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1 ÁLTALÁNOS
INFORMÁCIÓK

1.1 Elérhetőség

Ügyfélszolgálat

Ha a kézikönyvben nem találja meg a szükséges információkat, illetve kérdések, problémák
esetén vegye fel a kapcsolatot a Brainlab ügyfélszolgálatával:

Régió Telefon és fax E-mail

Egyesült Államok, Kanada, Közép- és
Dél-Amerika

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

Brazília Tel: (0800) 892 1217

Egyesült Királyság Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanyolország Tel: +34 (900) 649 115

Franciaország és francia nyelvterüle-
tek Tel: +33 800 676 030

Afrika, Ázsia, Ausztrália, Európa
Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japán
Tel: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Várható élettartam

A Brainlab öt évig nyújt szolgáltatást a szoftveres alkalmazásokhoz. Ez idő alatt
szoftverfrissítéseket és helyszíni szervízelést is biztosít.

Visszajelzés

A kézikönyv az alapos ellenőrzés ellenére is tartalmazhat hibákat.
Kérjük, lépjen velünk a kapcsolatba a user.guides@brainlab.com e-mail címen, ha javaslatai
vannak, hogyan tehetnénk tökéletesebbé ezt a kézikönyvet.

Gyártó

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

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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1.1.1 Jogi információk

Szerzői jog

A kézikönyv szerzői jogvédelem alatt álló védett információkat tartalmaz. A kézikönyv valamennyi
részét tilos a Brainlab vállalat kifejezett írásos engedélye nélkül másolni vagy lefordítani.

Brainlab védjegyek

• Az Airo® a Brainlab AG Németországban és/vagy az Egyesült Államokban bejegyzett
védjegye.

• A CurveTM a Brainlab AG németországi védjegye, melynek bejegyzése folyamatban van.
• A KickTM a Brainlab AG németországi védjegye, melynek bejegyzése folyamatban van.
• A Softouch® a Brainlab Németországban és/vagy az Egyesült Államokban bejegyzett

védjegye.
• A StarLink® a Brainlab AG Németországban és/vagy az Egyesült Államokban bejegyzett

védjegye.
• A VarioGuide® a Brainlab AG Németországban és/vagy az Egyesült Államokban bejegyzett

védjegye.
• A Z-touch® a Brainlab AG Németországban és/vagy az Egyesült Államokban bejegyzett

védjegye.

A Brainlab vállalattól független védjegyek

• A Mobius Imaging®, a Mobius Imaging embléma és a MobiCT® a Mobius Imaging, LLC
bejegyzett védjegyei.

• A Doro® a pro med instruments GmbH bejegyzett védjegye.
• A Mayfield® az OMI, Inc bejegyzett védjegye.
• A Microsoft® és a Windows® a Microsoft Corporation vállalat bejegyzett védjegyei az Egyesült

Államokban és más országokban.
• A MultiVisionTM a Carl Zeiss Meditec AG védjegye.
• OPMI®, Pentero® és a PENTERO® a Carl Zeiss Meditec AG bejegyzett védjegyei.

Szabadalmi információk

Jelen termékre egy vagy több szabadalom, vagy elbírálás alatt álló szabadalmi kérelem
vonatkozhat. Keresse fel a https://www.brainlab.com/patent/ oldalt további részletekért.

Integrált harmadik fél program

A program részben az Independent JPEG Group munkáján alapul.
A szoftver tartalmazza az openJPEG könyvtárat. A szerzői jogok, nyilatkozatok és a licenc
részletes leírása itt található: http://www.openjpeg.org.

CE címke

A CE-jelölés azt jelzi, hogy a Brainlab termékei megfelelnek az orvostechnikai
eszközökről szóló irányelv (MDD) alapvető követelményeinek.
Az MDD irányelvnek (Európai Tanács 93/42/EGK számú irányelvének) megfe-
lelően:
• A Cranial/ENT egy IIb osztályú orvostechnikai eszköz.

Elérhetőség
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MEGJEGYZÉS. A CE címke érvényességét kizárólag a Brainlab által gyártott termékek esetében
lehet megerősíteni.
 

Hulladékkezelési utasítások

Ha egy sebészeti műszer eléri az élettartama végét, akkor tisztítsa meg a bioanyagoktól/
veszélyes anyagoktól, és az alkalmazandó törvények és jogszabályok szerint végezze el a
műszer hulladékkezelését.

Az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelését kizárólag az előírá-
soknak megfelelően szabad végezni. A WEEE (elektromos és elektronikus beren-
dezések hulladékai) irányelvre vonatkozó információkért látogasson el a következő
webhelyre:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Értékesítés az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államok szövetségi törvényei értelmében az eszköz kizárólag orvos által vagy orvosi
rendelvényre értékesíthető.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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1.2 Biztonsági értesítések

Figyelmeztetések

Figyelmeztetés
A figyelmeztetések jelölésére háromszög alakú figyelmeztető szimbólumokat használtunk.
Ezek olyan, a biztonsággal kapcsolatos kritikus információkat tartalmaznak, amelyek nem
ismerete sérüléshez, halálos sérüléshez vagy súlyos következményekhez vezethet a
készülék rendeltetésellenes használata révén.

Figyelemfelhívások

A figyelem felhívására kerek figyelemfelhívó szimbólumokat használtunk. Ezek a
biztonsággal kapcsolatos olyan kritikus információkat tartalmaznak, amelyek nem ismerete
eszközproblémákhoz vezethet. A problémák alatt többek között a következőket értjük: az
eszköz hibás működése, eszközhiba, az eszköz sérülése, anyagi kár.

Megjegyzések

MEGJEGYZÉS. A megjegyzésekhez dőlt betűtípust használtunk, ezek a hasznos tanácsokat
jelölik.
 

Biztonsági értesítések
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1.3 Rendeltetésszerű használat
1.3.1 A rendszer használata

Rendeltetés

A Cranial/ENT rendszer egy képvezérelt intraoperatív lokalizációs rendszer, amely minimálisan
invazív műtétek elvégzését hivatott segíteni. Egy passzív markerérzékelő által nyomon követett
szabadkézi szondát köt össze egy virtuális számítógépes képterülettel egy adott beteg
képfelvételén, a képi adatokat pedig az IGS munkaállomás dolgozza fel. A rendszer használata
javasolt minden olyan betegség esetében, amelyben sztereotaktikus műtét alkalmazható, és
amikor egy merev anatómiai struktúrához (pl. koponyához, hosszú csöves csonthoz vagy
csigolyához) viszonyított referencia könnyen azonosítható az anatómiai struktúra CT, CTA,
röntgen, MR, MRA és ultrahang alapú modellje alapján.
Többek között a következő beavatkozásokhoz használható:
Koponya műtétek:
• Tumorreszekciók
• Koponyaalapi műtétek
• Cranialis biopsziák
• Craniotomia/Craniectomia
• Gyermekgyógyászati katérsönt behelyezése
• Általános katérsönt behelyezése
• Thalamotomia/Pallidotomia

Fül-orr-gégészeti eljárások:
• Transphenoidalis eljárások
• Maxillaris antrostomia
• Ethmoidectomia
• Sphenoidotomia/sinus sphenoidalis vizsgálata
• Orrkagyló-reszekció
• Frontalis sinusotomiák
• Intranasalis

Alkalmazási terület

A Cranial/ENT általános navigálására alkalmas legfeljebb 3 mm-es hibával. Bizonyos tényezők
azonban jelentős mértékben befolyásolhatják a rendszer pontosságát. A megfelelő telepítés és
kezelés, valamint a pontosság alapos ellenőrzése létfontosságú a sikeres navigálás
szempontjából.

Használat helye

A Cranial/ENT rendszer kórházi környezetben használható, műtéti beavatkozásokra alkalmas
helyiségekben (pl. műtőkben).

Célközönség

Ez a felhasználói kézikönyv ideg- és fül-orr-gégészeti sebészeknek és asszisztenseiknek szól
Brainlab navigációs rendszerek használata esetén.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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A műszer kapcsolata az agyszövettel és a gerincfolyadékkal

Figyelmeztetés
Kizárólag bizonyos meghatározott Brainlab műszerek érintkezhetnek közvetlenül használat
közben az agyszövettel és a gerincfolyadékkal. Ezeknek a műszereknek a listáját lásd a
Műszerek felhasználói kézikönyvében.
Mi a kockázat?
• Ha olyan műszerek érintkeznek agyszövettel és gerincvelői folyadékkal, amelyeket nem ilyen

célra szántak, a beteg agyának károsodása vagy súlyos sokk következhet be, endotoxikus
anyagokat juttatva a beteg szervezetébe.

• A Brainlab műszereket úgy tervezték és gyártották, hogy minimális mértékben veszélyeztessék
a beteg agyszövetének épségét. Ezért kevéssé valószínű, hogy normál felhasználási
körülmények között kárt okozzon a betegnek. A műszerek helytelen használata, vagy sérült
műszerek alkalmazása súlyosan károsíthatja a beteg egészségét.

• A szabványos újrafeldolgozási módszerek hatékonysága korlátolt az endotoxinokkal
szennyezett műszerek esetében. Az endotoxikus szennyezettséget csak agresszív
kezelésekkel lehet eltávolítani, pl. magas hőmérsékletek alkalmazásával. Az ilyen
paraméterekkel végzett kezelések károsíthatják a rendkívül precízen gyártott műszereket. A
beteg súlyos egészségkárosodását eredményezheti, ha az agyszövet vagy a cerebrospinalis
folyadék olyan műszerekkel kerül kapcsolatba, amelyeket nem ilyen célra szántak.

Milyen helyzetekben következhet be nem szándékos érintkezés?
• Általában véve minden olyan esetben előfordulhat nem szándékos érintkezés, amikor a

műszereket az agyszövet közvetlen közelében használják. Például a navigációs pointer
használata a koponyaűrben, pl. távolságmérés vagy pontgyűjtés céljából.

Hogyan csökkenthető az érintkezés valószínűsége?
• Végezze a műszerek teljes körű újrafeldolgozását a Tisztítási, fertőtlenítési és sterilizálási

kézikönyvben leírtak szerint. Tárolja és kezelje a műszereket a leírás szerint.
• A megadott műszerek kivételével ügyeljen arra, hogy a műszerek ne kerüljenek közvetlen

kapcsolatba az agyszövettel és a cerebrospinalis folyadékkal.

A hardver óvatos kezelése

Figyelmeztetés
Kizárólag képzett orvosi személyzet üzemeltetheti a rendszer alkotóelemeit és a kiegészítő
műszereket.

A rendszer alkotóelemei és a kiegészítő műszerek precíziós mechanikai részeket
tartalmaznak. Kezelje őket óvatosan.

Elfogadhatóság ellenőrzése

Figyelmeztetés
A beteg kezelése előtt ellenőrizze a rendszerbe bemenő és abból kimenő összes
információt.

Nem diagnosztikai használatra készült

Figyelmeztetés
A DIN 6868 értelmében a Brainlab navigációs rendszereken megjelenített képek nem
alkalmasak diagnosztikai felhasználásra.

Rendeltetésszerű használat
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1.4 Kompatibilitás az orvosi eszközökkel
1.4.1 Brainlab orvosi műszerek

Kompatibilis Brainlab orvosi műszerek

A Cranial/ENT a következőkkel kompatibilis:
• Adapterkészlet DrapeLink egységhez

- Adapter Doro koponyacsíptetőhöz
- Adapter Mayfield koponyacsíptetőhöz
- Hosszú bázis DrapeLinkhez
- Rövid bázis DrapeLinkhez

• Biopsziás beállító mátrix és biopsziás cső
• Blakesley-bilincs
• Cranialis DrapeLink referenciaegység

- Cranialis DrapeLink referenciamátrix
- Összekötőelem DrapeLink

• Egyszer használatos fényvisszaverő markergömbök
• Egyszer használatos CT, MR, műtőbeli regisztrációs marker
• Egyszer használatos mandrin
• Keret nélküli biopsziás rendszer
• iMRI fix sín GE fejtartóhoz
• iMRI regisztrációs mátrix GE-hez
• iMRI regisztrációs mátrix Noras fejtartóhoz
• Műszer adapterkészletek
• Műszerkalibrációs mátrix 4.0 (ICM4)
• Mikroszkóp adapterek és Mikroszkóp mátrixok
• Cserélhető végű pointerek, beleértve a festő pointervégeket is
• Pointer tompa véggel
• Pointer hegyes véggel
• Referenciakar Mayfield fejtartóhoz
• Univerzális referenciacsíptető 
• Referencia fejpánt és Referencia fejpánt mátrix
• Koponya referenciakészlet
• Softouch
• Standard cranialis referenciamátrix - 4 marker
• Sterilizálási tálcák (Cranialis, Cranialis standard kiegészítők, Fül-Orr-Gégészet, Keret nélküli

biopsziás rendszer, Referencia egység, DrapeLink, VarioGuide)
• Szívócső
• Ultrahangadapterek
• Ultrahang regisztrációs fantom
• VarioGuide
• Z-touch

Egyéb Brainlab műszerek

További műszerek elérhetővé válhatnak a jelen kézikönyv kiadását követően. Lépjen kapcsolatba
a Brainlab vevőszolgálatával, ha bármilyen kérdése lenne az egyes műszerek Brainlab
programokkal való kompatibilitását illetően.

Figyelmeztetés
Kizárólag a Brainlab által megadott műszereket és pótalkatrészeket használja a
Cranial/ENT rendszerrel. A nem engedélyezett műszerek/pótalkatrészek használata

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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negatívan befolyásolhatja az orvosi eszköz biztonságos használatát és/vagy hatékonyságát
és veszélyeztetheti a páciens, a felhasználó és/vagy a környezet biztonságát.

Kompatibilitás az orvosi eszközökkel
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1.4.2 Brainlab szoftver

Kompatibilis Brainlab orvosi szoftver

A Cranial/ENT a következőkkel kompatibilis:
• DICOM Viewer 2.0, 2.1-es és 2.2-es verzió
• Digital Lightbox 2.0-ás verzió
• Image Fusion 1.0 és 2.0 verzió
• iPlan CMF 3.0 verzió
• iPlan Cranial 3.0 verzió
• iPlan ENT 3.0 verzió
• iPlan Stereotaxy 3.0 verzió
• Smartbrush 2.1-es verzió

Más Brainlab programok

Ha nem a fent megadott programverziókat használja, akkor vegye fel a kapcsolatot a Brainlab
ügyfélszolgálatával, és tisztázza velük a Brainlab eszközök kompatibilitását.

Figyelmeztetés
A rendszerre kizárólag a Brainlab vállalat által meghatározott Brainlab orvosi szoftvert
szabad telepíteni, és csak azzal szabad használni.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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1.4.3 Más gyártók által gyártott eszközök

Más gyártók által gyártott kompatibilis orvosi eszközök

Orvosi eszköz Típus Gyártó

Cranialis rögzítőeszköz

Fejtartó intraoperatív CT-
hez és MRI-hez: May-
field®, Doro®, Noras, GE
vagy hasonló konstrukció

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

Önfúró csavar

1,5 x 6 mm maxDrive® fú-
rásmentes (Martin) vagy
Cortex csavar PlusDri-
veTM-önfúró (Synthes)

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

Csavarhúzófej 1,5 mm (használt csava-
rokhoz)

Csavarhúzónyél Használt fejekhez és csa-
varokhoz

Fúrófej és fogantyú (opcio-
nális) 1,1 mm

Egyszer használatos A típu-
sú biopsziás tű

PAJUNK GmbH
Karl-Hall-Strasse 1
78187 Geisingen
Németország

Multimodalitású markerek

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
Egyesült Államok

Más gyártók által gyártott kompatibilis képalkotó eszközök

Szkennelő eszköz Típus Gyártó

A Brainlab szkennelési utasításaival kom-
patibilis orvosi képalkotó eszközök (pl. MR
és CT szkennerek, C-íves képerősítő, DVT
és hasonló eszközök)

Lásd a Brainlab szkennelési protokollokban találha-
tó követelményeket.

Kompatibilitás az orvosi eszközökkel
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Más gyártók által gyártott kompatibilis sebészeti mikroszkópok

Típus Gyártó

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

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

HAAG-STREIT
• Hi-R 1000
• Hi-R 700

HAAG-STREIT
Rosengarten 10
22880 Wedel
Németország

Leica
• M720
• M525
• M520
• M530

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

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
Németország

Más gyártók által készített kompatibilis eszközök az IGSonic ultrahang integrálásához

Típus Gyártó

• FlexFocus 700
• FlexFocus 800

BK Medical
Mileparken 34
2730 Herlev
Dánia

• Ultrahangos vizsgálófej BK8862
• Ultrahangos vizsgálófej BK8863

Hálózati izolátor EN-30
MEGJEGYZÉS. Ez nem egy orvosi
készülék.
 

EMO systems GmbH

Más, nem a Brainlab által gyártott eszközök

Figyelmeztetés
A Brainlab által nem engedélyezett orvosi eszközökkel való közös használat negatívan
befolyásolhatja az orvosi eszköz biztonságát és/vagy hatékonyságát, és veszélyeztetheti a
pácienst, a felhasználót és/vagy a környezetet.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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1.4.4 Más gyártók programjai

Jogosultság

Kizárólag a Brainlab felhatalmazott alkalmazottai telepíthetik a programot a Brainlab
rendszerre. Ne távolítson el vagy telepítsen semmilyen programalkalmazást!

Más, nem Brainlab programok

Figyelmeztetés
A Cranial/ENT rendszerre kizárólag a Brainlab által meghatározott programot szabad
telepíteni, és csak azzal szabad használni.

Vírusok és kártékony programok keresése

Figyelmeztetés
Ne feledje, hogy a kártékony programok elleni védelem (pl. a víruskeresők) beállításai
negatívan befolyásolhatják a rendszer teljesítményét, pl. ha a valós idejű vizsgálatot végez,
és minden egyes fájlt megnyit és megvizsgál, akkor a páciens adatainak betöltése és
mentése lassú lehet. A Brainlab azt tanácsolja, hogy kapcsolja ki a valós idejű vizsgálatot,
és a rendelési időn kívül végezze el a víruskeresést.

Figyelmeztetés
Figyeljen arra, hogy a víruskereső ne módosítsa a Brainlab könyvtárait.

Figyelmeztetés
A kezelés tervezése közben ne töltsön le vagy telepítsen frissítéseket. További
információkért vegye fel a kapcsolatot a Brainlab ügyfélszolgálatával.

Frissítések

Figyelmeztetés
Az operációs rendszer, vagy harmadik féltől származó programok frissítéseit
(hibajavításait) a rendelési időn kívül és tesztkörnyezetben kell elvégezni, hogy ellenőrizni
lehessen a Brainlab rendszer helyes működését. A Brainlab figyelemmel kíséri a megjelenő
Windows Hotfixes-t (Windows Gyorsjavítások) és bizonyos frissítések esetében előre
tudja, ha problémákra lehet számítani. Ha problémát tapasztal az operációs rendszer
frissítése kapcsán, forduljon a Brainlab ügyfélszolgálatához.

Kompatibilitás az orvosi eszközökkel
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1.5 Képzés és dokumentáció
1.5.1 Képzés

Brainlab képzés

A biztonságos és megfelelő használat garantálása érdekében a rendszer minden
felhasználójának még a program használata előtt részt kell vennie a Brainlab képviselő által
szervezett képzésen.

Felügyelt támogatás

A navigációs rendszer első használatára egy Brainlab képviselő jelenlétében és útmutatásai
szerint kell sort keríteni. A navigációt kevésbé bonyolult eljárásokkal kell kezdeni, melyek során
könnyedén ellenőrizheti, hogyan fog Önnek segíteni a navigációs rendszer, és melyek a korlátai.
Az eljárásokat holttesten és/vagy fantomon kell szimulálni, mielőtt a rendszert ténylegesen
betegen alkalmaznák.

