιεί τη μονάδα
έγχυσης εικόνας του μικροσκοπίου για να υπερθέσει περιγράμματα προσχεδιασμένων
αντικειμένων και πρόσθετες πληροφορίες για τον στόχο στο πεδίο προβολής του μικροσκοπίου.
Εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Color Overlay, τα αντικείμενα εμφανίζονται με το
προεπιλεγμένο χρώμα που ορίζεται από τη μονάδα έγχυσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το Color Overlay είναι διαθέσιμο μόνο όταν το HUD είναι ενεργοποιημένο.
 

HUD Objects

Η λειτουργία HUD Objects σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε την προβολή αντικειμένων στο πεδίο
προβολής του μικροσκοπίου.

Βήμα

Πατήστε HUD Objects για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Objects.

Εικόνα 183 

Λειτουργία Επεξήγηση

Item Απαριθμεί όλα τα διαθέσιμα αντικείμενα.

Visible

Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Visible εμφανίζει/
αποκρύπτει το αντικείμενο στις προβολές εικόνας:
• Ένα εικονίδιο ανοικτού ματιού σημαίνει ότι το αντικείμενο είναι ορατό
• Ένα εικονίδιο κλειστού ματιού σημαίνει ότι το αντικείμενο είναι κρυμμένο

Visualization Γίνεται εναλλαγή μεταξύ επιλογών προβολής, π.χ. το αντικείμενο εμφανίζε-
ται με περίγραμμα, έγχρωμο ή τρισδιάστατο.

Shutter

Όταν η λειτουργία Shutter είναι ενεργοποιημένη, το κλείστρο του μικροσκοπίου κλείνει και η πάνω
αριστερή προβολή της οθόνης πλοήγησης εμφανίζεται στους φακούς του μικροσκοπίου. Αυτό σάς
επιτρέπει να προβάλλετε π.χ. εικόνες MR μέσα στους φακούς.
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Τα εμφανιζόμενα δεδομένα δεν αντιστοιχούν στον πραγματικό ασθενή.

Smart Auto-Focus

Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία Smart Auto-Focus, το μικροσκόπιο διατηρεί συνεχώς
εστιασμένο το άκρο του εργαλείου υπό παρακολούθηση. Ενώ το μικροσκόπιο εστιάζει, το άκρο
του εργαλείου υπό παρακολούθηση υποδεικνύεται με ένα σταυρόνημα στο HUD.

Αν το άκρο του εργαλείου είναι εκτός του εύρους εργασίας του μικροσκοπίου, το
μικροσκόπιο δεν μπορεί να εστιάσει πλήρως.

Smart Auto-Tracking

Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία Smart Auto-Tracking, η λειτουργία παρακολουθεί συνεχώς την
πραγματική θέση του εργαλείου και εστιάζει στο άκρο του. Το εργαλείο υπό παρακολούθηση
υποδεικνύεται με ένα μικρό σταυρόνημα στο HUD. Ένα αντίστοιχο μήνυμα εμφανίζεται στο HUD,
ενώ το μικροσκόπιο μετακινείται. Όταν το άκρο του εργαλείου απομακρυνθεί από το πεδίο
προβολής, το μικροσκόπιο το ακολουθεί.
Το μικροσκόπιο σταματάει την παρακολούθηση όταν φτάσει το άκρο του εργαλείου.

Βεβαιωθείτε ότι το μικροσκόπιο δεν μπορεί να συγκρουστεί με άλλο εργαλείο ή τον
ασθενή, ή το κάλυμμα ή ότι παραμένει αποστειρωμένο κατά την κίνησή του.

Store Focal Point και Go To Stored Point

• Πατώντας Store Focal Point αποθηκεύεται η θέση και οι πληροφορίες εστιακού επιπέδου του
πραγματικού σημείου.

• Πατώντας Go To Stored Point το μικροσκόπιο επιστρέφει στη θέση και εστίαση του εστιακού
σημείου που είχε αποθηκευτεί προηγουμένως. 

Align To Trajectory

Ευθυγραμμίζει τον εστιακό άξονα του μικροσκοπίου παράλληλα προς την ενεργοποιημένη τροχιά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν η γωνία μεταξύ του εστιακού άξονα και της επιθυμητής τροχιάς υπερβαίνει τις
45°, η ευθυγράμμιση της τροχιάς απενεργοποιείται.
 

Continuous Target Return

Πατώντας Continuous Target Return ανακαλείται η θέση και το εστιακό επίπεδο του σημείου στο
οποίο είχε πραγματοποιηθεί εστίαση πιο πρόσφατα. Αυτό σας επιτρέπει να εστιάσετε στο σημείο
ενδιαφέροντος από διαφορετικές γωνίες προβολής.
Όταν απελευθερώνετε τα φρένα του μικροσκοπίου για να αλλάξετε την κατεύθυνση προβολής, το
σημείο εστίασης που είχε ρυθμιστεί πιο πρόσφατα αποθηκεύεται και ανακαλείται αμέσως από τη
νέα κατεύθυνση, μόλις απελευθερωθούν τα φρένα.
Το μικροσκόπιο συνεχίζει να εστιάζει σε αυτό το σημείο έως ότου απενεργοποιηθεί η λειτουργία
Continuous Target Return.