Felelősség

Figyelmeztetés
Ez a rendszer csak segítséget nyújt a sebésznek, és nem helyettesíti a sebész tapasztalatát
és/vagy felelősségét ennek használata alatt. A felhasználónak mindig képesnek kell lennie
a rendszer segítsége nélkül továbblépnie.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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1.5.2 Dokumentáció

A felhasználói kézikönyvek elolvasása

A felhasználói kézikönyvek bonyolult orvosi eszközöket és sebészeti navigációs programot írnak
le, amelyeket elővigyázatosan kell használni.
Fontos, hogy a rendszer, a műszerek és a program minden használója:
• Figyelmesen elolvassa a felhasználói kézikönyveket a berendezés kezelése előtt
• Bármikor hozzáférhessen a felhasználói kézikönyvekhez

Elérhető felhasználói kézikönyvek

Felhasználói kézikönyv Tartalom

Program felhasználói kézi-
könyvek

• A kezeléstervezés és a képvezérelt navigáció áttekintése
• A műtőbeli rendszer telepítésének leírása
• Részletes programutasítások

Hardver felhasználói kézi-
könyvek

Részletes információk a sugárterápiás és sebészeti-, jellemzően
nagy, összetett berendezésként definiált hardverekkel kapcsolat-
ban

Műszerek felhasználói kézi-
könyve A műszerek kezelésére vonatkozó részletes utasítások

Tisztítási, fertőtlenítési és
sterilizálási kézikönyv

A készülék tisztítására, fertőtlenítésére és sterilizálására vonatko-
zó részletek

Rendszerfelhasználói kézi-
könyvek Átfogó információk a rendszer telepítésére vonatkozóan

Műszaki felhasználói kézi-
könyv

A rendszerrel kapcsolatos részletes műszaki adatok, ideértve a
specifikációkat és a megfelelőségeket

MEGJEGYZÉS. Ez a táblázat nem feltétlenül terjed ki minden egyes konfigurációra. A
telepítéshez további használati útmutatók is elérhetőek.
 

Képzés és dokumentáció
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2 RENDSZERTELEPÍTÉS
2.1 A rendszer telepítése
2.1.1 Áttekintés

Hogyan telepítsük a rendszert?

A rendszer telepítése a használt rendszertől és az elvégzendő eljárástípusoktól függ. Vegye
figyelembe a következő szempontokat:
• A kamera és a monitor nem akadályozhatják a sebész munkáját.
• A kamerának tiszta képet kell adnia a referenciamátrixról és műszerekről a regisztráció és a

navigáció során egyaránt.
• A kezdés előtt állítsa be a kamerát megfelelően. Műtét közben kerülje a kamera pozíciójának

jelentős változtatását.

Lépések

1.

Állítsa a kamerát a kívánt helyzetbe.
Az optimális nézethez a kamerát a műtéti területtől körülbelül 1,2 - 1,8 méterre kell elhe-
lyezni.
MEGJEGYZÉS. A kamera elhelyezéséről a betegregisztráció előkészítése során további
információkat a 57. old. talál.
 

2. Csatlakoztassa a rendszert a hálózati áramforráshoz és kapcsolja be (lásd a Rendszer-
felhasználói kézikönyvet).

Referenciamátrix helyzete

Helyezze el úgy a referenciamátrixot, hogy mindvégig látható maradjon az eljárás alatt. Ha
például mikroszkópot kíván használni, vegye figyelembe, hogy egyes helyzetekben esetleg
eltakarhatja a referenciamátrix láthatóságát. Hasznos lehet, ha a kamera ugyanazon az oldalon
van, amelyiken a referenciamátrixot csatlakoztatták.

Figyelmeztetés
Minél közelebb helyezi a referenciamátrixot a kívánt régióhoz, annál pontosabb lesz a
navigáció. Helyezze a referenciamátrixot olyan közel a kívánt területhez, amennyire csak
lehetséges anélkül, hogy akadályozná a sebészi beavatkozást.

A rendszer elhelyezése

Idegsebészeti eljárások során a rendszert a műtőasztal láb felőli végénél ajánlatos elhelyezni, fül-
orr-gégészeti eljárások esetében pedig az asztal fej felőli végénél.
MEGJEGYZÉS. A rendszer elhelyezése elsősorban a sebész és a műtőasztalt körülvevő
berendezés pozíciójától függ.
 

RENDSZERTELEPÍTÉS
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Lézeres expozíció

Figyelmeztetés
Más rendszerek infravörös érzékelőit ne helyezze a Brainlab kamera vagy a Z-touch
lézernyalábba.

A rendszer telepítése
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3 A SZOFTVER
ÁTTEKINTÉSE

3.1 Bevezetés
3.1.1 Áttekintés

Általános információk

A Cranial/ENT egy érintőképernyős intraoperatív navigációs szoftver. A sebészi műszerek
elhelyezése háromdimenziós elrendezésben anatómiai struktúrákhoz (pl. MRI és/vagy CT
felvételekhez) viszonyítva segítheti a sebészt különböző műtéti beavatkozások során.
Tervezőprogrammal együtt használva kezelési tervet lehet készíteni a beavatkozástól függetlenül,
majd ezt a tervet továbbítani lehet a navigációs programhoz, ami további referenciaként és
segítségként szolgálhat a műtét során. Ezenkívül a műtét alatt begyűjtött vagy módosított
adatokat vissza lehet küldeni a tervezőprogramba.

Figyelmeztetés
A Cranial/ENT rendszert kizárólag idegsebészeti és fül-orr-gégészeti kezelésekhez lehet
használni. Más kezelésekhez nem szabad használni a programot.

Figyelmeztetés
A Cranial/ENT a beteg képalkotó vizsgálattal készített képeit használja fel, amelyek a műtét
előtt készültek. A beteg tényleges anatómiája eltérhet a preoperatív képeken szereplő
adatoktól pl. az agy eltolódása vagy reszekciók miatt.

A SZOFTVER ÁTTEKINTÉSE
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Tipikus munkafolyamat

Lépések

1. Hozza létre és módosítsa a tervet az iPlan vagy Brainlab Elements segítségével.

2. Töltse be a kezelési tervet a Patient Browser alkalmazásba.

3. Navigáljon.

4.
Exportálja a tervet.
Szükség esetén ismételje meg az 1 - 4. lépést.

Bevezetés
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3.2 Munkamenet elkezdése
3.2.1 A program indítása

A szoftver megnyitása

Nyissa meg a Cranial/ENT programot a Content Manager alkalmazásból a következő opciókkal:

Opciók

A Cranial/ENT indítása páciensadatokkal:
• Válassza ki a kívánt beteget.
• Válassza a Cranial/ENT alkalmazást.

A szoftver betöltődik és megnyílik a fő képernyő (lásd: 32. old.).

A szoftver elindításához páciensadatok nélkül válassza ki a Cranial/ENT alkalmazást.
A szoftver betöltődik és megnyílik a fő képernyő (lásd: 32. old.).

MEGJEGYZÉS. További információkért a páciens- és alkalmazásválasztásról lásd a Content
Manager program felhasználói kézikönyvét.
 

Figyelmeztetés
A páciensadatok betöltése előtt ellenőrizze, hogy helyesen írta-e be a beteg nevét és
azonosítóját.

A páciensadatok betöltése a munkamenet alatt

Ha a Cranial/ENT programot páciensadatok nélkül indította el, vagy további adatokat kíván a
munkamenethez betölteni, akkor ezt bármikor megteheti.

Lépések

1. Nyomja meg a Data gombot a menüsávban, hogy megnyissa a Data párbeszédablakot
(lásd: 35. old.).

2.
Nyomja meg a Load Data gombot.
Megnyílik a Patient Browser, ahol kiválaszthatja a páciensadatokat.
Miután az adatok betöltődtek, a rendszer visszairányítja Önt a Cranial/ENT szoftverhez.

MEGJEGYZÉS. További információkért lásd a Patient Browser program felhasználói
kézikönyvét.
 

Képfúzió

Több képállományt egyesíthet, ha az Image Fusion funkció telepítve van a rendszerben.

Opciók

Ha a páciensadatok között vannak még egyesítetlen képállományok, a szoftver felszó-
lítja Önt azok egyesítésére.
Nyomja meg a Proceed gombot.

A program betöltésekor átugorhatja a képfúziót, majd később, a navigáció alatt bármi-
kor elvégezheti a képállományok egyesítését a Data párbeszédablakban.

MEGJEGYZÉS. További információkért lásd az Image Fusion program felhasználói
kézikönyvét.
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3.3 Munkamenet bezárása és visszaállítása
3.3.1 A szoftver bezárása és a rendszer leállítása

Megfelelő leállítás

Mindig zárja be a programot, mielőtt leállítaná a rendszert. Soha ne használja a főkapcsolót
a programból való kilépésre, mivel ez adatvesztéshez vezethet.

A szoftver bezárása

Lépések

1.
Nyomja meg a kezdőoldal gombot.
Megnyílik a Content Manager.

2.

Nyomja meg az Export gombot, ha a páciensadatokat a kiválasztott tárhelyre szeretné
exportálni.
MEGJEGYZÉS. A munkamenet folyamán a Screenshot gombbal készített összes pilla-
natfelvétel hozzáférhető és menthető.
 

MEGJEGYZÉS. További információkért lásd a Content Manager program felhasználói
kézikönyvét.
 

A rendszer leállítása

Lépések

1. A program bezárása és a páciensadatok elmentése után távolítsa el az adattároló esz-
közt.

2. Nyomja meg az Exit gombot a Content Manager alkalmazásban.

3. Nyomja meg a Shutdown gombot.

MEGJEGYZÉS. További információkért a rendszer leállításáról lásd a Rendszerfelhasználói
kézikönyvét.
 

Munkamenet bezárása és visszaállítása
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3.3.2 Munkamenet visszaállítása

Általános információk

Ha a szoftver váratlanul leáll, az előző munkamenetbeli regisztráció és műszerkalibrálás a
szoftver újraindítása után helyreáll.

A munkamenet visszaállítása

1. ábra 

Lépés

A program visszaállítja az adatokat és megnyílik a fő képernyő.
Nyomja meg a Close gombot a navigáció folytatásához.

Figyelmeztetés
Mielőtt továbblépne, gondosan ellenőrizze a visszaállított regisztrációs és
műszerkalibrálási adatokat.

Figyelmeztetés
Ha a műszert kicserélték, az adapter elmozdult vagy az adaptert áthelyezték, ne állítsa
vissza a kalibrációt. Ehelyett hajtson végre új kalibrációt.

A SZOFTVER ÁTTEKINTÉSE
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3.4 Felhasználói felület
3.4.1 Főképernyő

Általános információk

A páciensadatok betöltése után megnyílik a főképernyő. A Cranial/ENT két különböző
felhasználói felületet kínál, melyek között átválthat:
• a Big menu egy megnövelt menüsávot tartalmaz;
• a Kis menü egy kis méretű menüsávot tartalmaz.

„Big menu” nézet

Az alábbi ábra a rendszer Big menu nézetét mutatja.

③

④

①

②

⑤

2. ábra 

Sz. Magyarázat Lásd

① Aktuális funkció és páciensadatok 29. old.

② A Home gomb megnyomása visszaviszi Önt a Content Manager felületére Nincs

③ Navigációs nézetek 117. old.

④ Kameranézet ablakok 40. old.

⑤ Kamera állapotsávok 41. old.

⑥ Menüsáv 34. old.

„Kis menü” nézet

A Kis menü nézetben ikonok képviselik a menüsáv gombjait, a navigációs nézetek pedig
nagyobbak.
A menüsáv beállításai ugyanúgy működnek, mint a Big Menu nézetben, melynek leírása a 34.
old. található.

Felhasználói felület
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3. ábra 

Lépések

1. Nyomja meg a Tools > Settings gombot.

2.
Nyomja meg a Menu Big/Small gombot.
A párbeszédablak mögött látható navigációs képernyő átvált a Kis menü nézetre (nagy-
méretű nézet).

3. Nyomja meg a Close gombot a navigációs képernyőre való visszatéréshez.

A SZOFTVER ÁTTEKINTÉSE
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3.4.2 Menüsáv funkciói

Regisztrációs funkció

Funkció Big menu Kis menü Lásd

A Register gomb aktiválja a betegregisztráci-
ót. 55. old.

Navigációs funkciók

Funkció Big menu Kis menü Lásd

A Tooltip lehetővé teszi a navigált műszervég
virtuális kiterjesztését vagy visszahúzását. Nincs 182. old.

Az Acquire lehetővé teszi egy digitalizált pont
definiálását a páciens fején vagy egy pálya-
görbe létrehozását, ha az eszközvég-eltoló-
dás szöge be van állítva. 

Nincs 164. old.

Nézetek módosítása

Funkció Big menu Kis menü Lásd

A Freeze gombbal zárolhatja a navigált kijel-
zőt. 177. old.

A Zoom megváltoztatja a megjelenített képek
nagyítását. 121. old.

Konfiguráció és pillanatfelvételek megjelenítése

Funkció Big menu Kis menü Lásd

A különböző nézetek között vált és konfigurál-
ja azokat. Nincs 122. old.

A Screenshot gomb pillanatfelvételt készít az
aktuális képernyőről. 152. old.

Opcionális gombok

Az opcionális gombokat a Tools > Settings > Optional Menu Bar Button paranccsal lehet
aktiválni (lásd: 50. old.). A következő ikonokat jelenítheti meg a menüsávban:

Funkció Big menu Kis menü Lásd

A Paint gomb segítségével nyomon követheti
a műtétileg eltávolított szövetet. 253. old.

A mikroszkóp navigációját aktiválja. 287. old.

Felhasználói felület
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Funkció Big menu Kis menü Lásd

A VarioGuide navigációját aktiválja. 259. old.

Az ultrahang navigációját aktiválja. 209. old.

Adatok

Nyomja meg a Data gombot a Data párbeszédablak megnyitásához, amely hozzáférést biztosít a
páciensadatok funkciókhoz. 

4. ábra 

Funkció Lásd

Képállomány tulajdonságainak módosítása 147. old.

Objektumok és átfedések kezelése 153. old.

Pályagörbék kezelése 172. old.

Pontok kezelése 166. old.

Képállományok egyesítése
MEGJEGYZÉS. A használat részletes leírását lásd az Image Fusion program
felhasználói kézikönyvében.
 

29. old.

Páciensadatok betöltése 29. old.

A SZOFTVER ÁTTEKINTÉSE
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Eszközök

Nyomja meg a Tools gombot a Tools párbeszédablak megnyitásához, amely hozzáférést biztosít
a beállítások és eszközök navigációjához.

5. ábra 

Funkció Lásd

Brainlab forródrót információk 47. old.

Rendszerbeállítások módosítása 48. old.

Kalibrált műszerek kiválasztása 205. old.

A VarioGuide navigáció aktiválása 259. old.

A mikroszkópnavigáció aktiválása 287. old.

Az ultrahang-navigáció aktiválása 209. old.

Videokapcsolat konfigurálása 51. old.

Az IGTLink aktiválása 327. old.

Mérőeszközök kiválasztása 178. old.

Felhasználói felület
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3.4.3 Általános párbeszédablak gombok

Rendelkezésre álló gombok

A párbeszédablaktól függően különböző gombok állnak rendelkezésre.

Gomb Funkció

Ugrás a következő lépésre.

Megerősíti a beállításokat és bezárja a párbeszédablakot.

Visszaviszi az előző párbeszédablakhoz vagy lépéshez.

Lehetővé teszi egy lépés megismétlését.

Kilép a párbeszédpanelről a változtatások alkalmazása nélkül.

Bezárja a párbeszédpanelt az elvégzett módosításokkal.

A beállításokat visszaállítja az aktuális párbeszédablakba történő belépésekor ér-
vényes eredeti beállításokra.

MEGJEGYZÉS. A speciális funkciókkal kapcsolatos további gombok leírását a kézikönyv adott
lépésénél találja.
 

A SZOFTVER ÁTTEKINTÉSE
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3.4.4 Eszköztár funkciók az adatkezeléshez

Rendelkezésre álló funkciók

Az adatokat megjelenítő párbeszédpaneleken az eszköztár további funkciókat kínál:

①

6. ábra 

Funkció Magyarázat

Megnyitja a Select Set párbeszédablakot egy másik képállomány kiválasztásá-
hoz.

Megváltoztatja a megjelenített kép nagyítását.

Megmutatja vagy elrejti a képnézet objektumait.

Felhasználói felület
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3.4.5 Párbeszédablak megjelenítése két monitoron

Általános információk

Amennyiben a rendszer két monitorral van felszerelve (pl. a Curve rendszer esetében), a
megjelenítés konfigurálására két lehetőség van:
• Clone mód: Mindkét kijelzőn azonos információ jelenik meg.
• Extended mód: Egy elsődleges monitor a menüsávval és egy másodlagos monitor kiegészítő

navigációs nézetekkel.
MEGJEGYZÉS. Az Extended módban a másodlagos monitort kizárólag kiegészítő monitorként
szabad használni, mivel olyan fontos információk hiányoznak róla, mint pl. a kameranézet ablak
és az állapotsávok.
 

A klón és bővített módokkal kapcsolatos további információkat és az aktiválásuk menetét lásd a
Content Manager program felhasználói kézikönyvben.

Párbeszédablakok megjelenítése bővített módban

Amikor egy párbeszédablak megnyílik az elsődleges kijelzőn, a másodlagos kijelzőn a következő
üzenet jelenik meg: „A dialog is open on the other display. Press Fetch to put that dialog here.” (A
másik kijelzőn megnyílt egy párbeszédablak. Nyomja meg a Fetch gombot, hogy áthozza ide a
párbeszédablakot).

7. ábra 

A SZOFTVER ÁTTEKINTÉSE
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3.5 Követőrendszer
3.5.1 Állapotkijelzés követése

Általános információk

A sikeres regisztráció és navigáció érdekében a kamerának szabadon rá kell látnia a műszerekre
és a referenciamátrixra.
Az állapotkijelzők valós idejű visszajelzést adnak a kamerának a műszerek és a referenciamátrix
láthatóságáról. A kijelzőn látható pontok a műszerek és a referenciamátrixok mindkét
kameralencse számára látható viszonylagos helyzetét jelzik.

Állapotkijelzések: „Big menu” nézet (kisméretű nézet)

②

①

8. ábra 

Sz. Alkotóelem

① Kameranézet ablakok

② Állapotsávok

Állapotkijelzések: „Kis menü” nézet (nagyméretű nézet)

②

①

9. ábra 

Sz. Alkotóelem

① Kameranézet ablakok

② Állapotsávok

Kameranézet ablakok

A kameranézet ablakok által megjelenített pontok a referenciamátrixok és a navigált műszerek
markergömbjeinek geometriáját mutatják. A pontok színkódolása az egyes referenciamátrixokre
és műszerekre jellemző. A kameranézet ablakok segítségével ellenőrizheti, hogy egy adott
műszer vagy mátrix látható-e a kamera számára.

Követőrendszer
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Pont színe Képviselt elem

Piros Referenciamátrix (pl. koponya referenciamátrix), ha a beteg regisztrálá-
sa megtörtént.

Sárga
• Kalibrált műszer adapter mátrix
• iMRI regisztrációs mátrix (regisztráció alatt)

Narancssárga
• ICM4
• Ultrahang regisztrációs fantom

Zöld Pointer vagy Softouch

Kék Ultrahangadapterek

Világoskék Mikroszkópadapterek

Türkiz Paint eszközök

Rózsaszínű

• Egyszer használatos A típusú biopsziás tűk és Biopsziás beállító
mátrix

• VarioGuide
• Egyszer használatos mandrin

Fehér Nem kalibrált műszerek.

Szürke (kitöltött) Egy adott mátrix markergömbjei láthatók mindkét kameralencse számára,
de nem rendelhetők hozzá egy specifikus műszerhez.

Szürke (nyitott) A mátrixot csak az egyik kameralencse látja, és nem értelmezhető.

Műszerek kijelzése

Figyelmeztetés
Ne feledje, hogy a műszer a tényleges formájához képest egyszerűsített alakban jelenhet
meg.

Figyelmeztetés
Előfordulhat, hogy a színvak felhasználók nem tudnak egyértelműen különbséget tenni az
egyes műszereket képviselő színek között.

Figyelmeztetés
Ellenőrizze, hogy a műszer navigációs mátrixok nem jelennek-e meg túl közel egymáshoz
és nem akadályozzák-e a kamerát más markerek észlelésében. Ellenkező esetben
előfordulhat, hogy a rendszer nem lesz képes különbséget tenni a műszerek között, ami
helytelen műszernavigációt eredményezhet.

Kamera állapotsávok

Az állapotsávok azt jelzik, hogy a kamera képes-e követni a műszert.

Állapotsáv Szín Értelmezés

Jobb oldali sáv (a Big
menu nézetben)

Zöld
Normál követési mód. A kamera látja a referenciamátrixot
és legalább egy ismert geometriájú markergömbbel rendel-
kező műszert.Alsó sáv (a Kis menü

nézetben)

Jobb oldali sáv (a Big
menu nézetben)

Sárga

A kamera épp szem elől tévesztett egy aktív mátrixot. Az
állapotsáv mindaddig sárga marad, amíg a követés nem
folytatódik. Ha a láthatóság nem rendeződik, az állapotsáv
pirosra vált.

Alsó sáv (a Kis menü
nézetben)

A SZOFTVER ÁTTEKINTÉSE
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Állapotsáv Szín Értelmezés

Bal oldali sáv (a Big
menu nézetben)

Piros
Nem lehetséges a követés. A betegregisztráció nem történt
meg, vagy a kamera nem látja egy kritikus fontosságú mát-
rix markergömbjeit.Felső sáv (a Kis menü

nézetben)

Mindkettő Fekete
Kamera kommunikációs hibája az indítás során. Amennyi-
ben használat közben lép fel kamera kommunikációs hiba,
egy figyelmeztető üzenet jelenik meg.

Figyelmeztetés
Ha az állapotsáv sárga, a megfelelő követés nem garantálható.

Követési várakozási idők

Figyelmeztetés
Az információk késve jelenhetnek meg a kijelzőn a ténylegesen követett műszerhez
viszonyítva. Hasonlítsa össze a tényleges műszer mozgását a képernyőn látottakkal. Ha a
navigációs kijelzés lassú, csak a minimálisan szükséges adatokat jelenítse meg (lásd: 117.
old.).

Követőrendszer
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3.5.2 Műszerek követése

Követési prioritás

A program a legmagasabb prioritású műszer helyzete alapján frissíti a navigációs nézeteket. Az
alacsonyabb prioritású műszerek megjelennek, de a rendszer alapértelmezetten nem használja
őket a nézetek frissítéséhez.
A következő lista a követési prioritást mutatja a magasabb prioritású műszerekkel kezdve:
• Softouch
• Pointer
• Műszer adapter mátrix XL
• Műszer adapter mátrix L
• Műszer adapter mátrix ML
• Műszer adapter mátrix M
• Paint eszközök
• Egyszer használatos mandrin
• Egyszer használatos A típusú biopsziás tű
• Biopsziás beállító mátrix/VarioGuide
• Mikroszkópadapterek
• Ultrahangadapterek

MEGJEGYZÉS. A navigációs nézetek egy alacsonyabb prioritású műszerhez képest történő
frissítéséhez távolítsa el a magasabb prioritású műszereket a kamera látóteréből.
 

Azonos műszergeometriák követése

A program nem képes különbséget tenni az azonos navigációs mátrix geometriájú műszerek
között. Például, ha két különböző műszerhez azonos méretű Műszeradapter-mátrixot (ML
méret) csatlakoztat (lásd az alábbi képet), a program azonos műszerként értelmezheti azokat.

10. ábra 
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Figyelmeztetés
Ne használjon egyidejűleg azonos méretű pointerek, mikroszkópadaptereket,
ultrahangadaptereket vagy műszeradaptereket, mivel a navigációs program nem képes
különbséget tenni az azonos geometriában elrendezett markergömbök egyedi kalibrálása
között.

Követőrendszer
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3.5.3 Kamera pozicionálása

Követőrendszer illesztése párbeszédablak

Ez a párbeszédablak a referencia- és navigációs mátrixok pozícióját mutatja a kamera látóterén
belül.

①

③
②

11. ábra 

Sz. Magyarázat

① A kék kúp a kamera látóterét képviseli.

② A színes gyűrűk a mátrixok kameralencsékhez viszonyított távolságát képviselik.

③ A színes gömbök a referencia- és navigációs mátrixokon elhelyezkedő markergömböket
képviselik.

MEGJEGYZÉS. A gömbök és körök színjelölése ugyanaz, mint a kameranézeti ablakokban (lásd:
40. old.).
 

Camera App megjelenítése

Ha telepítve van, megnyílik a Camera App, és megjeleníti a referencia- és navigációs mátrixainak
pozícióját a kamera látóterében.

A SZOFTVER ÁTTEKINTÉSE
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① ②

③

④

12. ábra 

Sz. Magyarázat

①
Megjeleníti a műszerek és/vagy a referenciamátrixok távolságát a kamerához viszonyít-
va. A legjobb láthatóság és pontosság érdekében valamennyi követő gömbnek a kék fo-
lyosón belül kell lennie.

② Megjeleníti a műszerek és/vagy a referenciamátrixok távolságát a kamerához viszonyít-
va.

③ Megjeleníti a kamera motorját vezérlő pozícionálógombokat.

④
A kamera középre állítására szolgál.
MEGJEGYZÉS. A kamera középre állítása legfeljebb 5 másodpercig tart. A második kat-
tintás kikapcsolja a középre állítási funkciót.
 

A kamera látótere optimalizálása

Lépések

1.
Nyomja meg valamelyik kameranézet ablakot a menüsávban a Tracking System Align-
ment párbeszédablak megnyitásához.
Ha telepítve van, megnyílik a Camera App.

2.

Állítsa be úgy a kamera távolságát és szögét, hogy valamennyi szükséges mátrix a kék
kúpban jelenjen meg a Tracking System Alignment párbeszédablakban. A referencia-
mátrixot képviselő gyűrűk legyenek olyan közel a középponthoz, amennyire csak lehetsé-
ges, hogy elegendő hely maradjon a műszerek navigációjához.
Ha a kamera nem látja már valamelyik mátrixot, a gömbök eltűnnek a nézetből, ami arra
utal, hogy az adott mátrix nem követhető tovább.

Követőrendszer
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3.6 Rendszerinformáció és -konfigurálás
3.6.1 Áttekintés

Általános információk

A Brainlab vevőpszolgálat végzi el a kezdeti rendszerkonfigurálást. További beállításokat a Tools
párbeszédablakban konfigurálhat.

Eszközök párbeszédablak

①

②

③

13. ábra 

Sz. Funkció

①
Nyomja meg a Hotline gombot a következők eléréséhez:
• Brainlab ügyféltámogatás és forródrót telefonszámok
• Programverzióval kapcsolatos információ

② Nyomja meg a Settings gombot, hogy megnyissa a Tools > Settings ablakot a különbö-
ző rendszerbeállítások módosításához (lásd: 48. old.).

③ Használja a Video ablakot a videobeállítások konfigurálásához (lásd: 51. old.).

A SZOFTVER ÁTTEKINTÉSE
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3.6.2 Beállítások módosítása

Tools > Settings párbeszédablak

14. ábra 

Beállítási funkciók

Beállítás Alkotóelem Lásd

Menu Left/Right Módosítja a menüsáv pozícióját. 49. old.

Menu Big/Small Kis vagy nagy méretre állítja a navigáció főképernyő-
jének nézeteit. 32. old.

Sound Módosítja a hangbeállításokat. 49. old.

3-D Instruments Módosítja a műszerek megjelenítését (3D vagy 2D). 186. old.

Big Instrument Crosshair Módosítja a műszervég megjelenítését (nagy- vagy
kisméretű célkereszt). 187. old.

3-D Points & Trajectories Módosítja a pontok és pályagörbék megjelenítését. 176. old.

Display Scan Time Módosítja a szkennelés dátumának is idejének meg-
jelenítését a képnézetekben. 118. old.

Smart Autozoom Automatikusan 300%-ra növeli a nagyítási arányt,
amikor a navigált műszer mozdulatlan. 121. old.

Smart Video Maximize
Automatikusan teljes képernyőn jeleníti meg a videót,
amikor 30 másodpercig egyetlen műszerrel sem na-
vigálnak.

141. old.

Image Orientation Meghatározza a beteg képeinek orientációját. 128. old.

Optional Menu Bar Button További gombot aktivál és választ ki a menüsávhoz. 50. old.

MEGJEGYZÉS. Ha a bejelentkezési funkció üzemel a rendszerben, akkor az itt megadott
beállítások a bejelentkezési adataihoz kapcsolódnak.
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A menüpozíció módosítása

Lépés

A Tools > Settings ablakban nyomja meg a Menu Left/Right gombot, hogy a menüsáv megje-
lenjen a képernyő bal/jobb oldalán. 

A hangkonfigurálás módosítása

15. ábra 

Lépések

1. Nyissa meg a Tools > Settings > Sound ablakot. 

2.
A rendszerhangok (pl. hibát jelző sípolások és egyéb megerősítési hangok, pl. párbeszé-
dablakok megnyitásakor vagy bezárásakor) aktiválásához és inaktiválásához állítsa a
Sound Output gombot bekapcsolt (kék keret) vagy kikapcsolt (szürke keret) állásba.

3. A gombok megnyomásakor hallható hang aktiválásához állítsa a Button Sound gombot
bekapcsolt (kék keret) vagy kikapcsolt (szürke keret) állásba.

4. A hangerőt a Sound volume level csúszka segítségével állíthatja be.

A SZOFTVER ÁTTEKINTÉSE
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További gombok aktiválása a menüsávban

16. ábra 

Lépések

1. Nyissa meg a Tools > Settings > Optional Menu Bar Button ablakot.

2.

Válasszon a következők közül:
• Microscope
• Ultrasound
• VarioGuide
• Paint

A megfelelő gomb megjelenik a menüsávban (lásd: 34. old.).

Rendszerinformáció és -konfigurálás

50 Program felhasználói kézikönyv rev.: 1.4 Cranial/ENT ver.: 3.1



3.6.3 Videokapcsolat konfigurálása

Általános információk

A Video gomb segítségével valós idejű videokapcsolat (pl. endoszkópos videó) beállításait
konfigurálhatja. A videokapcsolatok konfigurálása után módosíthatja a képernyőbeállítást úgy,
hogy minden navigációs nézetben megjelenítsen egy videonézetet (lásd: 117. old.). 

Mielőtt hozzákezd

Csatlakoztassa a videoforrás és a navigációs rendszer közötti kábelt, követve a releváns Brainlab
Rendszerfelhasználói kézikönyv és a videoforrás felhasználói útmutatójának utasításait.
Ellenőrizze, hogy van-e videojel, hogy módosíthassa a videobeállításokat.

A videobeállítások elérése

Lépés

Nyomja meg a Video gombot a Tools párbeszédablakban. 
Megnyílik egy sor füloldal, amelyekben meghatározhatja a különböző beállításokat.

A videobemenet és a jeltípus kiválasztása

① ②

17. ábra 

Lépések

1. Az Input fülön ① válassza ki a megfelelő Signal Type beállítást a Toggle gomb segítsé-
gével.

2.
Másik videoforrás kiválasztásához nyomja meg a Select Input gombot.
A Video input párbeszédablakban ② válassza ki a kívánt bemenetet. A már használat-
ban lévő bemenetek a megfelelő címkével vannak ellátva.
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A videoablak beállítása

③

18. ábra 

Lépések

1.

Nyomja meg a Cropping fület a nézet kivágásához, hogy a videó leginkább releváns ré-
szeit jelenítse meg.
MEGJEGYZÉS. Ellenőrizze, hogy a videokép teljes tartalma megjelenik-e a felvételi ab-
lakban.
 

2.

• A vízszintes és függőleges csúszkasávok segítségével konfigurálhatja a kivágott mező
méretét.

• A nézet helyzetének módosításához használja a nyilakat vagy érintse meg közvetlenül
a kivágott mezőt.

A videokép-beállítások módosítása

19. ábra 

Rendszerinformáció és -konfigurálás
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Lépések

1.
A videonézet képbeállításainak módosításához nyomja meg a Settings fület. 
MEGJEGYZÉS. Az elérhető beállítások a rendszer hardverkonfigurációjától függnek.
 

2. A csúszkasávok segítségével módosítsa szükség szerint a képnézet beállításait.

A videokép-beállításokról

Az Image Settings párbeszédablak a főképernyőn érhető el: Tools > Video > Settings.

Beállítás Magyarázat

Fényerő A kép fényerejének általános intenzitása.

Kontraszt
A fényerő eloszlási tartománya. A nagyobb kontraszt keskenyebb tarto-
mányt képvisel. Ez élesíti a különböző fényerejű területek közötti határokat,
de csökkenti a finomabb intenzitásminőségeket.

Telítettség

A videokép színmennyiségét határozza meg.
• Magas: Élénk színeket eredményez
• Alacsony: Halványabb színeket eredményez
• Nulla telítettség: A képek fekete-fehérben jelennek meg

Árnyalat Meghatározza, hogy egy szín alapvetően piros, narancssárga, sárga, zöld
stb. Az árnyalat módosításával a videokép színtónusa módosítható.
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4 REGISZTRÁCIÓ
ÁTTEKINTÉSE

4.1 Bevezetés
4.1.1 Áttekintés

Általános információk

A betegregisztráció lehetővé teszi, hogy a program feltérképezze a beteg fejének fizikai
anatómiáját a preoperatív képadatokhoz viszonyítva. Rendszerint a regisztráció nem steril
környezetben történik.
A helyes regisztráció kulcsfontosságú tényező a pontos navigációhoz. A pontos és megfelelő
regisztrációt ellenőrizni kell a megbízható navigációs pontosság biztosítása érdekében.

Figyelmeztetés
Ellenőrizze, hogy a beteg anatómiája megegyezik azzal, amit a diagnosztikai képalkotásnál
megtekintenek.

Figyelmeztetés
A szoftver a beteg műtét előtt készített felvételeit használja fel. A beteg tényleges
anatómiája eltérhet a preoperatív képeken szereplő adatoktól pl. az agy eltolódása vagy
reszekciók miatt.

Mielőtt hozzákezd

A regisztrációs műszerek használatával kapcsolatos részleteket lásd a műszerek felhasználói
kézikönyvében.

A regisztráció és a navigáció pontosságának optimalizálása

Az optimális manuális regisztráció (vagyis a standard és felszínillesztési regisztráció) érdekében
ajánlott a CT adatokat együtt használni a regisztrációs pontként szolgáló csontcsavarokkal.

Regisztráció kiválasztása párbeszédablak

Valamennyi regisztrációs funkció elérhető a Registration Selection párbeszédablakban. Az
elérhető regisztrációs módszerek eltérőek lehetnek a programlicenctől függően.
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20. ábra 

Eljárás Magyarázat

Standard A beteg által vizsgálat közben viselt regisztrációs markerek vagy
előre tervezett tájékozódási pontok a képállományban.

Surface Matching A beteg bőrén lévő pontok beolvasása Softouch, Z-touch vagy a
pointer segítségével.

Restore Registration Egy már elvégzett regisztráció visszaállítása.

Intraoperatív tájékozódási
pontok beolvasása

Intraoperatív regisztrációhoz használható iránypontok beolvasása
(akkor érhető el, ha a regisztráció már megtörtént).

Intraoperatív tájékozódási
pontok regisztrációja Regisztrálja a műtét közben beolvasott iránypontokat.

Automatic Registration

Aktiválja a beteg MRI vagy CT adatainak automatikus regisztráció-
ját (akkor elérhető, ha van intraoperatív képalkotás, lásd: 321. old.).

Automatic Registration Ai-
ro

Automatic Registration
iAngio

Bevezetés
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4.1.2 Előkészületek a regisztrációhoz

Referenciamátrixok

A regisztráció és navigáció engedélyezéséhez csatlakoztasson a beteghez egy
referenciamátrixot. Ezáltal a rendszer követni tudja a beteg fejének helyzetét és mozgását az
eljárás alatt mindvégig.
A referenciamátrixnak mindvégig a kamera látószögében kell maradnia.

Kamera rálátása

A regisztrációs módszer kiválasztásakor a program a következő párbeszédablakot nyitja meg, ha
a kamera nem látja a referenciamátrixot:

21. ábra 
A kamerát úgy helyezze el, hogy az egész eljárás (a regisztráció és a navigáció) során hatékony
legyen. Kerülje a kamera pozíciójának jelentős módosításait. Ha módosítani kell a kamera
pozícióját a műtét során, akkor a folytatás előtt ellenőrizni kell a navigáció pontosságát.

Lépés

Állítsa úgy be a kamera távolságát és szögét, hogy a (színes gyűrűk és gömbök által jelzett) re-
ferenciamátrix a kék kúp közepébe essen. A gyűrűk legyenek olyan közel a középponthoz,
amennyire csak lehetséges, hogy elegendő hely legyen a műszerek navigációjához.

MEGJEGYZÉS. A legjobb eredmények elérése érdekében a kamera kb. 1,2 - 1,8 méterre legyen
a célterülettől. A kamera pozicionálásával kapcsolatos információkat lásd 45. old.
 

Megfelelő láthatóság kialakítása

Ellenőrizze a markergömbök fényvisszaverő képességét. A kiválasztott műszereknek jól
láthatónak kell lenniük a rendszer számára. A fényvisszaverő markergömböket biztonságosan kell
csatlakoztatni.

Figyelmeztetés
Ha a kamera nem tudja detektálni a referenciamátrixot, ellenőrizze, hogy a markergömbök
tiszták, szárazak, és épek-e, illetve a referenciamátrix nem hajlott-e meg.

Figyelmeztetés
Az eljárás során ügyeljen arra, hogy a kamera mindvégig lássa a markergömböket (pl. steril
kendők vagy más berendezés nem takarja-e el azokat).
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Fényvisszaverődési műtermékek

Figyelmeztetés
A fényvisszaverődés által okozott műtermékek - különösen a képrögzítés és a regisztráció
során - pontatlansághoz vezethetnek. Ügyeljen arra, hogy a fényforrások vagy erősen
tükröző tárgyak nem befolyásolják a kamera látóterét.

Figyelmeztetés
A kamera és/vagy a Z-touch lézer interferálhat más infravörös-alapú műtős
berendezésekkel, így például távirányítókkal, pulzoximéterekkel vagy IR-érzékelő
mikroszkópokkal. Távolítson el minden más infravörös fényforrást a kamera látóteréből,
mivel ezek gátolhatják a kamerát a Z-touch lézerpont észlelésében.

A pontosság ellenőrzése

Figyelmeztetés
Minden esetben ellenőrizze a regisztrációs pontosságot, valahányszor a program felszólítja
erre.

Bevezetés
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4.1.3 Előző regisztráció visszaállítása

Mikor kell visszaállítani egy regisztrációt?

Ha sikeresen elvégzett egy teljes regisztrációt és másodízben betölti ezt a tervet a programba,
akkor visszaállíthatja a regisztrációt.

Képernyő elrendezése

① ②

22. ábra 

Sz. Alkotóelem

① Az aktuálisan aktív regisztrációt a kék keretes gomb jelzi.

Regisztráció visszaállítása

Lépések

1. Nyomja meg a menüsávban a Register gombot.

2. Nyomja meg a Restore Registration gombot a Registration Selection párbeszédablak-
ban.

3. Nyomja meg a visszaállítani kívánt regisztrációnak megfelelő gombot.

4. Ellenőrizze a regisztráció pontosságát a Registration Verification párbeszédablakban.

A páciens pozícionálása

Figyelmeztetés
A páciens fejének és a referenciamátrixnak a relatív mozgásait nem lehet kompenzálni a
navigációs rendszerrel. Ezért gondoskodjon róla, hogy a páciens stabilan legyen rögzítve a
fejrögzítőben.

Figyelmeztetés
Ne állítsa vissza a regisztrációt, ha a beteg helyzete megváltozott a referenciamátrixhoz
képest. Ha megmozdítják vagy megütik a referenciamátrixot, új regisztrációt kell elindítani.
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5 STANDARD
REGISZTRÁCIÓ

5.1 Bevezetés a standard regisztrációba
5.1.1 Áttekintés

Általános információk

A standard regisztrációs módszer pontpárosítási technikát alkalmaz, amely során először a beteg
képállományában kell megtervezni a regisztrációs pontokat, majd a regisztrációs műszer
segítségével be kell gyűjteni a pontokat a betegen. Így a program össze tudja kapcsolni a
képállományt az adott beteggel.
A regisztrációs pontok lehetnek:
• Markerek (a beteg által vizsgálat közben viselt gömb vagy gyűrű alakú markerek) vagy az

iPlan-ben előre megtervezett tájékozódási pontok
• A navigációs programban megtervezett jelzők/iránypontok
• A navigációs program által észlelt jelzők

MEGJEGYZÉS. Részletesebb információkat a markerek elhelyezéséről a betegen, a Műszerek
felhasználói kézikönyvében olvashat.
 

Standard regisztrációs módszerek

Különféle standard regisztrációs módszerek állnak rendelkezésre. A szoftver aktiválja a megfelelő
regisztrációt a regisztrációhoz kiválasztott képállománytól függően.

Regisztrációs mód-
szer

Magyarázat

Regisztrációs pontok
tervezése

A pontokat a képállományban kell megtervezni regisztráció előtt. Ha
még nem tervezte meg a markereket vagy tájékozódási pontokat az
iPlan-ben, akkor a navigációs szoftverben kell megterveznie a Regist-
ration Points lépésnél.