Επιλογές αντιμετώπισης προβλημάτων παρακολούθησης του μικροσκοπίου

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την παρακολούθηση του μικροσκοπίου, διαβάστε τις
ακόλουθες επιλογές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Εργαλεία μικροσκοπίου
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Επιλογές

Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο, η διάταξη αναφοράς και η συστοιχία παρακολούθησης του μικρο-
σκοπίου είναι εντός του πεδίου προβολής της κάμερα, εάν το μικροσκόπιο δεν εκτελεί:
• Αυτόματη εστίαση ή
• Αυτόματη παρακολούθηση του εργαλείου. Το μικροσκόπιο ακολουθεί μόνο εάν το εργαλείο
έχει παραμείνει ακίνητο για κάποιο διάστημα κοντά στην κεφαλή του ασθενή.

Βεβαιωθείτε ότι η διάταξη αναφοράς και η συστοιχία παρακολούθησης του μικροσκοπίου είναι
εντός του πεδίου προβολής της κάμερα, εάν το μικροσκόπιο δεν εκτελεί τα εξής:
• Μετακίνηση στο αποθηκευμένο εστιακό σημείο ή
• Ανάκληση του τελευταίου σημείου εστίασης όταν το φρένα του μικροσκοπίου απελευθερω-
θούν.
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15.5.3 Έλεγχος λαβής

Σχετικά με τη λειτουργία ελέγχου λαβής

Η λειτουργία ελέγχου λαβής σάς επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές πλοήγησης
χρησιμοποιώντας τις λαβές του μικροσκοπίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ανάλογα με το μοντέλο μικροσκοπίου σας, οι διαθέσιμες επιλογές στο μενού More...
① μπορεί να διαφέρουν.
 

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον έλεγχο λαβής

①

Εικόνα 184 

Βήματα

1. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στη λαβή του μικροσκοπίου για να αποκτήσετε πρόσβαση
στο κύριο μενού ελέγχου λαβής.

2.
Πατήστε το κουμπί που αντιστοιχεί στη λειτουργία που θέλετε να εκτελέσετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Παρέχονται πρόσθετες επιλογές με το πάτημα του More... ①.
 

3. Εάν επιλέξατε More... ①, μετακινήστε τα βέλη πάνω και κάτω ανάλογα με την
κατεύθυνση της επιθυμητής επιλογής του ελέγχου λαβής.

4. Πατήστε το κουμπί ελέγχου στα δεξιά για την Εκτέλεση της λειτουργίας που έχετε
επιλέξει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν περάσει ένα χρονικό διάστημα χωρίς να εκτελέσετε κάποια ενέργεια, το μενού
κλείνει.
 

Λειτουργίες μικροσκοπίου

Λειτουργίες Λειτουργία

Acquire Point Λαμβάνει νέα τροχιά όταν εκτείνεται το άκρο

Screenshot Λαμβάνει στιγμιότυπο οθόνης της εικόνας

More... Μενού με πρόσθετες επιλογές για το μικροσκόπιο

Deactivate HUD Απενεργοποιεί/απομακρύνει τα εγχεόμενα με εικόνα αντικείμενα
από την προβολή μικροσκοπίου

Εργαλεία μικροσκοπίου
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Επιλογές μενού More...

Το More... παρέχει πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές που διατίθενται στο μικροσκόπιό σας κατά
την πλοήγηση. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές που παρατίθενται παρακάτω,
χρησιμοποιώντας τις λαβές μικροσκοπίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις
επιλογές, ανατρέξτε στη σελίδα 298.

Εικόνα 185 

Μενού More... Επεξήγηση

Close Shutter

Κλείνει το κλείστρο του μικροσκοπίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η πάνω αριστερή προβολή πλοήγησης της μεγιστοποιημέ-
νης προβολής πλοήγησης ενσωματώνεται στο πεδίο προβολής του μι-
κροσκοπίου.
 

Focus To Instrument Με τη λειτουργία Smart Auto-Focus, εκτελείται μία εστίαση του μικρο-
σκοπίου στο εργαλείο.

Goto Instrument Με τη λειτουργία Smart Auto-Tracking, εκτελείται μία παρακολούθηση
του μικροσκοπίου στο εργαλείο.

Store Focal Point Αποθηκεύει τις πληροφορίες θέσης και εστιακού επιπέδου.

Goto Stored Point Επιστρέφει το μικροσκόπιο στο προηγούμενο αποθηκευμένο εστιακό
σημείο.

Align To Trajectory Ευθυγραμμίζει τον εστιακό άξονα του μικροσκοπίου παράλληλα προς
την ενεργοποιημένη τροχιά.
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15.5.4 Διαμόρφωση βίντεο μικροσκοπίου

Τρόπος διαμόρφωσης προβολής βίντεο

Εικόνα 186 

Βήματα

1. Πατήστε Video Configuration στο παράθυρο διαλόγου Tools > Microscope.

2.
Προσαρμόστε κατάλληλα τις ρυθμίσεις της προβολής βίντεο χρησιμοποιώντας τα
ρυθμιστικά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι ρυθμίσεις της εικόνας βίντεο περιγράφονται στη σελίδα 52.
 

Προειδοποιήσεις της διαμόρφωσης βίντεο μικροσκοπίου

Η εγκατάσταση και βαθμονόμηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού βίντεο πρέπει να
εκτελείται από ειδικευμένο προσωπικό της Brainlab. Η αφαίρεση και επανατοποθέτηση ή η
τροποποίηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού από το μικροσκόπιο ή η
αντικατάσταση ολόκληρου του μικροσκοπίου θα μειώσει σημαντικά την ακρίβεια των
περιγραμμάτων που εμφανίζονται στο παράθυρο επικάλυψης βίντεο ή τη μονάδα έγχυσης
εικόνας. Επομένως, η βαθμονόμηση του παραθύρου επικάλυψης βίντεο πρέπει να
ανανεώνεται στις περιπτώσεις αυτές.