Nem szekvenciális re-
gisztráció 

Ha a regisztrációs pontokat már megtervezte a képállományban, a
program felszólítja, hogy végezze el a nem szekvenciális regisztrációt.
A pontokat bármilyen sorrendben regisztrálhatja.

Szekvenciális regisztrá-
ció 

Ha a regisztrációs pontok elhelyezkedése bizonytalan, vagy hétnél
több regisztrációs pont van a képállományban, a nem szekvenciális re-
gisztráció nem alkalmas az adott képállomány esetében. Ilyen esetben
a program felszólítja Önt, hogy végezzen szekvenciális regisztrációt.
A pontokat a program által meghatározott sorrendben kell regisztrálnia.

MEGJEGYZÉS. A nem szekvenciális regisztrációról átválthat a szekvenciálisra.
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A munkafolyamat áttekintése

Munkafolyamat Lásd

1. Nyissa meg a Registration Selection párbeszédablakot és jelölje ki a
Standard lehetőséget. 65. old.

2. Válassza ki a képállományt (ha egynél több áll rendelkezésre). 65. old.

3.
Tervezze meg a regisztrációs pontokat.
Ha a pontokat már megtervezte az iPlan-ben, akkor erre a lépésre nincs
szükség, és a program felszólítja, hogy lépjen a 4. lépéshez.

66. old.

4. Regisztrálja a pontokat szekvenciális vagy nem szekvenciális regisztráció
segítségével. 75. old.

5. Ellenőrizze a regisztráció pontosságát. 79. old.

Mielőtt hozzákezd

Amennyiben ez releváns, rögzítse az egyszer használatos műtőbeli regisztrációs markereket
a markerlemezekhez a Műszerek felhasználói kézikönyvében leírtak szerint.

Figyelmeztetés
Addig ne távolítsa el a markerlemezeket a beteg bőréről, amíg el nem végezte a
betegregisztrációt. Ellenkező esetben a standard regisztráció nem lehetséges.

A CT és MR markergömböket el kell távolítani a betegről a vizsgálati eljárást követően. Ha a
markerek fennmaradtak, akkor most távolítsa el azokat, ügyelve arra, hogy ne szakítsa el a
zöld MRI markereket.

Bevezetés a standard regisztrációba
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5.1.2 Regisztrációs műszerek és programfigyelmeztetések

Mielőtt hozzákezd

Figyelmeztetés
Lassan mozgassa a Softouch eszközt vagy pointert a pontok beolvasásakor, hogy pontos
legyen a pontfelvétel.

Figyelmeztetés
Ne feledje, hogy amikor először kapcsolja be a Softouch funkciót a kamera látóterében, a
rendszer automatikusan rögzít egy pontot. Ha a rögzített pont nem a páciens testén van,
akkor ez regisztrációs hibát okozhat. Ennek elkerülése érdekében a kamera látóterén kívül
kapcsolja be a Softouch funkciót.

Regisztrációs műszerek

A standard regisztráció egy pointer vagy a Softouch segítségével végezhető el. A megfelelő
regisztrációs technika a regisztrálandó pont típusától függ.

Regisztrációs
pont

Technika

Gömbmarkerek Helyezze a pointer/Softouch végét a regisztrációs marker bemetszésébe,
és lassan forgassa el a műszert, egy helyben tartva közben a végét.

Gyűrűmarkerek

• Ha a pointert használja, helyezze a pointer végét a marker középére, és
lassan forgassa el a műszert, egy helyben tartva közben a végét.

• Ha Softouch-ot használja, helyezze a műszer végét a marker belső nyí-
lásába, ügyelve arra, hogy a műszervég a bőrhöz érjen.

Tájékozódási pon-
tok

Tartsa a pointer/Softouch végét a tájékozódási ponthoz, és lassan forgas-
sa el a pointert anélkül, hogy elmozdítaná a műszer hegyét. 

Biztonsági előírások

Figyelmeztetés
Ha pointert használ a regisztrációhoz, vigyázzon, hogy a műszer végével meg ne sértse a
beteget. Az erek, a szem stb. nem alkalmasak az iránypont-regisztrációra.

A bőrelmozdulás elkerülése

A markerek és előretervezett tájékozódási pontok regisztrálásakor tartsa a pointert/Softouch-ot a
markerre/tájékozódási pontra merőlegesen. Ez megakadályozza, hogy a műszer erőbehatása
miatt a bőr véletlenszerűen elmozduljon.

Vizuális programfigyelmeztetések

A regisztrálható pontok számát a regisztráció párbeszédablakban található gömbök jelzik.

STANDARD REGISZTRÁCIÓ
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23. ábra 

Gömbszín Javallat

Kék A pont regisztrálva van.

Fekete A pont még nincs regisztrálva.

Hallható programfigyelmeztetések

A program minden egyes pont regisztrációját sípolással jelzi.
Ha egy korábban már regisztrált pontot próbál meg regisztrálni, a szoftver egy mélyebb tónusú
hangjelzést hallat, és nem regisztrálja újból a pontot.

Bevezetés a standard regisztrációba
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5.1.3 Standard regisztráció aktiválása

Aktiválás

24. ábra 

Lépések

1. Nyomja meg a menüsávban a Register gombot.

2. A Registration Selection párbeszédablakban nyomja meg a Standard gombot.

3.
Ha egynél több képállomány áll rendelkezésre, megnyílik a Patient Registration párbe-
szédablak. Válassza ki a képállományt, amelyet meg kíván jeleníteni a nézetben.
Megnyílik a megfelelő regisztráció párbeszédablak.
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Program felhasználói kézikönyv rev.: 1.4 Cranial/ENT ver.: 3.1 65



5.2 Regisztrációs pontok tervezése
5.2.1 Áttekintés

Általános információk

A standard regisztráció elvégzése előtt a regisztrációs pontokat (markereket és/vagy
előretervezett tájékozódási pontokat) meg kell tervezni a képállományban. Ha még nem tervezte
meg a pontokat az iPlan-ben, a regisztráció aktiválásakor megjelenik a Registration Points
párbeszédablak, felszólítva Önt a pontok tervezésére. 
A markergömbök és iránypontok optimális regisztrációja érdekében:
• Ne helyezze túl közel egymáshoz a markereket/iránypontokat.
• Ne helyezze el a markereket/iránypontokat szimmetrikus alakzatba, pl. sorba vagy szabályos

alakba.
• Helyezze el a markereket/tájékozódási pontokat a fej különböző régióiban, kerülve a laza bőrrel

fedett területeket.

Regisztrációspont-tervezés típusai

A regisztrációspont-tervezés során:
• Automatikusan észlelheti vagy manuálisan megtervezheti a képállományban látható

gömbmarkereket.
• Használja a félautomatikus észlelést a képállományban látható gyűrűmarkerek

megtervezéséhez.
• Megtervezheti anatómiai vagy mesterséges (pl. rögzítősínek, csavarimplantátumok stb.)

iránypontok helyét. A tájékozódási pontok a Sphere vagy Donut marker párbeszédablakokban
tervezhetők meg.

A navigációs programban megtervezett valamennyi regisztrációs pont pirosan jelenik meg a
képernyőn.

Regisztrációs pontok párbeszédablak

Attól függően, hogy milyen típusú regisztrációs pontot szeretne megtervezni, választhatja a
Sphere ① vagy a Donut ② fület, miután megnyílt a Registration Points párbeszédablak.

① ②

25. ábra 

Regisztrációs pontok tervezése
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MEGJEGYZÉS. A szoftver visszaemlékezik a kiválasztott fülre, és automatikusan megjeleníti azt
a szoftver legközelebbi megnyitásakor, majd elkezdi a Registration Points tervezést.
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5.2.2 Gömbmarkerek tervezése

Általános információk

Ebben a részben ismertetjük:
• a képalkotó vizsgálatot megelőzően a beteghez csatlakoztatott gömbmarkerek automatikus

észlelésének módját
• a regisztrációs pontok (gömbmarkerek vagy iránypontok) manuális megtervezésének módját

Képernyő elrendezése

②

③

④①

26. ábra 

Sz. Alkotóelem Magyarázat Lásd

① Funkciógombok

• További regisztrációs pontok manuális hozzáa-
dása 68. old.

• Regisztrációs pontok áthelyezése 73. old.

• Regisztrációs pontok törlése 73. old.

• Markerek automatikus észlelése 69. old.

MEGJEGYZÉS. Az Add Point gombot nem lehet
megnyomni, ha az újonnan tervezett ponttól (a cél-
kereszt közepétől) 2 mm-re már van egy pont.
 

② Eszköztár gombjai Képállományok megjelenítésének módosítása. 73. old.

③ Nyílgombok Lépegetés a rendelkezésre álló regisztrációs pon-
tok között. 73. old.

④ Threshold csúszkasáv Paraméterek meghatározása az automatikus
gömbmarker észleléséhez. 68. old.

Automatikus észlelési paraméterek meghatározása

Amennyiben automatikus markerészlelést kíván végezni a gömbmarker esetében, a Threshold
csúszkasáv segítségével meghatározhatja a észleléshez szükség küszöbértéket.
A küszöbérték meghatározza, hogy mennyire egyértelműen képes a program különbséget tenni a
markergömbök és képállományon megjelenített normál sejtek vagy csontszövet között. Ezzel
megakadályozható, hogy a rendszer a gömbmarkerekkel azonos sűrűségű csontstruktúrákat

Regisztrációs pontok tervezése
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regisztrációs pontoknak észlelje és jelenítse meg a képállományban. Megfelelő küszöbérték
kijelölésekor a program valamennyi markert felismeri és gömbökként ábrázolja zöld átfedéssel.
• CT markerek esetében a sűrűségi adatok nemzetközi Hounsfield egységben jelennek meg.

Ajánlott tartomány: 1200 - 1800.
• MRI markerek esetében szürke szintű értékek használatosak.

Opciók

Húzza el jobbra/balra a csúszkát a küszöbérték növeléséhez/csökkentéséhez.

Használja az egyes nyilat, hogy az értéket hozzáigazítsa a képállomány következő szürke érté-
kéhez.

Használja a kettős nyilakat, hogy az értéket 2%-kal módosítsa.

A képnézet nyilainak segítségével görgessen végig a szeleteken a beállítások ellenőrzéséhez.

Nyomja meg a Reset gombot, hogy visszaállítsa a szoftverben meghatározott alapértelmezett
beállításokat.

A gömbmarkerek automatikus észlelése

Lépés

Nyomja meg a Detect gombot.
Az észlelt markerek piros körökként jelennek meg a képállományban.
A képállományban korábban észlelt markerek törlődnek.

MEGJEGYZÉS. Az automatikus markerészlelés csak a Brainlab gömbmarkerekkel használható.
 

Képállományok

Célszerű egy CT vagy MR adathalmazban elvégezni a tervezést, mielőtt más típusú
képállományokkal egyesítené azt, mivel az automatikus markerészlelés nem kompatibilis a
rotációs angiográfiával, C-íves képerősítővel vagy DVT adathalmazokkal.
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5.2.3 Gyűrűmarkerek tervezése

Általános információk

Ebben a részben ismertetjük:
• a képalkotó vizsgálatot megelőzően a beteghez csatlakoztatott gyűrűmarkerek észlelésének

módját,
• a regisztrációs pontok (gyűrűmarkerek vagy iránypontok) manuális megtervezésének módját.

Képernyő elrendezése

①

②

③

27. ábra 

Sz. Alkotóelem Magyarázat Lásd

① Funkciógombok

• További regisztrációs pontok manuális hozzáadá-
sa

• Regisztrációs pontok áthelyezése
• Regisztrációs pontok törlése

72. old.
73. old.
73. old.

② Eszköztár gombjai Képállományok megjelenítésének módosítása. 74. old.

③ Nyílgombok Lépegetés a rendelkezésre álló regisztrációs pontok
között. 73. old.

Regisztrációs pontok tervezése
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Gyűrűmarkerek hozzáadása félautomatikus észlelés segítségével

Érintse meg a képernyőt közvetlenül a 3D nézetben a félautomatikus észlelési funkció
engedélyezéséhez. Ha a marker középpontja közelében érinti meg a képernyőt, a program
közvetlenül a középpontba helyezi a regisztrációs pontot.

28. ábra 

Lépések

1.
A Registration Points párbeszédablakban nyomjon rá a gyűrűmarkerre a 3D nézetben.
A nézet átvált teljes méretű 3D nézetre.

2.

A nézetben található nyilakkal forgassa el a 3d-s modell, amíg a kívánt gyűrűmarker előre
nem néz.
MEGJEGYZÉS. Ez akkor hasznos, ha a gyűrűmarker nem lett kellőképpen elforgatva az
1. lépésben.
 

3.
Nyomja meg bárhol a gyűrűmarkert közvetlenül a nézetben.
A regisztrációs pont (egy bekarikázott célkereszt jelzi) automatikusan a gyűrűmarker kö-
zepébe ugrik.

4. Ellenőrizze, hogy a regisztrációs pont a gyűrűmarker közepén he-
lyezkedik-e el az axiális, koronális és szagittális nézetekben.

MEGJEGYZÉS. A félautomatikus észlelési funkciót csak kompatibilis markerekkel együtt lehet
használni (lásd: 20. old.).
 

Figyelmeztetés
Ellenőrizze az egyes gyűrűmarkerek helyzetét az axiális, koronális és szagittális
nézetekben.
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Regisztrációs pontok manuális hozzáadása

A markert manuálisan is megtervezheti az Add Point funkció segítségével.

①

②

29. ábra 

Lépések

1.
Az axiális, koronális vagy szagittális nézetekben helyezze a narancssárga vonalak met-
széspontját ① pontosan oda, ahova szeretne elhelyezni egy további markert vagy tájéko-
zódási pontot.

2.
Nyomja meg az Add Point gombot.
Egy bekarikázott célkereszt ② jelenik meg, amely a regisztrációs pontot képviseli.

3. Szükség esetén finomítson a regisztrációs pont helyzetén a Reposition funkció segítsé-
gével (lásd: 73. old.). 

Következő lépések

Az összes regisztrációs pont megtervezése után regisztrálnia is kell azokat.

Lépés

Nyomja meg a Proceed gombot.
A szoftver felszólítja, hogy regisztrálja a pontokat nem szekvenciális vagy szekvenciális regiszt-
ráció segítségével (lásd: 75. old.).

Regisztrációs pontok tervezése
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5.2.4 További funkciók a regisztrációs pontok tervezéséhez

Pontok megkeresése

A nyílgombok segítségével egy adott regisztrációs pontot elhelyezhet és megjeleníthet a nézet
közepén.

Lépés

Az elérhető regisztrációs pontok között a nyílgombok segítségével lépegethet.
Az aktuálisan kiválasztott regisztrációs pontok bekarikázott célkeresztként jelennek
meg az egyes nézetek közepén.

Pontok áthelyezése

A funkció segítségével finomíthat egy megtervezett regisztrációs pont helyzetén.

Lépések

1. Lépjen a kívánt regisztrációs ponthoz a nyílgombok segítségével.

2. Az axiális, koronális vagy szagittális nézetekben helyezze a kék vonalak metszéspontját
pontosan oda, ahova szeretné áthelyezni a regisztrációs pontot.

3.
Nyomja meg a Reposition gombot.
Egy bekarikázott célkereszt jelenik meg, amely a regisztrációs pontot képviseli.

Pontok törlése

Lépések

1. Lépjen a kívánt regisztrációs ponthoz a nyílgombok segítségével.

2. Nyomja meg a Delete gombot.

Beállítások visszaállítása

Lépés

Nyomja meg a Reset gombot, hogy a beállításokat visszaállítsa arra az értékre, amit a Regist-
ration Points tervezési funkcióba történő első belépéskor határozott meg.

Nagyításgombok

Az eszköztárban található nagyításgombok segítségével módosíthatja a képek nagyítását, hogy
jobban megvizsgálhassa a tervezett regisztrációs pontok helyzetét. Az axiális, koronális és
szagittális nézetek nagyítása vagy kicsinyítése azonos tényezővel történik. A 3D nézetet ez nem
érinti.

Gomb Magyarázat

Nagyít a 2D nézetekben.

Kicsinyít a 2D nézetekben.
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Ablakozási beállítások módosítása

Az ablakozás funkció speciális opciókat biztosít a szürkeárnyalatos eloszlás módosításához, hogy
egyszerűbb legyen megkülönböztetni a csontszerkezetet vagy a markereket a lágyszövettől.

30. ábra 

Lépések

1. Nyomja meg az ablakozás gombot az eszköztárban, hogy megnyissa az abla-
kozási párbeszédablakot.

2. Az itt leírtak szerint módosítsa az ablakolási beállításokat: 145. old.

3. Nyomja meg az Accept gombot a beállítások megerősítéséhez.

MEGJEGYZÉS. A Reset gomb megnyomása visszaállítja a beállításokat azokra az értékekre,
amelyeket a Windowing párbeszédablakban határozott meg (lásd: 145. old.).
 

Adatkészletek gomb

Beállítás

Nyomja meg egy másik betegadatkészlet kiválasztásához.

MEGJEGYZÉS. Ha azt követően választ másik adatkészletet, hogy módosításokat végzett a
Registration Points párbeszédablakban, a program nem menti el ezeket a módosításokat.
 

Regisztrációs pontok tervezése
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5.3 Nem szekvenciális és szekvenciális regisztráció
5.3.1 Nem szekvenciális regisztráció végzése

Általános információk

Amint a regisztrációhoz kiválasztott képállomány tervezett regisztrációs pontokat (akár iPlan-ben
előre megtervezett, akár a Registration Points Planning funkció segítségével a navigációs
programban tervezett pontokról van szó) tartalmaz, a program felszólítja, hogy végezzen nem
szekvenciális regisztrációt.
Ezzel a módszerrel a pontokat bármilyen sorrendben regisztrálhatja.
MEGJEGYZÉS. Ha a regisztrációs pontok elhelyezkedése bizonytalan, vagy hétnél több
regisztrációs pont van a képállományban, a szoftver szekvenciális regisztráció elvégzésére
szólítja fel Önt (lásd: 77. old.).
 

Regisztráció párbeszédablak

31. ábra 

Pontregisztráció

Lépések

1. Használja a pointert/Softouch-ot a pontok egymás utáni regisztrálásához. A pontokat
bármilyen sorrendben regisztrálhatja.

2. Amint regisztrálta a párbeszédablak tetején előre meghatározott számú pontot, nyomja
meg a Proceed gombot.

3. Ellenőrizze a regisztráció pontosságát a megnyíló párbeszédablakban (lásd: 79. old.).

Váltás a regisztrációs módszerek között

Opciók

Regisztrációs pontok hozzáadásához vagy a markerek ismételt észleléséhez a képállományban
nyomja meg a Define Points gombot.
Megnyílik a Registration Points párbeszédablak (lásd: 66. old.).

STANDARD REGISZTRÁCIÓ
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Opciók

Nyomja meg a Guide gombot, hogy megtekinthesse a markerek elhelyezkedését a képállo-
mányban és/vagy szekvenciális regisztrációt végezhessen (a markereket a szoftver által megha-
tározott sorrendben regisztrálhassa).
Megnyílik a szekvenciális Patient Registration párbeszédablak (lásd: 77. old.).
MEGJEGYZÉS. Miután megnyomta a Guide gombot a szekvenciális regisztráció funkció meg-
nyitásához, az elejétől kell kezdenie a regisztrációt. A már regisztrált markerek nem kerülnek át
a szekvenciális regisztrációba.
 

A regisztráció megismétlése

Lépés

Az éppen elvégzett regisztráció megismétléséhez nyomja meg a Try Again gombot.

Ha a regisztráció sikertelen

Ha a szoftver pontatlanság miatt nem tud továbblépni, megnyílik a megfelelő párbeszédablak.

Opciók

A regisztráció megismétléséhez nyomja meg a Try Again gombot.

Szekvenciális regisztráció útján megismételt regisztrációhoz (lásd: 77. old.), nyomja meg a
Proceed gombot.

Ha ki akar lépni a standard regisztrációból, hogy pl. felszínillesztési regisztrációt végezzen,
nyomja meg a Cancel gombot.

Nem szekvenciális és szekvenciális regisztráció
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5.3.2 Szekvenciális regisztráció végzése

Általános információk

Ha a regisztrációhoz kiválasztott képállomány hétnél több regisztrációs pontot tartalmaz, vagy a
pontok elhelyezése bizonytalan, a program figyelmezteti Önt, hogy végezzen szekvenciális
regisztrációt.
A markereket/iránypontokat a program által meghatározott sorrendben kell regisztrálnia.

Regisztráció párbeszédablak

①

②

32. ábra 

Sz. Alkotóelem

① Az aktuálisan regisztrálandó pont a nézetekben bekarikázott célkeresztként jelenik meg.

②

A regisztrált pont típusára a szöveg utal:
• Ha a regisztrációs pont iPlan-ben előre tervezett pont, a neve megegyezik azzal, ame-

lyet az iPlan-ben határoztak meg.
• Ha a regisztrációs pontot a navigációs szoftverben tervezték a pont neve: Reg Point

egy egyedi számmal.

Pontregisztráció

Lépések

1. Használja a pointert/Softouch-ot a pontok egymás utáni regisztrálásához a szoftver által
meghatározott sorrendben.

2. Ha a marker/tájékozódási pont nem hozzáférhető, pl. a műtéti beállítás miatt, nyomja meg
a Skip gombot és folytassa a következő markerrel/tájékozódási ponttal.

3.
Szükség esetén az eszköztárban található nagyításgombok segítségével mó-
dosíthatja a képek nagyítását, hogy jobban megvizsgálhassa egy tervezett
marker helyzetét.

STANDARD REGISZTRÁCIÓ
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Lépések

4.

• Regisztrálja a jelzett minimális számú markert, majd nyomja meg a Proceed gombot,
vagy

• Regisztrálja valamennyi markert, hogy a programja automatikusan folytathassa a követ-
kező lépéssel.

5. Ellenőrizze a regisztráció pontosságát a megnyíló párbeszédablakban (lásd: 79. old.).

Váltás a regisztrációs módszerek között

Opciók

Ha további regisztrációs pontokat szeretne hozzáadni vagy ismételten szeretné észlelni a képál-
lományban található markereket, nyomja meg a Define Points gombot.
Megnyílik a Registration Points párbeszédablak (lásd: 66. old.).

A Guide gomb megnyomásával nem szekvenciális regisztrációra válthat (a markerek regisztrá-
lása bármilyen sorrendben megtörténhet).
Megnyílik a nem szekvenciális Patient Registration párbeszédablak (lásd: 77. old.).
MEGJEGYZÉS. A Guide gomb csupán a szekvenciális regisztráció során áll rendelkezésre, ha
legfeljebb hét marker van jelen, és ha a markerek pozíciója bizonytalan.
 

MEGJEGYZÉS. Miután megnyomta a Guide gombot a nem szekvenciális regisztráció funkció
megnyitásához, az elejétől kell kezdenie a regisztrációt. A már regisztrált markerek nem kerül-
nek át a szekvenciális regisztrációba.
 

A regisztráció megismétlése

Lépés

Az éppen elvégzett regisztráció megismétléséhez nyomja meg a Try Again gombot.

Ha a regisztráció sikertelen

Ha a szoftver pontatlanság miatt nem tud továbblépni, megnyílik a megfelelő párbeszédablak.

Opciók

A regisztráció megismétléséhez nyomja meg a Try Again gombot.

A regisztrációs pontok elhelyezésének ellenőrzéséhez nyomja meg a Check Marker gombot.
Megnyílik a Registration Points párbeszédablak (lásd: 66. old.).

Ha ki akar lépni a standard regisztrációból, hogy pl. felszínillesztési regisztrációt végezzen,
nyomja meg a Cancel gombot.

Nem szekvenciális és szekvenciális regisztráció
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5.4 Regisztrációs precizitás
5.4.1 Áttekintés

Általános információk

A regisztrációt követően a szoftver megjeleníti az illesztés kiszámított pontosságát az ellenőrző
párbeszédpanelen. Ez a regisztrált markerek/iránypontok és a markerek/iránypontok a
képállományban elfoglalt tényleges helyzete közötti átlagos eltérést mutatja.
Használja ezt az információt az anatómiai tájékozódási pontok vizuális ellenőrzésével együtt az
általános pontosság meghatározásához.

Eredmény

A kiszámított eltéréstől függően a regisztráció megfelel vagy nem felel meg.

Eredmény Eltérés

Sikeres regisztráció < 8,0 mm

Regisztráció sikertelen > 8,0 mm

MEGJEGYZÉS. Vegye figyelembe, hogy a program által kiszámított pontosság csupán
információkat nyújt arról, hogy a program mennyire jól tudta hozzáilleszteni a beolvasott pontokat
a tervezett markerekhez és iránypontokhoz. Ez az érték nem feltétlenül képviseli az általános
hibát.
 

Csökkent navigációs pontosság

Figyelmeztetés
A kellő pontosság biztosításához a képalkotó berendezésnek (pl. CT, MRI) alkalmasnak kell
lennie sztereotaktikus navigációs eljárások elvégzésére (a Brainlab képalkotó vizsgálati
protokollnak megfelelően).

Figyelmeztetés
Az MRI képállományok lehetséges torzításai miatt a navigáció pontosságát csökkenteni
lehet a vizsgálandó pontnál, még akkor is, ha a regisztráció kielégítőnek bizonyult
ellenőrzéskor.

Figyelmeztetés
Ellenőrizze a pontosságot a tájékozódási pontoktól eltérő területeken és a célterület
közelében, mivel a navigáció pontosságát ronthatja a hiba fokozódása. Ha hiba van egy
tájékozódási ponti pozíciónál, ez a hiba rosszabb lehet a következő tájékozódási
pontoknál, amikor ellenőrzi a navigáció pontosságát.
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5.4.2 Regisztráció pontosságának ellenőrzése

A regisztráció pontosságának ellenőrzése

A regisztráció befejeztével a program megnyitja a Registration Verification párbeszédablakot.

33. ábra 

Lépés

Tartsa a pointert legalább három ismert anatómiai irányponthoz és ellenőrizze, hogy a képnéze-
tekben megjelenített pointer helyzete megfelel-e a beteg tényleges anatómiai pontjának.
Ha a pointer a kiszámított felülethez képest 15 mm-en belül helyezkedik el, a szoftver kijelzi az
eltérést (a felülethez viszonyított távolságot) a virtuális pointervég és a felszín között.

MEGJEGYZÉS. A célterületen (ROI) mérhető pontosság eltérhet az egyéb anatómiai
tájékozódási pontoknál ellenőrzött pontosságtól. A pontosság becsléséhez a vizsgált területen,
használja az anatómiai iránypont ellenőrzést, valamint a megbízhatósági térkép funkciót (lásd:
82. old.).
 

Következő lépések

A vizuális ellenőrzéstől függően folytassa az alábbiak szerint:

Opciók

Ha a regisztráció pontossága elfogadható, nyomja meg az Accept gombot.
Megnyílik a főképernyő, és elkezdheti a navigációt.

Regisztrációs precizitás
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Opciók

Ha a vizuálisan ellenőrzött regisztráció nem kielégítő, a következőket teheti:
• Megnyomhatja a Try Again gombot a regisztráció megismétléséhez
• Nyomja meg a Details gombot az egyes pontok pontosságának ellenőrzéséhez és/vagy ismét

olvassa be az esetlegesen pontatlanul beolvasott pontokat (lásd: 83. old.)
MEGJEGYZÉS. Ellenőrizheti továbbá a pointer pontosságát a referenciamátrixban is a 151. old.
olvasható leírás szerint.
 

MEGJEGYZÉS. Ha a vizuális ellenőrzés során 3 mm-nél nagyobb eltérést tapasztal, ajánlatos a
Try Again vagy Details gombot választani, és/vagy ellenőrizni a pointer pontosságát.
 

Ha a regisztráció sikertelen volt, nyomja meg a Try Again gombot a regisztráció megismétlésé-
hez.
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5.4.3 Pontosság ellenőrzése megbízhatósági térképpel

Regisztráció ellenőrzése párbeszédablak

②

①

34. ábra 
A megbízhatósági térkép a regisztrációs pontok eloszlásán és a kiszámított eltérésen alapul.
A térkép segítségével értékelheti a regisztráció megbízhatóságát a célterületen. Amikor a zöld
területeken méri a pontosságot, nagyobb valószínűséggel lesz azonos pontosság más zöld
területeken, mint a sárga vagy nem színes területeken.

Figyelmeztetés
A célterületen (ROI) mérhető pontosság eltérhet a bőrfelszínen ellenőrzött pontosságtól.
Megbecsülheti a pontosságot a célterületen, ha ötvözi az anatómiai tájékozódási pont
bőrfelületi ellenőrzését a célterület megbízhatósági térképével. Határozza meg, hogy a ROI
a megbízhatósági térkép elfogadható területén belül található-e.

Figyelmeztetés
Ellenőrizze több helyen a pontosságot, különösen a célterületeken (ROI). Ha a célterület
nem hozzáférhető, ellenőrizzen a ROI-hoz lehető legközelebb eső területeket.

Figyelmeztetés
A térkép a becsült hibavalószínűséget mutatja a számított illesztéshez viszonyítva, nem
pedig az abszolút pontosságot.

Figyelmeztetés
Ne feledje, hogy ha a térkép jó megbízhatóságot mutat, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy
az illesztés kellően pontos. A regisztráció pontosságát ellenőrizni kell az anatómiai
tájékozódási pontoknál.

Hozzáférés a speciális funkciókhoz

Opciók

Nyomja meg a Last Solution ① gombot az aktuális és előző regisztráció közötti
váltáshoz (ha módosította a regisztrációs eredményeket a Details párbeszédab-
lakban, lásd: 83. old.).

Nyomja meg a ② ikont a megbízhatósági térkép aktiválásához.

Regisztrációs precizitás
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5.4.4 Regisztrációs pontossággal kapcsolatos részletes információk

Általános információk

Áttekintheti a részletes információkat, amelyek bemutatják minden egyes regisztrált egyedi pont
pontosságát. Láthatja a regisztráció és a következményes pontosság kiszámításához a
programalgoritmus által használt pontkombinációkat. Például a program „mellőzhet” bizonyos
pontokat, ahol a pontosság rossz volt.

Hozzáférés a részletes információkhoz

Lépés

Nyomja meg a Details gombot a Registration Verification párbeszédablakban (lásd: 82. old.).

Részletes párbeszédablak

①

②

③

35. ábra 

Sz. Magyarázat

① Az egyes regisztrált pontokat és a regisztrált pont, valamint a pont képállományban elfog-
lalt aktuális helyzete közötti eltérés mértékét tartalmazó lista.

②

A Consider oszlop azt jelzi, hogy melyik pontokat vette figyelembe a program az általá-
nos pontosság kiszámításához:
• Pipa: A szoftver a megfelelő pontot használta
• Nincs pipa: A szoftver mellőzte az adott pontot, mivel nem volt elég pontos

MEGJEGYZÉS. Ha kihagyott pontokat a regisztráció során, ezt a Skipped szó jelzi a De-
viation oszlopban.
 

③
Amikor a pointert a beteg koponyájára helyezi, a program kijelzi:
• a pointer vége és a regisztráció során beolvasott pont (Acquired point)
• a pointer vége és az adatkészletben megtervezett pont (Planned point) közötti eltérést

STANDARD REGISZTRÁCIÓ
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Az egyedi pontok áttekintése

Opciók

Tartsa a pointert az egyik regisztrációs ponthoz.
A program kijelzi a pointer vége és a beolvasott és tervezett pontok közötti eltérést.

Egy specifikus pont lokalizálásához nyomja meg a megfelelő gombot az Item listában. A pont a
képnézet középen jelenik meg.
Tarthatja a pointert a képnézetben látható ponthoz is. Ekkor a rendszer engedélyezi a megfelelő
ponthoz tartozó gombot.

Egy pont ismételt regisztrálásához (pl. ha a beolvasott pont helyzete nyilvánvalóan helytelen,
vagy a tervezett ponthoz viszonyított eltérés túl nagy), tartsa a pointert/Softouch-ot a releváns
ponthoz és forgassa a pointert.

Valamennyi „mellőzött” pont bevonásához a pontossági számításba, nyomja meg a megfelelő
gombot a Consider listában.
MEGJEGYZÉS. Ha bevon egy ilyen pontot a többi pont pontossága csökkenhet (jelezve a De-
viation oszlopban). Például, ha bevon egy a tarkónál beolvasott kevésbé pontos pontot, a fej
elülső részénél regisztrált pontok pontossági számítása csökkenhet.
 

Következő lépések

Opciók

Ha módosításokat végez, pl. újból regisztrál egy pontot, nyomja meg az Accept gombot.
A program megnyitja az előző Registration Verification párbeszédablakot, így Ön áttekintheti
az általános hibát.

Ha módosítások alkalmazása nélkül szeretne visszatérni az előző Registration Verification
párbeszédablakhoz, nyomja meg a Cancel gombot.

Regisztrációs precizitás
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6 FELSZÍNILLESZTÉS
REGISZTRÁCIÓJA

6.1 Bevezetés a felszínillesztés regisztrációjába
6.1.1 Áttekintés

Általános információk

A felszínillesztés egyeztetésének regisztrációjával anatómiai szempontból fontos felületeket
vizsgálhat meg a páciens fején a Z-touch vagy Softouch segítségével.
A program egy felszínillesztési algoritmust használ a beteg anatómiájának és a preoperatív
CT/MRI képeknek az illesztéséhez. Csak a CT/MRI képállományban szereplő anatómiai felületi
pontokat lehet beolvasni és használni a felszínillesztési algoritmushoz.
MEGJEGYZÉS. A felszínillesztési regisztrációhoz használható pointer is, a jobb eredmények
érdekében azonban a Z-touch vagy Softouch használata javasolt.
 

Mielőtt hozzákezd

Figyelmeztetés
Ellenőrizze, hogy a beteg anatómiája nem változott-e a képalkotó vizsgálat óta (pl. duzzadt
arcterületek vagy a bőr elmozdulása eltérő betegpozíció miatt). Ez helytelen regisztrációt
és navigációt eredményezhet.

Figyelmeztetés
Ellenőrizze, hogy a regisztrációs eszköz (Z-touch/Softouch) megfelelően működik-e.

A felszínillesztési regisztráció előnyei

• Csökken a bőrelmozdulás (a Z-touch vagy Softouch használatakor)
• Nincs szükség CT/MRI markerekre

Felszínillesztési módszerek

Eljárás Magyarázat

Z-touch A Z-touch a kamera által észlelt infravörös fénynyalábot bocsát ki. A pontok
beolvasása a beteg fejének szkennelése révén történik.

Softouch
A Softouch egy bőrérzékelővel ellátott elektronikus pointer. A Softouch-ból
kibocsátott infravörös jel elindítja a kamerát, amely abban a pillanatban re-
gisztrálja a pontot, amikor a pointer megérinti a bőrt. 

FELSZÍNILLESZTÉS REGISZTRÁCIÓJA
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Eljárás Magyarázat

A Z-touch és a
Softouch kombi-
nálása

A pontfelvételhez a Z-touch-ot és Softouch-ot együttesen is használhatja.
Ez akkor hasznos, ha a jellemző felszín megfeleltetési pontok nem hozzáfér-
hetők a Z-touch segítségével (pl. amikor a szükséges területek hajjal fedet-
tek, vagy olyan lokalizációk, amelyekben a kamera nem észleli az infravörös
lézerpontot).
A regisztrációs módszerek közötti váltáshoz tartsa a kívánt eszközt a kamera
látóterébe.

Irányított regiszt-
ráció

Végezzen program által irányított felszínillesztési regisztrációt anatómiai
iránypontok és a beteg kamerához viszonyított testhelyzete alapján.

Képállománnyal kapcsolatos követelmények

• A képállománynak tartalmaznia kell a páciens anatómiájának beolvasandó területét, az egész
orrát is ideértve.

• A képállomány szeleteinek vastagsága legfeljebb 2 mm-es lehet.
• A legmagasabb regisztrációs minőség elérése érdekében használjon MRI T1, CT vagy CTa

képállományokat.
• Az MRI T2 képállományok használata csökkent regisztrációs minőséget eredményezhet.

MEGJEGYZÉS. A felszínillesztési regisztrációhoz megfelelő képállományokra vonatkozó
információkat a Brainlab képalkotó vizsgálatokkal kapcsolatos utasításokban találja meg.
 

MEGJEGYZÉS. A felszínillesztés regisztrációját ajánlatos először az MR vagy CT
adathalmazokban elvégezni, majd ezt követően használni az automatikus képfúziót a többi
képtípus egyesítését. A felszínillesztési regisztráció nem kompatibilis a rotációs angiográfiával, C-
íves képerősítővel vagy DVT adathalmazokkal.
 

MEGJEGYZÉS. A CT-vizsgálatok feltételezhetően 12 bites Hounsfield-értékekkel vannak kódolva.
 

A felszínillesztési regisztrációs pontok megjelenítése

• A Z-touch segítségével beolvasott felszínillesztési pontok piros színben jelennek meg.
• A Softouch segítségével beolvasott felszínillesztési pontok kék színben jelennek meg.

Bevezetés a felszínillesztés regisztrációjába
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6.1.2 Felszínillesztési regisztrációs munkafolyamat lehetőségei

Standard munkafolyamat áttekintése

Ebben a munkafolyamatban Ön regisztrálja a beteget a Softouch vagy a Z-touch segítségével,
majd rögtön az ellenőrzéssel folytatja.

Munkafolyamat Lásd

1. Nyissa meg a Registration Selection párbeszédablakot, és jelölje ki a Sur-
face Matching lehetőséget. 88. old.

2. Ellenőrizze a 3D rekonstrukció felületét. 89. old.

3. Ha szükséges, módosítsa a küszöbértéket vagy a képállományt. 90. old.

4. Olvasson be felszínillesztési pontokat a Softouch vagy a Z-touch segítsé-
gével. 92. old.

5. Ellenőrizze a regisztráció pontosságát. 101. old.

MEGJEGYZÉS. A regisztráció alatt bármikor aktiválhatja az irányított munkafolyamatot az
alábbiakban leírtak szerint.
 

Irányított munkafolyamat áttekintése

Ebben a munkafolyamatban a program végigvezeti Önt az anatómiai iránypontok és a beteg
kamerához viszonyított testhelyzete alapján végzett regisztrációs folyamaton.

Munkafolyamat Lásd

1. Nyissa meg a Registration Selection párbeszédablakot, és jelölje ki a Sur-
face Matching lehetőséget. 88. old.

2. Ellenőrizze a 3D rekonstrukció felületét. 89. old.

3. Ha szükséges, módosítsa a küszöbértéket vagy a képállományt. 90. old.

4. Nyomja meg a Guide gombot, és olvasson be három anatómiai tájékozódá-
si pontot a szoftver utasításait követve. 97. old.

5. Olvasson be felszínillesztési pontokat a Softouch vagy a Z-touch segítsé-
gével. 92. old.

6. Ellenőrizze a regisztráció pontosságát. 101. old.
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6.2 Felszínillesztési regisztráció aktiválása
6.2.1 Regisztráció kiválasztása és a szkennelhető felszínek ellenőrzése

Aktiválás

36. ábra 

Lépések

1. Nyomja meg a menüsávban a Register gombot.

2.
A Registration Selection párbeszédablakban nyomja meg a Surface Matching gombot.
Megnyílik a regisztrációs párbeszédablak.

Betegregisztrációs párbeszédablak

Amint aktiválta a regisztrációt, a program automatikusan kiválasztja a regisztrációhoz a legjobb
képállományt. A képállomány 3D-s rekonstrukciója megjelenik a Patient Registration
párbeszédablakban.

①

②

③

④

⑤

37. ábra 

Felszínillesztési regisztráció aktiválása
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Sz. Alkotóelem

①
A 3d-s modell zöld területe a felszínillesztési pontok beolvasásához ideális területet jelöli.
Az animáció bemutatja, hogyan kell mozgatni a műszert a felszín fölött a legjobb eredmé-
nyek eléréséhez.

② 3D-s rekonstrukció a képállomány alapján. Használhatja ezt a felszín ellenőrzésére (lásd:
89. old.).

③ Nyomja meg az eszközök gombot, hogy módosíthassa a képállomány küszöbértékeinek
beállításait, vagy másik képállomány kiválasztására a regisztrációhoz (lásd: 90. old.).

④ Nyomja meg a Guide gombot a speciális irányított regisztrációs mód aktiválásához (lásd:
97. old.).

⑤

Az aktivált regisztráció típusa (Z-touch vagy Softouch) attól függ, hogy melyik műszert
látja a kamera.
MEGJEGYZÉS. Ha a szoftver nem észleli a Softouch-ot tíz másodpercig, akkor a Z-
touch regisztrációt aktiválja.
 