Σε κάθε παρέμβαση, να βεβαιώνεστε ότι το βίντεο είναι συνδεδεμένο στην ίδια είσοδο που
είχε επιλεγεί κατά τη βαθμονόμηση. Αν χρησιμοποιήσετε διαφορετική είσοδο, το βίντεο δεν
θα είναι ορατό.

Οι εικόνες βίντεο δεν είναι κατάλληλες για διαγνωστική χρήση, καθώς μπορεί να
εμφανίζονται παραμορφωμένες. Η έγχυση έγχρωμων εικόνων από εξωτερικές συσκευές
μπορεί να εμφανίζει τα αντικείμενα με διαφορετικό χρώμα από ό,τι αυτό που εμφανίζεται
στην οθόνη πλοήγησης. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε πληροφορίες περιβάλλοντος όπως
το μέγεθος και η θέση, για τον προσδιορισμό αντικειμένων.

Εμφάνιση βίντεο

Η εμφάνιση βίντεο μπορεί να καθυστερήσει εάν το σύστημα χρησιμοποιείται σε πλήρη
ισχύ.

Εργαλεία μικροσκοπίου
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Συνιστούμε να προβάλλετε την εικόνα βίντεο μικροσκοπίου ξεχωριστά, σε δεύτερη οθόνη.
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15.6 Εικόνες μικροσκοπίου
15.6.1 Εμφάνιση προβολών βίντεο μικροσκοπίου

Γενικές πληροφορίες

Κάθε χειρουργικό μικροσκόπιο διαθέτει ενσωματωμένη βιντεοκάμερα για σκοπούς καταγραφής.
Μπορείτε να προσθέσετε αυτό το βίντεο στην προβολή του συστήματος πλοήγησης αφού
διαμορφώσετε το βίντεο μικροσκοπίου (βλ. σελίδα 304). Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να
καταγράψετε τη θέση του μικροσκοπίου και του πεδίου προβολής του με ένα μόνο στιγμιότυπο
οθόνης.
Τα περιγράμματα σχεδιασμένων αντικειμένων, οι τροχιές και τα επισημασμένα σημεία
εμφανίζονται με υπέρθεση στο βίντεο του μικροσκοπίου. Τα αντικείμενα στο εστιακό επίπεδο
αναπαριστώνται με συμπαγή γραμμή περιγράμματος. Οι επεκτάσεις αυτών των αντικειμένων
πάνω και κάτω από το εστιακό επίπεδο εμφανίζονται ως διακεκομμένες γραμμές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το ορθογώνιο πεδίο προβολής της βιντεοκάμερας είναι μικρότερο από εκείνο του
μικροσκοπίου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαφορές στη διαβάθμιση μεταξύ της προβολής βίντεο
μικροσκοπίου και άλλες προβολές πλοήγησης. Επίσης, μπορεί να προκύψει περικοπή των βίντεο
ανάλογα με το μέγεθος και το σχήμα του επιλεγμένου παραθύρου πλοήγησης.
 

Ορισμένες μονάδες HUD εμφανίζουν έγχρωμα περιγράμματα αντικειμένων. Τα
επικαλυπτόμενα αντικείμενα που εμφανίζονται με χρώμα παρόμοιο με τον ιστό του
ασθενούς μπορεί να μη διακρίνονται εύκολα. Εάν αυτό σας δυσκολεύει, επιλέξτε χρώματα
με έντονη αντίθεση ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία επικάλυψης χρωμάτων (βλ. σελίδα
297).

Τρόπος εμφάνισης της προβολής μικροσκοπίου

Βήματα

1. Πατήστε το εικονίδιο ματιού.

2. Επιλέξτε την καρτέλα Other Views.

3.
Πατήστε Microscope.
Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και η προβολή ενημερώνεται με την προβολή
μικροσκοπίου.

Εικόνες μικροσκοπίου
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Εμφανιζόμενη προβολή βίντεο μικροσκοπίου

Εικόνα 187 
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15.6.2 Εμφάνιση βάθους προβολής μικροσκοπίου

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Microscope Depthview είναι μια ανακατασκευασμένη προβολή του συνόλου
δεδομένων ασθενή που βασίζεται στο μικροσκόπιο. Τα δεδομένα εμφανίζονται υπό μορφή
προβολής Probe’s Eye του κέντρου του εστιακού επιπέδου. Τα δεδομένα διαβαθμίζονται και
περιστρέφονται για να αντισταθμίσουν τον συντελεστή ζουμ και τη θέση του μικροσκοπίου. Η
προβολή αυτή είναι χρήσιμη για τη σύγκριση δομών που εμφανίζονται στο μικροσκόπιο με τα
δεδομένα ασθενούς που είναι διαθέσιμα στον σταθμό πλοήγησης.

Όταν χρησιμοποιείτε το μικροσκόπιο Olympus, έχετε υπόψη σας ότι ο προσανατολισμός
του βάθους προβολής του μικροσκοπίου μπορεί να μην είναι σωστός, καθώς ο
παρατηρητής OME-9000/OME-8000/OME-7000 μπορεί να μετακινηθεί κατά τρόπο που ο
προσανατολισμός της προβολής μέσω του μικροσκοπίου να αλλάξει.

Τρόπος εμφάνισης βάθους προβολής μικροσκοπίου

Βήματα

1. Πατήστε το εικονίδιο ματιού.

2. Επιλέξτε την καρτέλα Other Views.

3.
Πατήστε Microscope Depthview.
Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και η προβολή ενημερώνεται με το βάθος προβολής
μικροσκοπίου.