A 3D felület ellenőrzése

A regisztráció elkezdése előtt vizsgálja meg a 3D rekonstrukció felületét, hogy eldönthesse,
megfelelő-e a felszínillesztési regisztrációhoz. A következőket kell ellenőriznie:
• Az arc felületének tisztán kivehetőnek kell lennie.
• A bőr felszínének simának kell lennie megszakítások vagy nagyobb műtermék nélkül.
• A 3D rekonstrukciónak úgy kell kinéznie, mint a betegnek.
• Ellenőrizze, hogy nincsenek-e tubusok, ragtapaszok vagy egyéb eszközök, amelyek

megváltoztathatták a beteg arcát a képalkotó vizsgálat elvégzése óta.
Ha a felszíni rekonstrukció minőségét javítani kell, ezt megteheti a küszöbérték módosításával
(lásd: 90. old.).
MEGJEGYZÉS. Tartsa szem előtt, hogy a bőr elmozdulása bekövetkezhetett a vizsgálat alatt a
betegrögzítő eszköz miatt.
 

Figyelmeztetés
Ellenőrizze a bőr küszöbértékét, mielőtt elvégezné a felszínillesztési regisztrációt. A
bőrküszöbérték helytelen megjelenítése pontatlan regisztrációt eredményezhet. Csak
szükség esetén módosítsa a bőrhatárértéket.
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6.2.2 Küszöbérték beállításainak módosítása és képállományok kiválasztása

Általános információk

A bőrfelület helyes megjelenítése elengedhetetlen az optimális illesztési eredményekhez. A
program segítségével Ön módosíthatja a küszöbérték beállításait, hogy meghatározhassa a
lágyrészek sűrűségi értékét (Hounsfield egységek a CT képállományokhoz és szürke értékek az
MRI képállományokhoz) úgy, hogy elmozgatja a küszöbérték csúszkát, amíg meg nem jelenik a
teljes bőrfelület.
A program segítségével kiválaszthat másik képállományt, ha nem szeretné folytatni a regisztrációt
a program által kiválasztott képállományzal.
MEGJEGYZÉS. Ha megváltoztatja a küszöbértéket vagy kiválaszt egy új képállományt, minden
előzőleg elvégzett regisztráció elvész.
 

Hozzáférés

Lépés

Nyomja meg az eszközök gombot a Skin Threshold és az Image Set fülek megnyi-
tásához.

A küszöbérték megváltoztatása

38. ábra 

Lépések

1. Nyomja meg a Skin Threshold fület.

2. Az itt leírtak szerint módosítsa a küszöbérték beállításait: 145. old.

3. A képnézet nyilainak segítségével görgessen végig a szeleteken a beállítások ellenőrzé-
séhez.

4.
Nyomja meg az Accept gombot a változások alkalmazásához.
A szoftver újra kiszámolja a három dimenziós rekonstrukciót a Patient Registration pár-
beszédablakban az Ön által meghatározott beállítások szerint.

Felszínillesztési regisztráció aktiválása
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Képállomány kiválasztása

39. ábra 

Lépések

1. Nyomja meg az Image Set fület.

2. Válassza ki a regisztrációhoz használandó képállományt.

3. Ha szükséges, módosítsa a beállításokat a Skin Threshold fülön (lásd:90. old.).

4.
Nyomja meg az Accept gombot a módosítás megerősítéséhez.
MEGJEGYZÉS. Ha már elvégezte a felszínillesztés regisztrációját, egy másik képállo-
mány kiválasztása elveti a regisztrációt.
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6.3 Softouch regisztráció
6.3.1 Softouch regisztráció végzése

Mielőtt hozzákezd

Figyelmeztetés
Figyelmesen olvassa el a Softouch fejezetet a Műszerek felhasználói kézikönyvében.

Figyelmeztetés
Ne feledje, hogy amikor először kapcsolja be a Softouch funkciót a kamera látóterében, a
rendszer automatikusan rögzít egy pontot. Ha a rögzített pont nem a páciens testén van,
akkor ez regisztrációs hibát okozhat. Ennek elkerülése érdekében a kamera látóterén kívül
kapcsolja be a Softouch funkciót.

Útmutató a pontfelvételhez

• Ne használja a Softouch eszközt olyan lágyszöveteknél vagy területeken, amelyek könnyen
elmozdulhatnak a CT/MR-vizsgálathoz képest (pl. laza bőr, áll).

• Általánosságban valamennyi (csontos) képlet, amelynek a felszíne általában nem változik
anesztézia közben, alkalmas lehet a pontfelvételre.

• Az optimális pontosság eléréséhez olvasson be pontokat a beteg arcának mindkét felén.

Figyelmeztetés
A bőr elmozdulásának elkerülése érdekében csak finoman, minimális erővel érintse hozzá
a Softouch eszközt a páciens bőréhez a pontfelvétel során.

Figyelmeztetés
Lassan mozgassa a Softouch eszközt a pontok felvételekor, hogy pontos legyen a
pontfelvétel.

Regisztráció végrehajtása

40. ábra 

Softouch regisztráció
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Lépések

1.

Tartsa a Softouch eszközt a kamera látóterében.
MEGJEGYZÉS. Figyeljen arra, hogy a kamerától 1,2 - 1,8 m-re található pontokat rögzít-
sen. Ha a rögzített pont 2,2 m-nél nagyobb távolságra van, egy figyelmeztető üzenet jele-
nik meg.
 

2.

Finoman érintsen meg egy pontot a beteg testén a Softouch végével, majd tartsa a mű-
szert mozdulatlanul.
A pont beolvasását egy sípoló hang és egy folyamatjelző sáv jelzi.
MEGJEGYZÉS. Amikor a folyamatjelző sáv eléri a középét, a szoftver magasabb tónusú
hangot bocsát ki.
 

3.
Amint a pontfelvétel befejeződött, a szoftver áttér az ellenőrzésre.
Ellenőrizze a regisztráció pontosságát a megnyíló párbeszédablakban (lásd: 101. old.).

Ha a szoftver nem talál megfelelő illesztési párokat

Ha a szoftver nem tud továbblépni, mivel túl kevés a felszínillesztési eredmény, aktiválódik az
irányított módú regisztráció, és a szoftver felszólítja, hogy olvasson be három anatómiai
tájékozódási pontot (lásd: 97. old.).
Amint megtörtént a tájékozódási pontok beolvasása, a szoftver újra kiszámolja a regisztrációt, és
tovább lép az ellenőrzési fázisba.

További opciók

Opciók

A regisztráció újbóli elindításához az elejétől kezdve, nyomja meg a Start Again gombot.
Ekkor valamennyi már regisztrált pont törlődik.

Nyomja meg a Guide gombot, ha azt a munkafolyamatot szeretné aktiválni, amelyben a szoftver
az anatómiai tájékozódási pontok és a beteg kamerához viszonyított helyzete alapján vezeti Önt
végig a regisztráción (lásd: 97. old.).
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6.4 Z-touch regisztráció
6.4.1 Z-touch regisztráció végzése

Mielőtt hozzákezd

Figyelmeztetés
Olvassa el figyelmesen a Z-touch fejezetet a Műszerek felhasználói kézikönyvében,
beleértve a biztonsági megfontolásokat is.

A beteg felkészítése

Figyelmeztetés
Mielőtt a lézernyalábot a betegre irányítaná, kérje meg a beteget, hogy csukja be a szemét,
majd ragassza le a szemhéját nem tükröző ragtapasszal.
MEGJEGYZÉS. Ügyeljen arra, hogy a tapasz ne deformálja a bőrt, és az anatómiailag
szignifikáns területek hozzáférhetőek maradjanak.
 

Kamera látótere

Beolvasás közben:
• A kamerának látnia kell az infravörös lézerérzékelőt és a lézerpontot.
• Tartsa távol az egyéb infravörös forrásokat a kamera látóterétől.
• Tartsa a Softouch műszert a kamera látóterén kívül, mivel a szoftver automatikusan Softouch

módra vált, amint a Softouch megjelenik a kamera látóterében.

Figyelmeztetés
Tartson minden más infravörös fényforrást a kamera látóterén kívül, mivel ezek gátolhatják
a kamerát a Z-touch lézerpont észlelésében.

Gondos pontfelvétel

Figyelmeztetés
A Z-touch segítségével csak a páciens bőrfelületén található pontokat rögzítsen. Figyeljen
arra, hogy ne rögzítsen például ragtapaszon vagy intubáláson található pontokat.

Z-touch regisztráció
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Regisztráció végrehajtása

41. ábra 

Lépések

1.

Tartsa a Z-touch eszközt a kamera látóterében.
MEGJEGYZÉS. Figyeljen arra, hogy a kamerától 1,2 - 1,8 m-re található pontokat rögzít-
sen. Ha a rögzített pont 2,2 m-nél nagyobb távolságra van, egy figyelmeztető üzenet jele-
nik meg.
 

2.
Kapcsolja be a látható lézernyalábot a kétszintű kapcsoló első szintjének lenyomásával
(majd tartsa lenyomva).
A látható lézer vörös pontként jelenik meg.

3.
Aktiválja a látható lézernyalábot a kétszintű kapcsoló második szintjének lenyomásával
(majd tartsa lenyomva).
Egy zöld LED jelzi, hogy a lézer aktív.

4.

Útmutatóul használva az animációt, lassan mozgassa a Z-touch lézert a vizsgálandó te-
rület fölé (zöld színű terület a 3D-s modellen).
MEGJEGYZÉS. Tartsa a Z-touch eszközt a szkennelt felületre merőlegesen, hogy a lé-
zernyaláb egy pontban találkozzon a bőrrel. Az elliptikus pontok pontatlan számítást ered-
ményezhetnek.
 

5.
A pontfelvételt egy sípoló hang és egy folyamatjelző sáv jelzi.
MEGJEGYZÉS. Amikor a folyamatjelző sáv eléri a középét, a szoftver magasabb tónusú
hangot bocsát ki.
 

6.
Amint a pontfelvétel befejeződött, a szoftver áttér az ellenőrzésre.
Ellenőrizze a regisztráció pontosságát a megnyíló párbeszédablakban (101. old.).

Ha a szoftver nem talál megfelelő illesztési párokat

Ha a szoftver nem tud továbblépni, mivel túl kevés a felszínillesztési eredmény, aktiválódik az
irányított módú regisztráció, és a szoftver felszólítja, hogy olvasson be három anatómiai
tájékozódási pontot (lásd: 97. old.).
Amint megtörtént a tájékozódási pontok beolvasása, a szoftver újra kiszámolja a regisztrációt, és
tovább lép az ellenőrzési fázisba.
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További opciók

Opciók

A regisztráció újbóli elindításához az elejétől kezdve, nyomja meg a Start Again gombot.
Ekkor valamennyi már regisztrált pont törlődik.

Nyomja meg a Guide gombot, ha azt a munkafolyamatot szeretné aktiválni, amelyben a szoftver
az anatómiai tájékozódási pontok és a beteg kamerához viszonyított helyzete alapján vezeti Önt
végig a regisztráción (lásd: 97. old.).

Z-touch regisztráció
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6.5 Irányított regisztráció
6.5.1 Irányított regisztráció alkalmazása

Általános információk

A Softouch és Z-touch-regisztráció közben bármikor aktiválhat egy irányított munkafolyamatot.
Az irányított felszínillesztési regisztráció akkor hasznos, ha Ön nem tudja pontosan, hogyan
folytassa a regisztrációt, vagy ha kombinálni szeretné az ismert iránypontokat a felszínillesztési
számításokkal.
Az irányított regisztráció lépései a következők:
1. A pointer vagy a Softouch segítségével először regisztráljon hármat a négy lehetséges

anatómiai tájékozódási pont közül az alábbi sorrendben:
- Jobb oldalsó szemzúg
- Nasion
- Bal oldalsó szemzúg
- Inion (Protuberantia occipitalis externa)

2. A szoftver kiszámítja a kamera helyzetét a hozzáférhető pontokhoz viszonyítva, és
meghatározza, hogyan folytassa a regisztrációt (pl. javaslatot tesz arra, hogy hol milyen
további felszínillesztési pontokat olvasson be).

Irányított regisztráció aktiválása

Lépés

Nyomja meg a Guide gombot a Patient Registration párbeszédablakban.
A program felszólítja, hogy olvassa be a megjelölt anatómiai iránypontokat.

Az anatómiai tájékozódási pontok beolvasása

①

42. ábra 
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Lépések

A program megjelöli az első beolvasandó iránypontot. A szoftver a jobb oldalsó szemzúg
① rögzítésére utasítja a felhasználót.
Tartsa a pointer végét az irányponthoz, és lassan forgassa el a mutatót anélkül, hogy el-
mozdítaná a műszer végét.
A program továbbirányítja a következő irányponthoz.

2. Hasonlóképpen végezze el a második és harmadik iránypont beolvasását.

3.

Ha egy iránypont nem hozzáférhető, pl. a műtéti beállítás miatt, nyomja meg
ezt a gombot, hogy kihagyja ezt az iránypontot, és továbblépjen a következő-
höz.
MEGJEGYZÉS. Összesen három iránypontot kell beolvasni.
 

Regisztrációs számítások

Amint beolvasta a három tájékozódási pontot, a szoftver kiszámítja a kamera helyzetét a pontok
helyzete alapján, majd ezt az információt arra használja fel, hogy meghatározza a maradék
beolvasandó felszínillesztési pontok helyét.
A Patient Registration párbeszédablak megmutatja, hogy az aktuális helyzettől függően mi
legyen a felszínillesztési regisztráció legmegfelelőbb folytatása.

②

①

③

43. ábra 

Sz. Alkotóelem

① A szöveg megjelöli, hogy a beteg testének mely területére kell összpontosítani a pontfel-
vételt.

②

Az animáció és a 3D-s modell zöld területe megmutatja, hogy a beteg testének melyik te-
rületén kell beolvasni a pontokat.
MEGJEGYZÉS. A páciens láthatósága, vagyis az alapján, hogy a páciens hogyan he-
lyezkedik el a kamerához képest, a szoftver javaslatot tesz, hogy az arc melyik oldalán és
mely területein kell pontokat rögzíteni.
 

③ Ha elkezdte a felszínillesztési eljárást még a Guide gomb megnyomása előtt, a már beol-
vasott valamennyi pont gömbök formájában jelenik meg a 3D rekonstrukciós képen.

Irányított regisztráció
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Irányított regisztráció folytatása

Lépések

1. Útmutatóul használva az animációt, lassan mozgassa a Z-touch lézert a vizsgálandó te-
rület fölé (zöld színű terület a 3D-s modellen).

2.
A pontfelvételt egy sípoló hang és egy folyamatjelző sáv jelzi.
Beolvasás után a pontok gömbök formájában jelennek meg a 3D rekonstrukciós képen.

3. Ellenőrizze a regisztráció pontosságát a megnyíló párbeszédablakban (lásd: 101. old.).

Ha a szoftver nem talál megfelelő illesztési párokat

Ha az irányított regisztráció után sem találhatók megfelelő illesztési párok, a következő üzenetek
jelenhetnek meg:

Opciók

Ha a tájékozódási pont-beolvasás nem volt elég pontos, a szoftver ismét kiszámítja a regisztrá-
ciót kevésbé szigorú irányelveket alkalmazva a tájékozódási pontok elhelyezésével kapcsolato-
san:

Ha még mindig nem találhatók illesztési párok, a következő párbeszédablak jelenik meg:

• A regisztráció újbóli elindításához az elejétől kezdve, nyomja meg a Start Again gombot. Ek-
kor a rendszer valamennyi már regisztrált pontot elvet.

• Nyomja meg a More Points gombot, hogy visszatérjen az aktuális felszínillesztési megoldás-
hoz. Megnyílik a Patient Registration párbeszédablak, amelyben annyi pontot olvashat be,
amennyit szükségesek érez a regisztráció javításához.
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Ha a Z-touch regisztráció nem lehetséges

Beállítás

Ha a kamera nem látja kellő mértékben a beteg arcát a megfelelő Z-touch regisztráció elvégzé-
séhez, a szoftver felszólítja, hogy váltson, és folytassa Softouch eszközzel a regisztrációt (a
hozzáférhetőség a szoftverlicenctől függ).

Irányított regisztráció inaktiválása

Irányított regisztráció alatt a Guide gomb kék marad, ami azt jelzi, hogy aktív állapotban van.
Bármikor megnyomhatja a Guide gombot, hogy inaktiválja az irányított funkciókat.
Amint a Guide gomb inaktiválódik, a szoftver nem veszi többé figyelembe a kamera helyzetét, és
a gömbök többé nem jelennek meg a 3D rekonstrukciós képen. Folytathatja a standard
regisztrációs eljárással (amelyben a program nem használja fel a három beolvasott anatómiai
iránypontot az illesztési párok kiszámításához).
Az irányított regisztráció a Guide gomb ismételt megnyomásával aktiválható újra.
MEGJEGYZÉS. A tájékozódási pontok újra beolvashatók, miután hosszasan rákattint a Guide
gombra.
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6.6 Felszínillesztési regisztráció pontossága
6.6.1 Áttekintés

Általános információk

A regisztrációt követően a szoftver megjeleníti az ellenőrzési párbeszédablakot.

Regisztráció eredménye

Eredmény Eltérés

Sikeres regisztráció < 2,5 mm

Regisztráció sikertelen > 2,5 mm

MEGJEGYZÉS. Vegye figyelembe, hogy a szoftver által kiszámított pontosság csupán
információkat nyújt arról, hogy a szoftver mennyire jól tudta hozzáilleszteni a beolvasott pontokat
a betegadatokhoz. Ez az érték nem feltétlenül képviseli az általános hibát.
 

Csökkent navigációs pontosság

Figyelmeztetés
A kellő pontosság biztosításához a képalkotó berendezésnek (pl. CT, MRI) alkalmasnak kell
lennie sztereotaktikus navigációs eljárások elvégzésére (a Brainlab képalkotó vizsgálati
protokollnak megfelelően).

Figyelmeztetés
Az MRI képállományok lehetséges torzításai miatt a navigáció pontossága csökkent
mértékű lehet a vizsgálandó pontnál, még akkor is, ha a regisztráció kielégítőnek bizonyult
ellenőrzéskor.

Figyelmeztetés
Ellenőrizze a pontosságot a tájékozódási pontoktól eltérő területeken és a célterület
közelében, mivel a navigáció pontosságát ronthatja a hiba fokozódása. Ha hiba van egy
tájékozódási ponti pozíciónál, ez a hiba rosszabb lehet a következő tájékozódási
pontoknál, amikor ellenőrzi a navigáció pontosságát.
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6.6.2 Pontosság ellenőrzése: Standard eljárás

A regisztráció pontosságának ellenőrzése

A regisztráció befejeztével a program megnyitja a Registration Verification párbeszédablakot.

44. ábra 

Lépés

Tartsa a pointert legalább három ismert anatómiai irányponthoz és ellenőrizze, hogy a képnéze-
tekben megjelenített pointer helyzete megfelel-e a beteg tényleges anatómiai pontjának.
Ha a pointer a kiszámított felülethez képest 15 mm-en belül helyezkedik el, a szoftver kijelzi az
eltérést (a felülethez viszonyított távolságot) a virtuális pointervég és a felszín között.

MEGJEGYZÉS. A célterületen (ROI) mérhető pontosság eltérhet a bőrfelszínen ellenőrzött
pontosságtól. A pontosság becsléséhez a vizsgált területen, használja az anatómiai iránypont
ellenőrzést, valamint a megbízhatósági térkép funkciót (lásd: 106. old.).
 

Figyelmeztetés
Ellenőrizze a felszínillesztés pontosságát több anatómiai tájékozódási ponton (pl. a
nasionon, a legszélső orbitapontokon). Ha Ön például a fossa posterior eljárást végzi, ne
feledje ellenőrizni a pontosságot a tarkótájékon.

Következő lépések

A vizuális ellenőrzéstől függően folytassa az alábbiak szerint:

Opciók

Ha a regisztráció pontossága elfogadható, nyomja meg az Accept gombot.
Megnyílik a főképernyő, és elkezdheti a navigációt.

Ha az ellenőrzés alapján a regisztráció pontossága nem elfogadható, nyomja meg az Improve
gombot.
A program elindítja az irányított regisztrációt (lásd: 97. old.). Így kombinálhatja a kiszámított fel-
színillesztést az anatómiai iránypontokkal (ha még nem történt meg a beolvasásuk). Ezt követő-
en annyi további felszíni pontot olvashat be, amennyit csak szeretne. Minden előzőleg beolva-
sott felszíni pont adatai tárolódnak, és a program figyelembe veszi ezeket a számítások elvégzé-
sekor.