Εμφανιζόμενο βάθος προβολής μικροσκοπίου

②

③

④
⑤

①

Εικόνα 188 
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Αρ. Στοιχείο Επεξήγηση

① Πορτοκαλί σημείο Προσχεδιασμένο σημείο (προαιρετικό).

② Μπλε δακτύλιος Όριο πεδίου προβολής στον φακό του μικροσκοπίου. Το μέγεθος
του δακτυλίου αλλάζει ανάλογα με τον συντελεστή ζουμ.

③ Μπλε σταυρόνημα Κέντρο του εστιακού επιπέδου.

④ Συμπαγής γραμμή
περιγράμματος Όριο του σχεδιασμένου αντικειμένου σε αυτό το επίπεδο.

⑤ Διακεκομμένη γραμμή
περιγράμματος

Επέκταση του αντικειμένου πάνω ή κάτω από το εν λόγω επίπεδο
(π.χ. το ευρύτερο τμήμα του αντικειμένου).

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
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16 ΕΝΔΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

16.1 Εισαγωγή
16.1.1 Σχετικά με τα χαρακτηριστικά ενδοεγχειρητικής απεικόνισης

Γενικές πληροφορίες

Τα ενδοεγχειρητικά χαρακτηριστικά του Cranial/ENT σάς επιτρέπουν να προσθέτετε ενημερωμένα
δεδομένα απεικόνισης στην περίοδο λειτουργίας πλοήγησης και να πλοηγείστε αμέσως σε αυτά.
Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με μικρή ή και καθόλου αλληλεπίδραση του χρήστη στον
σταθμό πλοήγησης.
Με τα χαρακτηριστικά ενδοεγχειρητικής απεικόνισης, μπορείτε:
• Να φορτώσετε δεδομένα DICOM που έχετε λάβει ενδοεγχειρητικά
• Να ενημερώσετε προγράμματα θεραπείας που καταχωρίζονται αυτόματα εκ νέου
• Να καταχωρίσετε νέες ενδοεγχειρητικές εικόνες

ΕΝΔΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
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16.2 Μεταφορά ενδοεγχειρητικών δεδομένων
16.2.1 Σχετικά με τη μεταφορά ενδοεγχειρητικών δεδομένων

Διαθέσιμες μέθοδοι ενδοεγχειρητικής μεταφοράς

Μέθοδος Επεξήγηση

Φόρτωση δεδομένων
ασθενή Φορτώστε τα δεδομένα ασθενή από το Content Manager.

Λάβετε τα δεδομένα
ασθενή που προέρχονται
από τον σαρωτή

Ο χειριστής του σαρωτή προωθεί τα δεδομένα ασθενή που λαμβάνο-
νται και φορτώνονται από το λογισμικό πλοήγησης.

Φόρτωση δεδομένων ασθενή

Εάν έχετε εκκινήσει το λογισμικό Cranial/ENT χωρίς δεδομένα ασθενή, ή επιθυμείτε να
φορτώσετε επιπλέον δεδομένα στην περίοδο λειτουργίας, μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή
από το παράθυρο διαλόγου Data.
Οδηγίες παρέχονται στη σελίδα 29.

Λήψη δεδομένων ασθενή

Το λογισμικό Cranial/ENT μπορεί να λάβει δεδομένα ασθενή μέσω μιας υπηρεσίας παρασκηνίου
η οποία δέχεται δεδομένα DICOM που αποστέλλονται από σαρωτή ή PACS χωρίς αλληλεπίδραση
του χρήστη.
Όταν ληφθούν τα δεδομένα DICOM, το εικονίδιο κατάστασης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της
οθόνης πλοήγησης ①.

①

Εικόνα 189 
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Επόμενα βήματα

Επιλογές

Αν τα δεδομένα ασθενή έχουν ήδη φορτωθεί, και οι πληροφορίες ασθενή (π.χ. όνομα, αναγνωρι-
στικό) για τα νέα δεδομένα δεν αντιστοιχούν με τα στοιχεία του ασθενή που έχουν ήδη φορτωθεί,
το λογισμικό σάς προτρέπει να συγχωνεύσετε τις πληροφορίες ασθενή που έρχονται σε σύγ-
κρουση μεταξύ τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού
Content Manager.
 

Εάν τα δεδομένα ασθενή που έχετε φορτώσει περιέχουν ομάδες εικόνων που δεν έχουν συγχω-
νευθεί ακόμα, το λογισμικό σάς προτρέπει να συγχωνεύσετε αυτές τις ομάδες εικόνων μόλις ολο-
κληρωθεί ο διάλογος (βλ. σελίδα 29).

ΕΝΔΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
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16.3 Αυτόματη καταγραφή εικόνας MR

Γενικές πληροφορίες

Η αυτόματη καταγραφή εικόνας MR καταγράφει γρήγορα τα δεδομένα ασθενούς χωρίς
αλληλεπίδραση, όπως σάρωση με laser ή καταγραφή με δείκτη. Ο τύπος αυτόματης καταγραφής
που υπάρχει διαθέσιμος μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την άδεια του πελάτη και τα επιλεγμένα
δεδομένα ασθενούς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η μέθοδος που περιγράφεται εδώ χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Πακέτο
αναφοράς κρανίου για αυτόματη καταγραφή εικόνας με MRI Philips/Siemens (βλ.
Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για ενδοεγχειρητική απεικόνιση
κρανίου). 
 

Παράθυρα διαλόγου Αυτόματης καταγραφής εικόνας

① ②

③

Εικόνα 190 

Τρόπος εκτέλεσης καταγραφής

Βήματα

1. Πατήστε Register στη γραμμή μενού.