Ha a regisztráció nem megfelelő és/vagy Ön szeretné részletesebben áttekinteni az információ-
kat a speciális opciók alkalmazásával, lásd: 104. old.
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MEGJEGYZÉS. Ha a vizuális ellenőrzés során 3 mm-nél nagyobb eltérést tapasztal, ajánlott az
Improve gombot választani, és/vagy ellenőrizni a pointer pontosságát.
 

Ha a szoftver nem talál megfelelő illesztési párokat

Ha megnyomta az Improve gombot és további felszínillesztési pontok beolvasása után sem talál
illesztési párokat, a következő párbeszédablak nyílik meg:

45. ábra 

Opciók

Az előző regisztráció megoldásához a Last Solution gombbal térhet vissza.
A rendszer elveti a további pontokat, és megnyílik az előző regisztráció.

A további felszínillesztési pontok törléséhez nyomja meg a Cancel gombot.
A párbeszédablak bezárul.

A regisztráció újbóli elindításához az elejétől kezdve, nyomja meg a Start Again gombot.
Ekkor valamennyi már regisztrált pont törlődik.

További opciók

A Registration Verification párbeszédablakban az alábbi lehetőségek közül lehet választani:

Opciók

Az aktuális és az előző regisztráció közötti váltáshoz (amennyiben módosított egy regisztrációt)
nyomja meg a Last Solution gombot.

A regisztráció speciális funkciókkal történő ellenőrzéséhez nyomja meg ezt a gombot
(lásd: 104. old.).
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6.6.3 A pontosság ellenőrzése: Speciális funkciók

Regisztráció ellenőrzése párbeszédablak

②

①

46. ábra 
A megbízhatósági térkép a felszínillesztési pontok eloszlásán és a pontok bőrfelszínhez
viszonyított kiszámított távolságán alapul.
A térkép segítségével értékelheti a regisztráció megbízhatóságát a célterületen. Amikor a zöld
területeken méri a pontosságot, nagyobb valószínűséggel lesz azonos pontosság más zöld
területeken, mint a sárga vagy nem színes területeken.

Figyelmeztetés
A célterületen (ROI) mérhető pontosság eltérhet a bőrfelszínen ellenőrzött pontosságtól.
Megbecsülheti a pontosságot a célterületen, ha ötvözi az anatómiai tájékozódási pont
bőrfelületi ellenőrzését a célterület megbízhatósági térképével. Határozza meg, hogy a ROI
a megbízhatósági térkép elfogadható területén belül található-e.

Figyelmeztetés
Ellenőrizze több helyen a pontosságot, különösen a célterületeken (ROI). Ha a célterület
nem hozzáférhető, ellenőrizzen a ROI-hoz lehető legközelebb eső területeket.

Figyelmeztetés
A térkép a becsült hibavalószínűséget mutatja a számított illesztéshez viszonyítva, nem
pedig az abszolút pontosságot.

Figyelmeztetés
Ne feledje, hogy ha a térkép jó megbízhatóságot mutat, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy
az illesztés kellően pontos. A regisztráció pontosságát ellenőrizni kell az anatómiai
tájékozódási pontoknál.

Hozzáférés a speciális funkciókhoz

Opciók

Az aktuális és az előző regisztráció közötti váltáshoz (amennyiben módosított egy
regisztrációt) nyomja meg a Last Solution ① gombot.
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Opciók

Nyomja meg a ② ikont a megbízhatósági térkép aktiválásához.
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6.6.4 Pontosság ellenőrzése speciális funkciók segítségével

1. rész: Az igazítás ellenőrzése

Lépések

1.
Ellenőrizze az általános pontosságot ismert anatómiai tájékozódási pontokhoz tartva a
pointert. Ellenőrizze, hogy a képernyőn megjelenített helyzet megfelel-e a valós helyzet-
nek a beteg koponyáján.

2.

• Ha az igazítás elfogadható, folytassa a 2. résszel.
• Ha az igazítás elfogadhatatlan, használja az alábbi lehetőségeket:

- Nyomja meg az Improve gombot, és olvasson be további felszíni pontokat, vagy
kombinálja a kiszámított felszínillesztést az anatómiai tájékozódási pontokkal (ha
még nem történt meg a beolvasásuk).

- Módosítsa a bőr küszöbérték-beállításokat (lásd: 90. old.). Ezt követően a szoftver új-
raszámolja a regisztrációt az új küszöbértéknek megfelelően.

2. rész: Ellenőrizze a pontok távolságát

Lépések

1.
Tartsa a pointert a beteg koponyáján található különböző pontokhoz, és ellenőrizze az el-
térést a megjelenített képen (a távolságot a felszíntől) a mutató aktuális helyzetén alapuló
nézetben.

2.
• Ha a megjelenített távolságok elfogadhatóak, folytassa a 3. résszel.
• Ha a megjelenített távolságok elfogadhatatlan pontatlanságokat tükröznek, javítsa a re-

gisztrációt vagy módosítsa a küszöbértéket az 1. részben leírt módon.

3. rész: Megbízhatósági térkép áttekintése

A célterületen (ROI) mérhető pontosság eltérhet a bőrfelszínen ellenőrzött pontosságtól.
Megbecsülheti a pontosságot a célterületen, ha ötvözi az anatómiai tájékozódási pont bőrfelületi
ellenőrzését a célterület megbízhatósági térképével. Határozza meg, hogy a ROI a
megbízhatósági térkép elfogadható területén belül található-e.

Lépések

1. Tartsa a pointert a beteg koponyájához a lehető legközelebb a célterülethez (ROI-hoz), és
tekintse meg a megbízhatósági térképet az axiális, koronális és szagittális nézetekben.

2. Ellenőrizze a felszínhez viszonyított távolságokat a nézetekben. Próbálja meg elkerülni a
bőr elmozdulását.

3.

• Ha a vizsgált terület a térkép elfogadható területén belül helyezkedik el, nyomja meg az
Accept gombot a pontosság megerősítéséhez.

• Ha a megjelenített távolságok elfogadhatatlan pontatlanságokat tükröznek, javítsa a re-
gisztrációt vagy módosítsa a küszöbértéket az 1. részben leírt módon.

4. rész (Opcionális): A váltás módja

Ha módosította a regisztrációt, akkor válthat a módosított és előző regisztrációk között, hogy
összehasonlíthassa azokat.

Lépések

1. Nyomja meg a Last Solution gombot a regisztrációs megoldások közötti váltáshoz.

2. Tekintse át valamennyi regisztrációt az előbbiekben, az 1 - 3. részben leírt lépések vég-
rehajtásával.
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Lépések

3.

• Ha az egyik megoldás elfogadható, nyomja meg az Accept gombot a kiválasztott re-
gisztráció pontosságának megerősítéséhez, majd ellenőrizze a megbízhatósági térkép
segítségével.

• Ha a megjelenített távolságok elfogadhatatlan pontatlanságokat tükröznek, javítsa a re-
gisztrációt vagy módosítsa a küszöbértéket az 1. részben leírt módon.
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7 INTRAOPERATÍV
TÁJÉKOZÓDÁSI PONTOK
REGISZTRÁLÁSA

7.1 Bevezetés
7.1.1 Áttekintés

Általános információk

Ha már elvégezte a (standard vagy bőrfelszín megfeleltetési) regisztrációt, célszerű intraoperatív
tájékozódási pontokat beolvasni, amelyek a műtét során bármikor regisztrálhatók.
MEGJEGYZÉS. Ha tíz percig nem navigált egy műszerrel sem, a Register Intraoperative
Landmarks párbeszédablak automatikusan megjelenik a pontok beolvasásához.
 

Figyelmeztetés
Ha szükség van az intraoperatív regisztrációra, akkor az intraoperatív iránypontokat a
kezdeti regisztráció után kell beolvasni. Kizárólag így lehet újraregisztrálni az izolált
pácienst, ha pl. a referenciamátrixot véletlenül elmozdították.

A munkafolyamat áttekintése

Munkafolyamat

1. Végezze el a kezdeti (standard vagy felszínillesztési) regisztrációt.

2. Ha szükség van az intraoperatív regisztrációra, nyissa meg a Registration Selection
párbeszédablakot és jelölje ki az Acquire Intraoperative Landmarks lehetőséget.

3. Válassza ki a képállományt (ha egynél több áll rendelkezésre).

4. Határozza meg az intraoperatív iránypontokat.

5. Nyissa meg a Registration Selection párbeszédablakot és jelölje ki a Register Intrao-
perative Landmarks lehetőséget.

6. Regisztrálja az intraoperatív iránypontokat.

7. Ellenőrizze a regisztráció pontosságát.
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7.1.2 Regisztrációs műszerek és programmal kapcsolatos útmutató

Regisztrációs műszerek

Az intraoperatív tájékozódási pontok regisztrációja pointer vagy a Softouch segítségével
végezhető el. A tájékozódási pontok beolvasásához/regisztrációjához tartsa a pointert vagy a
Softouch végét egy tájékozódási ponthoz, és lassan forgassa el a pointert anélkül, hogy
elmozdítaná a végét.

A bőrelmozdulás elkerülése

Intraoperatív tájékozódási pontok regisztrációjakor tartsa a pointert vagy a Softouch eszközt a
tájékozódási pontra merőlegesen. Ez megakadályozza, hogy a műszer erőbehatása miatt a bőr
véletlenszerűen elmozduljon.

Biztonsági előírások

Figyelmeztetés
Gondosan válassza ki a regisztrációs tájékozódási pontokat. Ha pointert használ a
regisztrációhoz, vigyázzon, hogy a műszer végével ne okozzon sérülést a páciensnek. Az
erek, a szem stb. nem alkalmasak az iránypont-regisztrációra.

Figyelmeztetés
Lassan mozgassa a Softouch eszközt vagy pointert a pontok beolvasásakor, hogy pontos
legyen a pontfelvétel.

Vizuális programfigyelmeztetések

A regisztrálható intraoperatív iránypontok számát a regisztrációs párbeszédablakban található
gömbök jelzik.

47. ábra 

Gömbszín Javallat

Kék Az iránypont regisztrálva van.

Fekete Az iránypont még nincs regisztrálva.

Hallható programfigyelmeztetések

A program minden egyes iránypont regisztrációját sípolással jelzi.
Ha egy korábban már regisztrált pontot próbál meg regisztrálni, a szoftver egy mélyebb tónusú
hangjelzést hallat, és nem regisztrálja újból a pontot.

Bevezetés
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Az intraoperatív iránypontok megjelenítése

A navigációs programban megtervezett valamennyi regisztrációs iránypont kék színben jelenik
meg a képernyőn.
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7.2 Intraoperatív tájékozódási pontok beolvasása és
regisztrációja

7.2.1 Intraoperatív iránypontok beolvasása

A beolvasás aktiválása

48. ábra 

Lépések

1. Nyomja meg a menüsávban a Register gombot.

2.
A Registration Selection párbeszédablakban nyomja meg az Acquire Intraoperative
Landmarks gombot.
Megnyílik a beolvasási párbeszédablak.

Iránypontok beolvasása

49. ábra 
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Lépések

1.

Egymás után határozza meg a tájékozódási pontokat, ügyelve arra, hogy olyan pontokat
határozzon meg, amelyek könnyen azonosíthatók a regisztráció során. A beolvasott
iránypontok kék színnel jelennek meg.
Használja a nagyított nézeteket (alsó nézetek) a képek kicsinyítésére.
Legalább négy iránypontot kell meghatároznia. Legfeljebb hét pont határozható meg.

2. Amint legalább négy tájékozódási pontot meghatározott, nyomja meg a Proceed gombot,
hogy visszatérjen a főképernyőre.

MEGJEGYZÉS. A Delete gomb megnyomásával törölheti a legutóbb beolvasott tájékozódási
pontokat.
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7.2.2 Intraoperatív iránypontok regisztrálása

Regisztráció aktiválása

50. ábra 

Lépések

1. Nyomja meg a menüsávban a Register gombot.

2.
A Registration Selection párbeszédablakban nyomja meg a Register Intraoperative
Landmarks gombot (hozzáférhető, amint beolvasott intraoperatív tájékozódási pontokat).
Megnyílik a regisztrációs párbeszédablak.

Intraoperatív tájékozódási pontok regisztrációja

51. ábra 

Intraoperatív tájékozódási pontok beolvasása és regisztrációja
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Lépések

1.

Az iránypontokat a program által meghatározott sorrendben kell regisztrálnia. Az aktuáli-
san regisztrálandó iránypont a nézetekben bekarikázott célkeresztként jelenik meg.
Forgassa a pointer vagy a Softouch végét egymás után minden egyes tájékozódási
pontnál a program által meghatározott sorrendben.
MEGJEGYZÉS. Csak az Acquire Intraoperative Landmarks funkcióval beolvasott tájé-
kozódási pontok használhatók ismételt regisztrációhoz.
 

2. Ha a tájékozódási pont nem hozzáférhető, nyomja meg a Skip gombot és folytassa a kö-
vetkező tájékozódási ponttal.

3.

• Regisztráljon legalább négy tájékozódási pontot és nyomja meg a Proceed gombot,
vagy

• Regisztrálja valamennyi iránypontot, hogy a programja automatikusan folytathassa a
következő lépéssel.

4. Ellenőrizze a regisztráció pontosságát a megnyíló párbeszédablakban (lásd: 79. old.).

Pontosság

Figyelmeztetés
Előfordulhat, hogy az intraoperatív ismételt regisztráció nem annyira pontos, mint az első
(preoperatív) regisztráció, mivel a két regisztrációból származó hibák összeadódnak.
Gondosan ellenőrizze az intraoperatív ismételt regisztrációt ismert anatómiai
iránypontokhoz tartva a pointert, és ellenőrizve a képernyőn megjelenített pozíciót.

Figyelmeztetés
Ha töröl intraoperatív iránypontokat, előfordulhat, hogy nem fogja tudni újraregisztrálni a
beteget, ha az eredeti regisztráció elvész (pl. egy referenciamátrix elmozdításakor). Ilyen
esetben a navigáció nem folytatható, és újra kell kezdenie a regisztrációt.
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8 NÉZETEK
KONFIGURÁLÁSA

8.1 Navigációs nézetek
8.1.1 Áttekintés

Általános információk

Amikor elindítja a szoftvert, a navigációs képernyő megjeleníti a képernyőn a beteg anatómiai
adatait a 3D, axiális, koronális és szagittális nézetekben. A főképernyőt a 122. old. leírtak szerint
konfigurálhatja.

52. ábra 

Szoftver teljesítménye

Figyelmeztetés
A szoftver sebessége a megjelenített 3D tartalomtól (3D nézetek, a műszerek, pontok és
irányvonalak 3D megjelenítése), valamint az objektumok számától és bonyolultságától
függ. A programfrissítés ütemének megítéléséhez összehasonlíthatja a valós műszer
mozgását a kijelzőn megjelenített műszerrel. Ha a navigációs kijelzés lassú, csak a
minimálisan szükséges adatokat jelenítse meg.

Képminőség

Figyelmeztetés
A program interpolálja a képeket, így ezek különbözhetnek az eredeti felvételektől, illetve
nagyobb felbontásúnak tűnhetnek. A szomszédos síkokból származó információk
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megjelenhetnek az aktuális rekonstrukciós síkban. Ezenkívül az axiális, koronális és
szagittális rekonstrukciók eltérhetnek a valódi axiális koronális és szagittális képek
tájolásától a beteg pozíciója miatt a vizsgálóberendezésben vagy a kép tájolása miatt egy
másik alkalmazásban.
Ha a képadatok nem töltődnek le teljesen, mert pl. kevés a memória, a program megjelenít egy
üzenetet, amely arról tájékoztat, hogy a képállomány felbontása csökkent. Ilyen esetben
csökkentheti a megjelenített képállományok számát a teljesítmény fokozása érdekében.
Ha a nézetben olyan képállomány jelenik meg, amely hibás képszeletet tartalmaz, megjelenik egy
ennek megfelelő üzenet.

Képállomány tájolása

Az alapértelmezett képtájolási beállítások meghatározása a Content Manager felhasználói
bejelentkezéstől függ.

Képfeliratok

A megjelenített képtől függően a nézetek feliratozása a kép tájolásának felel meg:

Felirat Tájolás

A Anterior

P Posterior

L Bal

R Jobb

H Fej

F Láb

Display Scan Time

A felvétel készítésének dátuma és ideje alapértelmezetten megjelenik minden nézetben. Ez az
információ hasznosnak bizonyulhat pl. intraoperatív képbeállítás során annak meghatározásához,
hogy vajon a legutóbbi képállomány jelent-e meg a kijelzőn.
Ezt a beállítást a következőképpen tudja inaktiválni:

Lépések

1. Nyissa meg a Tools párbeszédablakot a Tools > Settings lehetőségek kiválasztásával.

2.
Nyomja meg a Display Scan Time gombot a beállítás inaktiválásához, valamint a szken-
nelés dátumának és idejének elrejtéséhez.
A gomb ismételt megnyomása aktiválja a megjelenítést.

Navigációs nézetek
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Műszerek kijelzése

Amikor a navigált műszer a kamera látóterében van, a műszer a megfelelő színben jelenik meg
(lásd: 40. old.) a képnézetekben.

①

②

53. ábra 

Sz. Alkotóelem

①
A célkereszt a műszer végét jelöli.
MEGJEGYZÉS. A megjelenített célkereszt méretét a Tools párbeszédablakban lehet mó-
dosítani (lásd: 187. old.).
 

②
Amikor a pointer vagy a navigált műszer „inline” van a nézettel (vagyis a műszer tengelye
a képsíkban van) megjelenik a műszer meghosszabbítása. A meghosszabbítás a 2D né-
zetekben jelenik meg.

Gombok a képnézetekben

Gomb Magyarázat

A görgető nyilak segítségével szeletről szeletre lépegethet a nézetekben. A gom-
bok megjelennek az axiális, koronális és szagittális nézetekben a Freeze aktiválá-
sakor.
MEGJEGYZÉS. A lépegetést a gombok közötti láthatatlan görgetősáv segítségé-
vel is megvalósíthatja.
 

A nézeteket teljesképernyős formátumban jeleníti meg. Hogy több részlet látható
legyen a képeken. Az ikon ismételt megnyomásával visszaválthat egy többnézetű
képernyőre.

Egyedi képeket rendel hozzá minden egyes nézethez (lásd: 130. old.).
Ezzel az ikonnal bizonyos nézetmódosításokat is elvégezhet az ebben a fejezet-
ben leírtak szerint.

Lehetővé teszi, hogy tükrözze az inline és a Probe’s eye nézetet, hogy az illesz-
kedjen a beteg tényleges tájolásához.

Lehetővé teszi, hogy 45°-kal jobbra forgassa a képet a Brain Projection és az
Inline nézetekben.
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Gombok a speciális 3D nézetekben

Gomb Magyarázat

3D nézetekben, mint az Overview és a Sinus Overview, elforgathatja a 3D
modellt a nyíl irányának megfelelően.
MEGJEGYZÉS. Másik lehetőségként megérintheti a 3D-s modell, és az ujját
elhúzva a képernyőn elforgathatja azt.
 

Segítségével a 3D-s modell a nyíl irányába forgathatja el. Nyomja meg az
ikont abban a nézetben, amelyet szeretne elforgatni.
MEGJEGYZÉS. Másik lehetőségként megérintheti a 3D-s modell, és az ujját
elhúzva a képernyőn elforgathatja azt.
 

Bizonyos 3D modelleket a nyíl irányába forgathat el. A gombok a nézet meg-
érintésekor néhány másodpercre láthatóvá válnak.

Segítségével nagyíthat vagy kicsinyíthet egy 3D nézetet. Valamennyi speciá-
lis 3D nézetben hozzáférhetők és láthatók ezek az ikonok.

Lehetővé teszi a tervezett craniotomia megrajzolásának elindítását/leállítását
a Softouch/pointerrel.
MEGJEGYZÉS. A tervezett craniotomia kék körvonallal jelenik meg.
 

Lehetővé teszi a tervezett craniotomia törlését.

Navigációs nézetek
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8.1.2 Képek nagyítása

Képek nagyítása

A menüsáv Zoom almenüjével módosíthatja a megjelenített képek nagyságát, hogy jobban
láthassa a kép részleteit. Az összes releváns 2D nézet nagyítása vagy kicsinyítése azonos
tényezővel történik.