2.

Στο παράθυρο διαλόγου Registration Selection ①, πατήστε Automatic Registration.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν υπάρχει πάνω από μία κατάλληλη ομάδα εικόνων για αυτόματη
καταγραφή, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Select Set. Πατήστε το κουμπί για το σύνολο
δεδομένων που θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε για καταγραφή.
 

Αυτόματη καταγραφή εικόνας MR
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Βήματα

3.

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Registration Matrix Acquisition ②.
Τοποθετήστε την κάμερα με τρόπο που να ανιχνεύει και τη διάταξη αναφοράς και τη
διάταξη συσκευής καταγραφής. Όταν ανιχνευτούν και οι δύο συστοιχίες, η λήψη
ενεργοποιείται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το παράθυρο διαλόγου δείχνει το πεδίο προβολής της κάμερας και τις
συστοιχίες που ανιχνεύει. Αυτό είναι χρήσιμο όταν ρυθμίζετε τη θέση της κάμερας. Η
κάμερα και οι συστοιχίες πρέπει να μένουν ακίνητες κατά τη λήψη. Η γραμμή προόδου
δείχνει την κατάσταση. Κάθε κίνηση της κάμερας ή των συστοιχιών προκαλεί
επανεκκίνηση της λήψης.
 

4.

Το παράθυρο διαλόγου Marker Detection ανοίγει όταν ληφθεί η θέση της συσκευής. Μια
γραμμή προόδου υποδεικνύει την κατάσταση της ανίχνευσης των δεικτών.
Μπορείτε να πατήσετε Manual ανά πάσα στιγμή, για να σταματήσετε την αυτόματη
ανίχνευση. Ωστόσο, αυτό κατά κανόνα δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητο. Δείτε
παρακάτω οδηγίες για τη χειροκίνητη ανίχνευση δεικτών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ανάλογα με το σύστημά σας και το μέγεθος της ομάδας εικόνων, το
παράθυρο διαλόγου Marker Detection μπορεί να μην εμφανιστεί και να κατευθυνθεί
απευθείας στην επαλήθευση.
 

5. Μόλις ανιχνευτούν οι δείκτες και η καταγραφή ολοκληρωθεί, ανοίγει το παράθυρο
διαλόγου Registration Verification και η καταγραφή είναι έτοιμη για επαλήθευση.

Προαιρετική χειροκίνητη ανίχνευση δεικτών (επισκόπηση)

Αν η αυτόματη ανίχνευση αποτύχει (ή για λόγους επισκευής), μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη
χειροκίνητη ανίχνευση δεικτών πατώντας Manual στο παράθυρο διαλόγου Marker Detection.

①

②

③④⑤⑥

① ④⑤⑥

②

③

Εικόνα 191 

Αρ. Επεξήγηση

① Οι εντολές Previous και Next σάς επιτρέπουν να συνεχίζετε με τους δείκτες.
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Αρ. Επεξήγηση

②

• Εμφάνιση δεικτών σε αξονική, στεφανιαία και οβελιαία προβολή.
• Τα βέλη σας επιτρέπουν να πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα κάτω για να βρείτε δια-
θέσιμους δείκτες.

• Οι κατώτερες προβολές εμφανίζουν μια μεγεθυμένη προβολή, ώστε να μπορείτε να
εντοπίζετε ευκολότερα το κέντρο κάθε δείκτη.

③ Το κείμενο εμφανίζει πόσοι δείκτες πρέπει ακόμα να ανιχνευτούν και το αποτέλεσμα μιας
απόπειρας αντιστοίχισης.

④ Η εντολή Automatic σάς επιστρέφει στη διαδικασία Automatic Registration. Το λογισμι-
κό θα ενεργοποιήσει την αυτόματη ανίχνευση και καταγραφή δεικτών.

⑤ Η εντολή Delete Active Marker διαγράφει τον ενεργό δείκτη και ενεργοποιεί τον προη-
γούμενο δείκτη που είχε γίνει αποδεκτός.

⑥

Η εντολή Accept Active Marker αποδέχεται τη θέση του ενεργού δείκτη (εμφανίζεται με
κόκκινο) και προσθέτει έναν νέο δείκτη στο κέντρο του συνόλου δεδομένων. Μόλις επιτευ-
χθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός δεικτών, η διαδικασία αντιστοίχισης ξεκινάει μόλις
πατήσετε αυτό το κουμπί.

Τρόπος εκτέλεσης χειροκίνητης ανίχνευσης δεικτών

Βήματα

1. Ελέγξτε τους αυτόματα ανιχνευμένους δείκτες χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Previous και
Next για να εναλλάσσεστε μεταξύ των δεικτών.

2. Χρησιμοποιήστε την προβολή ζουμ για να επανατοποθετήσετε τον στόχο (εμφανίζεται με
κόκκινο χρώμα) αγγίζοντας το κέντρο του δείκτη σε κάθε μία από τις προβολές.

3. Μόλις ένας δείκτης τοποθετηθεί σωστά, πατήστε Accept Active Marker και ελέγξτε τον
επόμενο δείκτη.

4.

Αν δεν ανιχνεύτηκαν αυτόματα αρκετοί δείκτες ή κανένας δείκτης, ένας νέος δείκτης
προστίθεται αυτόματα στο κέντρο του συνόλου δεδομένων.
Χρησιμοποιήστε τα βέλη κύλισης για να εντοπίσετε έναν δείκτη στις άνω προβολές, ο
οποίος δεν είναι κυκλωμένος με μπλε (υποδηλώνει ότι ο δείκτης έχει ανιχνευτεί ήδη).
Χρησιμοποιήστε την προβολή ζουμ για να τοποθετήσετε τον στόχο (εμφανίζεται με
κόκκινο χρώμα) αγγίζοντας το κέντρο του δείκτη σε κάθε μία από τις προβολές.

5.

Μόλις επιτευχθεί ο ελάχιστος αριθμός δεικτών, το λογισμικό επιχειρεί να αντιστοιχίσει τους
δείκτες και το αποτέλεσμα εμφανίζεται στο κείμενο κατάστασης.
Αν απαιτούνται περισσότεροι δείκτες, ένας νέος δείκτης προστίθεται στο κέντρο του
συνόλου δεδομένων. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 μέχρι να επιτευχθεί ο
απαιτούμενος αριθμός δεικτών.

6.

Όταν εντοπιστεί ένα επιτυχές ζεύγος, το κουμπί Proceed ενεργοποιείται. Πατήστε Pro-
ceed για να επαληθεύσετε την ακρίβεια.
Αν δεν βρεθεί κάποιο επιτυχές ζεύγος, ελέγξτε τους υφιστάμενους δείκτες ως προς τη
σωστή τοποθέτηση ή/και προσθέστε περισσότερους δείκτες (το λογισμικό μπορεί να
ανιχνεύσει έως και δεκατέσσερις δείκτες).

Ακρίβεια καταγραφής (επισκόπηση)

Έπειτα από την καταγραφή, το λογισμικό υπολογίζει την ακρίβεια της αντιστοίχισης. Ο αριθμός
αντιπροσωπεύει τη μέση απόκλιση μεταξύ της θέσης των δεικτών που ανιχνεύτηκαν και της
εκτιμώμενης θέσης τους βάσει της γεωμετρίας της συσκευής καταγραφής. Χρησιμοποιήστε αυτές
τις πληροφορίες, μαζί με μια οπτική επαλήθευση των ανατομικών πληροφοριών, για να
προσδιορίσετε το συνολικό σφάλμα.
Βάσει της υπολογισμένης απόκλισης, η καταγραφή κρίνεται επιτυχημένη ή αποτυχημένη.

Αυτόματη καταγραφή εικόνας MR
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Αποτέλεσμα Απόκλιση

Η καταγραφή πέτυχε < 1,2 mm

Η καταγραφή απέτυχε > 1,2 mm

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Έχετε υπόψη σας ότι η ακρίβεια που υπολογίζεται από το λογισμικό παρέχει
πληροφορίες μόνο για το πόσο καλά μπόρεσε το λογισμικό να αντιστοιχίσει τη γεωμετρία της
συσκευής καταγραφής με τους δείκτες στα δεδομένα ασθενούς. Οι τιμές αυτές δεν
αντιπροσωπεύουν απαραιτήτως το συνολικό σφάλμα.
 

Τρόπος επαλήθευσης της ακρίβειας

Το παράθυρο διαλόγου Registration Verification ανοίγει όταν η καταγραφή ολοκληρωθεί.

Εικόνα 192 

Βήματα

1.

Κρατήστε τον δείκτη σε τουλάχιστον τρία γνωστά ανατομικά επίκεντρα και επαληθεύστε
πως η θέση του δείκτη που εμφανίζεται στις προβολές της εικόνας αντιστοιχεί στο
πραγματικό σημείο της ανατομίας του ασθενή.
Όταν ο δείκτης βρίσκεται εντός 15 mm από την υπολογισμένη επιφάνεια, το λογισμικό
εμφανίζει την απόκλιση (απόσταση από την επιφάνεια) από την εικονική μύτη του δείκτη
έως την επιφάνεια.

2.

Βάσει της οπτικής επαλήθευσης, προχωρήστε ως εξής:
• Αν η ακρίβεια είναι ικανοποιητική, πατήστε Accept. Ανοίγει η κύρια οθόνη.
• Αν η ακρίβεια δεν είναι ικανοποιητική ή εάν θέλετε να επαναλάβετε την καταγραφή,
πατήστε Try Again. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Automatic Registration.

• Αν η ακρίβεια δεν είναι ικανοποιητική και θέλετε να ακυρώσετε την αυτόματη καταγραφή
εικόνας και να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη μέθοδο καταγραφής (π.χ. καταγραφή με
αυτόματη συγχώνευση εικόνας), πατήστε Cancel.

Τρόπος επανάληψης της αυτόματης καταγραφής εικόνας (προαιρετικά)

Αν η ακρίβεια της καταγραφής δεν είναι ικανοποιητική (π.χ. λόγω κακής τοποθέτησης της
κάμερας, υγρών δεικτών ή κακής σύνδεσης των δεικτών στις συστοιχίες), μπορείτε να
επαναλάβετε την αυτόματη καταγραφή.

ΕΝΔΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
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Εικόνα 193 

Βήματα

1. Στο παράθυρο διαλόγου Automatic Registration, πατήστε Try Again. Ανοίγει το
παράθυρο διαλόγου Automatic Registration - Registration Matrix Acquisition.

2.

Πατήστε το κουμπί New Acquisition button (εμφανίζεται όταν επαναλαμβάνετε την
αυτόματη καταγραφή).
Το λογισμικό ενημερώνει τη θέση της συσκευής καταγραφής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν δεν πατήσετε New Acquisition, το σύστημα χρησιμοποιεί την
προηγούμενη χωρική θέση ανάμεσα στη συσκευή καταγραφής και τη διάταξη αναφοράς
για την καταγραφή.
 

3. Πατήστε Proceed για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη καταγραφή.

Αυτόματη καταγραφή εικόνας MR
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16.4 Καταχώριση ενδοεγχειρητικών δεδομένων
16.4.1 Εισαγωγή

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Αυτόματη καταγραφή εικόνας σάς επιτρέπει να καταγράφετε δεδομένα ασθενή
που έχουν ληφθεί ενδοεγχειρητικά. Με αυτή τη μέθοδο καταγραφής, η τυπική καταγραφή δεν είναι
απαραίτητη. Αυτό σημαίνει ότι η πρόσβαση στον ασθενή, προκειμένου να συνδεθούν δείκτες, για
παράδειγμα, δεν είναι απαραίτητη.
Η λειτουργία Αυτόματη καταγραφή εικόνας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή
δεδομένων που έχουν ληφθεί προεγχειρητικά. Αν τα δεδομένα αυτά πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν στην αρχική φάση της χειρουργικής επέμβασης, πρέπει να χρησιμοποιήσετε
κάποια άλλη διαδικασία καταγραφής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα ασθενή που λαμβάνονται
ενδοεγχειρητικά και τις σχετικές ροές εργασιών, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού
αυτόματης καταγραφής εικόνας.
 

Πώς να ανοίξετε τη ροή εργασιών της αυτόματης καταγραφής εικόνας

Εικόνα 194 

Βήματα

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Registration Selection.

2.
Ανάλογα με την άδεια που διαθέτετε, επιλέξτε Automatic Registration.
Ανοίγει η ροή εργασιών Automatic Registration.

ΕΝΔΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
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Τρόπος επαλήθευσης της ακρίβειας

Το παράθυρο διαλόγου Registration Verification ανοίγει όταν η καταγραφή ολοκληρωθεί.

Εικόνα 195 

Βήματα

1.

Κρατήστε τον δείκτη σε τουλάχιστον τρία γνωστά ανατομικά επίκεντρα και επαληθεύστε
πως η θέση του δείκτη που εμφανίζεται στις προβολές της εικόνας αντιστοιχεί στο
πραγματικό σημείο της ανατομίας του ασθενή.
Όταν ο δείκτης βρίσκεται εντός 15 mm από την υπολογισμένη επιφάνεια, το λογισμικό
εμφανίζει την απόκλιση (απόσταση από την επιφάνεια) από την εικονική μύτη του δείκτη
έως την επιφάνεια.

2.

Βάσει της ακρίβειας που υπολογίζεται από το λογισμικό και την οπτική σας επαλήθευση,
συνεχίστε ως ακολούθως:
• Αν η ακρίβεια είναι ικανοποιητική, πατήστε Accept. Ανοίγει η κύρια οθόνη.
• Αν η ακρίβεια δεν είναι ικανοποιητική και θέλετε να ακυρώσετε την αυτόματη καταγραφή
εικόνας και να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη μέθοδο καταγραφής (π.χ. καταγραφή με
αυτόματη συγχώνευση εικόνας), πατήστε Cancel.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Αυτόματη καταγραφή εικόνας,
ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού αυτόματης καταγραφής εικόνας.
 

Καταχώριση ενδοεγχειρητικών δεδομένων
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16.4.2 Συγχώνευση εικόνας βάσει καταγραφής

Επισκόπηση

Το σύστημα αναφοράς πλοήγησης είναι άκαμπτο και σταθερό. Ωστόσο, μπορεί να προκύψουν
μικρές αλλαγές ανάμεσα στη θέση της κεφαλής του ασθενούς και της διάταξης αναφοράς. Η
αυτόματη καταγραφή εικόνας ενημερώνει την καταγραφή κάθε φορά που ολοκληρώνεται μια
ενδοεγχειρητική σάρωση. Με αυτό τον τρόπο διορθώνονται αυτού του είδους οι μικρές
μετατοπίσεις.
Όταν μια ενδοεγχειρητική σάρωση καταγραφεί αυτόματα, όλα τα δεδομένα ασθενούς που είχαν
φορτωθεί και καταγραφεί προηγουμένως (προεγχειρητικά ή ενδοεγχειρητικά) συγχωνεύονται στο
νέο σύνολο δεδομένων. Αν είχε μετατοπιστεί η διάταξη αναφοράς ή η κεφαλή του ασθενούς, αυτή
η συγχώνευση εικόνας μπορεί να είναι λανθασμένη.
Όταν αυτού του τύπου τα δεδομένα είναι διαθέσιμα για πλοήγηση, εμφανίζεται το παράθυρο
διαλόγου Verify Registration Based Fusion. Χρησιμοποιήστε αυτό το παράθυρο διαλόγου για να
επαληθεύσετε προσεκτικά τη συγχώνευση βάσει καταγραφής.

Επιθεωρήστε προσεκτικά το αποτέλεσμα της συγχώνευσης εικόνας βάσει καταγραφής για
να διασφαλίσετε τη σωστή θεραπεία του ασθενή. Εάν έχει μετατοπιστεί η διάταξη
αναφοράς ή η κεφαλή του ασθενή, αυτή η συγχώνευση εικόνας μπορεί να είναι
λανθασμένη.

Τρόπος επαλήθευσης της συγχώνευσης εικόνας

Τώρα μπορείτε να επαληθεύσετε τη συγχώνευση εικόνας όπως περιγράφεται στη σελίδα 29.

Εικόνα 196 
Έπειτα από την επαλήθευση, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:

Επιλογές

Πατήστε Accept, εάν η συγχώνευση είναι αποδεκτή.

Εάν η συγχώνευση ει-
κόνας δεν είναι αποδε-
κτή

Πατήστε Modify για να επαναλάβετε τη συγχώνευση εικόνας στο πα-
ράθυρο διαλόγου Automatic Image Fusion. Για περισσότερες πληρο-
φορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Image Fusion.

ΕΝΔΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
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Επιλογές

Πατήστε Unfuse για να απορρίψετε τη συγχώνευση εικόνας και να
βγείτε από το παράθυρο διαλόγου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν καταργήσετε μια συγχώνευση εικόνας, δεν είναι δυνατή
η πλοήγηση στην/στις ομάδα(-ες) εικόνων που είχαν φορτωθεί και κατα-
γραφεί προηγουμένως, εκτός εάν επαναλάβετε τη συγχώνευση εικόνας.
Το λογισμικό εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου όπου παρατίθενται οι
ομάδες εικόνων που έχουν επηρεαστεί από τη λανθασμένη συγχώνευ-
ση.
 

Καταχώριση ενδοεγχειρητικών δεδομένων
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17 IGTLINK
17.1 Εισαγωγή στο IGTLink
17.1.1 Σχετικά με το IGTLink

Επισκόπηση

Το IGTLink είναι μια βασισμένη σε δίκτυο διεπαφή λογισμικού του συστήματος πλοήγησης, που
σας επιτρέπει να κάνετε λήψη ιατρικών εικόνων, αποτελεσμάτων τμηματοποίησης, σχεδιασμού
χειρουργικής επέμβασης και δεδομένων παρακολούθησης εργαλείου σε πραγματικό χρόνο από
το σύστημα πλοήγησης. 
Το IGTLink χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο ανοικτής επικοινωνίας Open IGT, που έχει αναπτυχθεί
από τη National Alliance for Medical Image Computing (NA-MIC).

Αξιοπιστία και νομικές απαιτήσεις

Η διεπαφή του IGTLink είναι διαθέσιμη από την Brainlab. Η Brainlab δεν αναλαμβάνει
καμία ευθύνη για την επεξεργασία δεδομένων εκτός του συστήματος πλοήγησης ή για την
ορθότητα των παρεχόμενων δειγματοληπτικών εφαρμογών πελάτη. Χρησιμοποιούνται
μόνο για σκοπούς επίδειξης. Η Brainlab δεν φέρει ευθύνη για ζημιές οποιασδήποτε φύσης
που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων εκτός του συστήματος
πλοήγησης.

Η διεπαφή IGTLink πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
περιγράφονται στο Εγχειρίδιο προδιαγραφών του IGTLink. Η Brainlab δεν φέρει ευθύνη
για ζημιές που προκύπτουν από οποιαδήποτε χρήση του IGTLink, η οποία δεν
συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του.

Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε κλινικές μελέτες οι οποίες περιλαμβάνουν τη χρήση του
IGTLink, ιδίως εάν επεκτείνετε τις ενδείξεις χρήσης, τότε πρέπει να πληρούνται όλες οι
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, π.χ. παραπέμποντας το
ζήτημα σε θεσμικό συμβούλιο επιθεώρησης (IRB) ή υποβάλλοντας μεμονωμένη αίτηση
510K.

Εγκυρότητα δεδομένων

Ανάλογα με την απόδοση του δικτύου και του υπολογιστή, καθώς και το μέγεθος των
δεδομένων, τα μεταδιδόμενα δεδομένα μπορεί να είναι παρωχημένα. Μην προβαίνετε σε
καμία παραδοχή όσον αφορά τον λανθάνοντα χρόνο των μεταδιδόμενων δεδομένων.

Ασφάλεια δικτύου και Απόρρητο ασθενή

Λάβετε κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσετε την ασφάλεια του δικτύου στο οποίο είναι
συνδεδεμένο το σύστημα πλοήγησης Brainlab και το απόρρητο των δεδομένων ασθενούς
που μεταφέρονται από και προς το σύστημα πλοήγησης Brainlab.

IGTLINK
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17.2 Χρήση του IGTLink
17.2.1 Ενεργοποίηση του IGTLink

Τρόπος ενεργοποίησης του IGTLink

Εικόνα 197 

Βήματα

1. Ανοίξτε το Tools > IGTLink.

2.
Πατήστε IGTLink On/Off. Το κουμπί επισημαίνεται, υποδηλώνοντας ότι είναι
ενεργοποιημένο.
Μια εξωτερική συσκευή IGTLink μπορεί τώρα να συνδεθεί στο σύστημα πλοήγησης.

Χρήση του IGTLink
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17.2.2 Σύνδεση εξωτερικής συσκευής IGTLink

Παράθυρο διαλόγου εξωτερικής σύνδεσης

Όταν μια εξωτερική συσκευή IGTLink συνδέεται στο σύστημα πλοήγησης, εμφανίζεται ένα
παράθυρο διαλόγου που σας ενημερώνει ότι μια εξωτερική συσκευή θα ήθελε να συνδεθεί.

Εικόνα 198 

Επιλογές σύνδεσης

Επιλογές

Για να αποδεχτείτε τη σύνδεση, πατήστε Accept.

Για να αποσυνδέσετε την εξωτερική συσκευή IGTLink και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
ώστε να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν άλλες συνδέσεις, πατήστε Deactivate IGTLink.

Για να απορρίψετε τη σύνδεση, πατήστε Reject.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν πατήσετε Deactivate IGTLink, αποσυνδέονται όλες οι υφιστάμενες συνδέσεις.
 

IGTLINK
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Χρήση του IGTLink
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