② ③

①

54. ábra 

Sz. Alkotóelem

① A Reset gombbal visszaállíthatja a nagyítási tényezőt 100%-ra (a teljes kép megjelenik).

② A mínusz gomb valamennyi nézetet lekicsinyíti.

③ A plusz gomb valamennyi nézetet felnagyítja.

Intelligens automatikus nagyítás

Ezenkívül a program rendelkezik egy automatikus nagyítási funkcióval is, amely a megjelenített
kép nagyítási tényezőjét 300%-ra növeli, amikor a navigált műszert mozdulatlanul egy helyzetben
tartják. A nagyítási tényező 300%-os marad mindaddig, amíg a műszert lassan navigálják.
Ha a műszert gyorsan navigálják, vagy eltávolítják a kamera látóteréből, a nagyítási tényező
visszatér 100%-ra. A nagyítási tényező a menüsávban található Zoom gombokkal is
visszaállítható.

①

55. ábra 
MEGJEGYZÉS. A program elindításakor a Smart Autozoom is alapértelmezetten aktiválódik. A
Zoom: 100% gomb pár pillanatig tartó megnyomása bekapcsolja/kikapcsolja a Smart Autozoom
funkciót.
 

A beállítás inaktiválásához:

Lépések

1. Nyomja meg a Settings gombot a Tools párbeszédablakban.

2.
Nyomja meg a Smart Autozoom gombot a beállítás aktiválásához.
A gomb ismételt megnyomása inaktiválja a beállítást.
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8.2 A fő képernyők konfigurálása
8.2.1 Áttekintés

Általános információk

A menüsorban található Display gomb ② segítségével általános beállításokat alkalmazhat a
főképernyőre, és beállíthat két különböző munkaterületi képernyőt (amit egy felugró ablak jelez
①). 
Konfigurálást követően a program elmenti a képernyőbeállításokat az eljárás teljes idejére.

①

②

56. ábra 
Az alapértelmezett képernyőbeállítások jelölése:
• Workspace 1: A szoftverlicenc által meghatározott axiális, koronális, szaggitális és további

nézetek
• Workspace 2: A szoftverlicenc által meghatározott nézetek: Probe’s eye, Inline 1, Inline 2 és

további nézetek

Nézetek konfigurálása

Lépések

1. Nyomja le a Display gombot pár pillanatig a beállítani kívánt munkaterület kiválasztásá-
hoz.

2.

• A szem ikon segítségével konfiguráljon minden egyes nézetet, vagy
• Nyomja meg a Display gombot, hogy:

- Válasszon ki egy előre konfigurált kijelzőbeállítást (Layouts fül, lásd: 124. old.).
- Hozzon létre egyedi beállítást a kiválasztott képernyőhöz (Add fül, lásd: 126. old.).

A fő képernyők konfigurálása
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Megjelenítési párbeszédablak

57. ábra 

Opciók

A Layouts fülön lehetősége van:
• Válasszon előre konfigurált kijelzőelrendezést a fő nézet konfigurálásához (lásd: 124. old.).
• Hozzon létre és/vagy válasszon ki egy egyedi kijelzőelrendezést a főképernyőhöz (lásd: 126.

old.).

A View Orientation fülön meghatározhatja a beteg képállományának beállítását oly módon,
hogy az megegyezzen a beteg helyzetével a sebész szemszögéből nézve (lásd: 129. old.).
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8.2.2 Előre konfigurált elrendezések

Előre konfigurált elrendezések kiválasztása

Lépések

1. Nyomja meg a Display gombot.

2. Válassza a Layouts fület.

3. Válassza ki az előre konfigurált elrendezést.

4.

Ha egynél több képállomány áll rendelkezésre, válassza ki azt a képállományt, amelyiket
szeretné megjeleníteni a Select Set párbeszédablakban.
Ha a 2x3 Windows elrendezést választotta, a program felszólítja, hogy válasszon ki két
képállományt (amennyiben kettőnél több képállomány van betöltve).
A párbeszédablak bezárul, és a kiválasztott képernyő a meghatározott konfigurációval
frissül.

MEGJEGYZÉS. Ha gyorsan szeretne váltani az axiális, koronális és szagittális nézetekre,
válassza a 4 Windows elrendezést.
 

Elrendezési beállítások

58. ábra 

Elrendezési beállítás Magyarázat

4 Windows Négy egyforma méretű nézet (3D, axiális, szagittális, koronális)

2+1 Windows Két egyforma méretű (szagittális, koronális) és egy nagyméretű né-
zet (axiális)

3+1 Windows Három egyforma méretű (axiális, szagittális, koronális) és egy na-
gyobb nézet (3D)

4 Inline Windows Négy egyforma méretű nézet (3D, Probe’s eye, Inline 1, és Inline
2)

2x3 Windows Két különböző képállomány oldalanként (axiális, szagittális, koro-
nális)

2x3+1 Windows Két különböző képállomány oldalanként (axiális, szagittális, koro-
nális) és egy nagyobb nézet (3D)

A fő képernyők konfigurálása
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Elrendezési beállítás Magyarázat

3x3 Windows Három különböző képállomány oldalanként (axiális, szagittális, ko-
ronális)

MEGJEGYZÉS. Egy elrendezés kiválasztása után szükség van némi időre az összes nézet
frissítéséhez. A nézetek frissítése szekvenciálisan történik, és nem egyszerre.
 

Példa a konfigurálásra

Ebben a példában a 2x3 Windows elrendezés látható:

59. ábra 

Főképernyő konfigurációk két kijelző esetén

Ha a rendszerhez két kijelző csatlakozik (pl. Curve rendszer), mindkét fő nézetet konfigurálhatja a
Display párbeszédablakban.

Opciók

Válasszon egy előre konfigurált kijelzőbeállítást a pillanatnyilag aktív főnézetkijelző konfigurálá-
sához.

Válasszon egy előre konfigurált kijelzőbeállítást az inaktív főnézetkijelző konfigurálásához.
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8.2.3 Egyedi elrendezések

Általános információk

Ez az opció lehetővé teszi a konfigurált elrendezések és nézetek elmentését a Display gomb
vagy a szem ikon segítségével.
Bezárásakor a szoftver elmenti az Ön egyedi nézeteit ①.

Egyedi elrendezések meghatározása

①

60. ábra 

Lépések

1.
Nézet konfigurálása a Workspace 1 vagy Workspace 2 képernyőkhöz:
• a Layouts Intraoperatív tájékozódási pontok beolvasása
• a szem ikon segítségével

2. Nyomja meg a menüsávban a Display gombot.

3. Nyissa meg a Layouts fület (lásd fent).

4. Nyomja meg az Add gombot.

5.
Adjon egy nevet az egyedi nézetnek a Display Label párbeszédablakban és nyomja meg
az Accept gombot.
Az egyedi nézet ① ezután kiválasztható lesz a Layouts fülön.

Egyedi elrendezések alkalmazása

Lépések

1. Nyomja meg a Display gombot.

2. Válassza a Layouts fület.

3. Válasszon egy meghatározott egyedi elrendezést.

A fő képernyők konfigurálása
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Lépések

4.

A program az egyedi nézetre az előre kiválasztott képállományokat alkamazza, amennyi-
ben hozzáférhetők.
Egyébként a szoftver felszólítja Önt, hogy jelölje ki a kívánt képállomány(ke)t.
MEGJEGYZÉS. A párbeszédablak bezárul és a kiválasztott elrendezés az egyedi elren-
dezésre frissül.
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8.2.4 Képtájolás

Általános információk

Az Image Orientation párbeszédablak a Tools > Settings > Image Orientation útvonalon érhető
el, és itt beállíthatja egy beteg képadatainak tájolását az axiális, koronális és szagittális
nézetekben úgy, hogy ezek megegyezzenek a beteg helyzetével a műtőben.

A tájolás beállítása

61. ábra 

Lépés

Válassza ki a kívánt tájolást az Image Orientation párbeszédablakban.
A képnézetek feliratai (anterior/posterior, bal/jobb, fej/láb) ennek megfelelően frissülnek.

Figyelmeztetés
Annak biztosítására, hogy a beteg tájolása megfelelően lett beállítva, ellenőrizze, hogy a
képfelirat (lásd: 118. old.) megfelel a beteg tényleges tájolásának (elülső/hátsó, bal/jobb, és
fej/láb irány).

A fő képernyők konfigurálása
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8.2.5 Nézettájolás

Általános információk

A View Orientation párbeszédablakban módosíthatja a beteg 3D képadatainak irányát oly
módon, hogy megegyezzen a beteg helyzetével a sebész szemszögéből nézve. A sebész a
képernyőn látható képadatokat és a beteget azonos szögből nézheti.
A View Orientation funkció az Inline 1, Inline 2, valamennyi Probe’s Eye nézetben, a
Craniotomy Planning és MIP nézetekben használható.

Mielőtt hozzákezd

Ellenőrizze, hogy regisztrálta-e a beteget.

A nézettájolás beállítása

②

③①

62. ábra 

Lépés

1.
• Válassza a Display > View Orientation lehetőséget, vagy
• Ha rendelkezésre áll, nyomja meg az Eye > View Orientation ikont

2. Szükség esetén módosítsa a 3D kép elforgatását bármely irányba úgy, hogy közvetlenül
megnyomja a párbeszédablakon, és a kívánt irányba mozgatja a képet az ujjával.

3. Nyomja meg a Close ③ gombot a változások megerősítéséhez és lépjen a főképernyőre.

Opciók

Nyomja meg a Reset ① gombot, hogy a beteg tájolását visszaállítsa a párbeszédablakba törté-
nő belépéskor érvényes eredeti beállításra.

Nyomja meg a ② ikont a képállomány cseréjéhez.
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8.3 Egyedi nézetek konfigurálása a szem ikon
segítségével

8.3.1 Egyes nézetek konfigurálása

Szem ikon

A szem ikon a főképernyő valamennyi képnézetében hozzáférhető. A szem ikon segítségével
meghatározhatja a beállításokat minden egyes egyedi nézetben.

63. ábra 

Hozzáférés a megtekintési opciókhoz

Nyomja meg a szem ikont abban a nézetben, amelyiket szeretné megváltoztatni. A következő
párbeszédpanel nyílik meg:

64. ábra 
Rendelkezésre áll néhány fül, amelyekben meghatározhatja a beállításokat:
• 2-D Views (132. old.)

Egyedi nézetek konfigurálása a szem ikon segítségével
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• 3-D Views (135. old.)
• Other Views (139. old.)
• View Configuration (153. old.)
• Windowing (144. old.)
• View Orientation (129. old.)

MEGJEGYZÉS. A hozzáférhetőség a kiválasztott nézettől, a rendszer konfigurációjától és a
licencektől függ.
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8.4 2D és 3D képek hozzárendelése az egyéni
nézetekhez

8.4.1 2D nézetek

2D nézetek hozzárendelése

65. ábra 

Lépések

1. Nyomja meg a 2-D Views fület.

2. Érintse meg a kívánt nézetet.

3.

Ha egynél több képállomány áll rendelkezésre, megnyílik a Select Set párbeszédablak.
Válassza ki a képállományt, amelyet meg kíván jeleníteni a nézetben.
MEGJEGYZÉS. A párbeszédablak bezárul, és a nézet a kiválasztott képállománnyal fris-
sül.
 

2D axiális, koronális és szagittális nézetek

Nézet Magyarázat

Axial: A képet axiális pozícióban jeleníti meg az aktuális
műszerpozícióhoz viszonyítva.

2D és 3D képek hozzárendelése az egyéni nézetekhez
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Nézet Magyarázat

Coronal: A képet koronális pozícióban jeleníti meg az
aktuális műszerpozícióhoz viszonyítva.

Sagittal: A képet szagittális pozícióban jeleníti meg az
aktuális műszerpozícióhoz viszonyítva.

MEGJEGYZÉS. A program azt a szeletet jeleníti meg, amelyben a műszer végét jelenleg
navigálják.
 

2D Inline nézetek

Nézet Magyarázat

Inline 1: Megjelenít egy rekonstrukciós síkot, melyen a
műszer tengelye függőleges irányban halad át, a meg-
határozott nézettájolásnak megfelelően (lásd: 129. old.).
Az eredmény egy olyan rekonstrukció, amely magába
foglal több nézetsíkot, a koronálistól a szagittálisig.

Inline 2: Az Inline 1 nézetre merőleges nézetet jelenít
meg. Itt a rekonstrukciós síkon a műszer tengelye víz-
szintes irányban halad át, a meghatározott nézettájolás-
nak megfelelően (lásd: 129. old.).
MEGJEGYZÉS. A nézet a vizsgálófej tengelyének azo-
nosításához és irányításához hasznos.
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2D Probe’s Eye nézetek

Nézet Magyarázat

Probe’s Eye: A műszer tengelyére merőleges nézetet
jelenít meg az Inline 1 és a 2 nézeteknek megfelelően.
A Probe’s eye sík tartalmazza a műszer végét. 

Split Probe’s Eye: Négy merőleges szeletrekonstrukci-
ót jelenít meg, a műszervéghez képest különböző mély-
ségben. A műszer végét a célkereszt jelzi 0 mm-es, 5
mm-es, 10 mm-es és 15 mm-es mélységben. 
MEGJEGYZÉS. Ez a nézet különösen a navigációs út-
mutatáshoz hasznos.
 

2D nézetek konfigurálása

Nyomja meg a szem ikont az objektumok és átfedések kezeléséhez az egyes nézetekben a View
Configuration fülön keresztül, a láthatóság és vizualizáció szempontjából.
Ha a Windowing fülön módosítja az ablakozást, akkor az ablakozás az adott képállomány
valamennyi rekonstrukciós nézetében változni fog.
MEGJEGYZÉS. Használja az Apply to all views gombot, hogy a változtatások valamennyi
nézetben megjelenjenek, ideértve pl. 3D nézeteket is.
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8.4.2 3D nézetek

3D nézetek hozzárendelése

A megvásárolt licenctől függően rendelkezésére állhat néhány a következő 3D megtekintési opció
közül, vagy akár az összes:

66. ábra 

Lépések

1. Nyomja meg a 3-D Views fület.

2. Érintse meg a kívánt nézetet.

3.
Ha egynél több képállomány áll rendelkezésre, megnyílik a Select Set párbeszédablak.
Válassza ki a képállományt, amelyet meg kíván jeleníteni a nézetben.
MEGJEGYZÉS. A párbeszédablak bezárul, és a nézet a kiválasztott képpel frissül.
 

Figyelmeztetés
A navigációs megjelenítés frissítése tovább tarthat egy 3D nézet kiszámításakor. A
megjelenítés késlekedhet több 3D nézet egyidejű kijelzése esetén is. A megjelenítés
felgyorsítása érdekében csökkentse a 3D nézetek számát.

3D nézetek

Nézet Magyarázat

Overview: A képállomány és objektumok 3D rekonstruk-
cióját jeleníti meg térfogat-megjelenítési technika segít-
ségével. A bőrt üvegszerű körvonalként lehet megjelení-
teni.
A licenctől függően a csont- és érobjektumok dinamikus
küszöbérték alapú módszerrel jeleníthetők meg. Minden
korrekciót a View Configuration fülön lehet elvégezni a
szem ikon segítségével.
Ha rányom közvetlenül a képnézetre, bármelyik irányba
elforgathatja a 3D képet.
MEGJEGYZÉS. Az Overview funkció az MRI és CT ké-
pállományokhoz elérhető.
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Nézet Magyarázat

Probe’s Eye: A képállomány térfogat-megjelenítési tech-
nikán alapuló 3D rekonstrukcióját jeleníti meg, akárcsak
az Overview.
A 3D kép helyzete ortogonálisan irányul a műszer tenge-
lyére. Ez a nézet csak egy műszer követése során hasz-
nálható.
MEGJEGYZÉS. A Probe’s Eye nézet MRI és CT képál-
lományok esetén hozzáférhető.
 

Craniotomy Planning: Az objektumok és csontok 3D re-
konstrukciós képét jeleníti meg a beteg bőrének körvona-
lával együtt.
Ha rányom közvetlenül a képnézetre, bármelyik irányba
elforgathatja a 3D képet. Amikor a funkció ikonja aktív, a
Softouch/pointer segítségével lehet körvonalazni a ter-
vezett craniotomiát. Amikor a funkció ikonja nem aktív, a
Softouch/pointer segítségével lehet szeletről szeletre lé-
pegetni a csont/bőr körvonalak között, felfedve a tervezet
objektumokat vagy irányvonalakat.
Ajánlatos létrehozni egy cerebrum objektumot (az iPlan-
ben) a csontlebeny körvonalának megtervezéséhez,
hogy melyik gyruson vagy sulcuson fog áthatolni a célte-
rület felé.
MEGJEGYZÉS. A Craniotomy Planning a CT képállo-
mányoknál ajánlott, de az MR képállományoknál is lehet-
séges.
 

MIP: Lehetővé teszi a térfogat vizualizációját a 3D ada-
tok esetében: maximális intenzitással rendelkező voxele-
ket vetít ki a megtekintési irány mentén a megjelenítési
síkban.
MEGJEGYZÉS. A MIP CT, MRI és PET képállományok
esetében elérhető.
 

Sinus Overview: A csontot határozza meg a sinusüre-
gek megjelenítéséhez. A pointer mozgatásával „levág-
hatja” a csontot, hogy jobban lássa a sinusüregeket.
Sinus Axial, Sinus Coronal és Sinus Sagittal nézetek
állnak rendelkezésre.
MEGJEGYZÉS. A Sinus nézetek csak CT képállomá-
nyokhoz elérhetők.
 

MEGJEGYZÉS. A rendelkezésre álló funkciók és nézetek köre a szoftverlicenctől függően
változhat.
 

Figyelmeztetés
Ellenőrizze az Overview és Probe’s Eye nézeteket a számítások után, és módosítsa
szükség szerint a bőr/csont küszöbértéket a View Configuration fülön, ha a felület nem
jelenik meg helyesen.
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3D nézetek konfigurálása

A szem ikon megnyomása után kezelheti az objektumokat az egyes nézetekben a View
Configuration fülön keresztül.
• A szín, név vagy átlátszóság módosításához nyomja meg a miniatűröket a részletekért.
• Módosítson bizonyos küszöbértékeket és bőr megjelenítési típusokat az átlátszó körvonalról a

természetes átlátszatlan megjelenésre.
• Engedélyezzen minden objektumhoz egy metszési síkot, ami annyit jelent, hogy az adott

objektumot a pointer el fogja vágni.
• Ha az iPlan-ben vagy DICOM Viewer-ben előre meghatározott egy vágómezőt, akkor

engedélyezheti/letilthatja a láthatóságát (pl. ha a teljes képállományt szeretné megtekinteni).
MEGJEGYZÉS. Az Apply to all views megnyomásával valamennyi nézetre alkalmazza a
módosítást.
 

View Configuration fül

⑥ ⑤

①

② ③ ④

67. ábra 
A View Configuration fülön a következőket teheti:

Sz. Alkotóelem

① Kiválaszthat egy tételt megtekintésre (nyomja meg a minatűrt).

②

Egy adott tételt láthatóvá/láthatatlanná tehet az egyik fő nézetben.
A Visible engedélyezésével/letiltásával megjelenítheti/elrejtheti az objektumot a képnéze-
tekben:
• A nyitott szem ikon azt jelzi, hogy az objektum látható.
• A csukott szem ikon azt jelzi, hogy az objektum el van rejtve.

③ Kiválaszthat egy tételt, amelyet a pointer felvág.

④ Módosíthatja egy tétel láthatóságát pl. Skin-ről Skin Overlay-re.

⑤ Kivághat egy adathalmazt egy olyan mező (ROI) segítségével, amelyet az iPlan-ben
vagy DICOM Viewer-ben határozott meg előre.

⑥ Alkalmazza a módosításokat az összes többi nézetre.
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View Orientation fül

A View Orientation fülön módosíthatja a beteg 3D képállományának beállítását oly módon, hogy
megegyezzen a beteg helyzetével a sebész szemszögéből nézve; további információ a 129. old..

A 3D nézetek pontossági határai

Előfordulhat, hogy a térfogat-megjelenítési technikán alapuló 3D nézetek felbontása csökkent a
hozzájuk kapcsolódó (alapul szolgáló) adatkészletekhez viszonyítva a rendszermemória korlátai
miatt.
Ne feledje, hogy a 3D nézetek csak az alapul szolgáló 2D szeletek rekonstrukciói. Emiatt a 3D
nézetek kevésbé részletesek lehetnek (kisebb felbontásúak), vagy műtermékeket tartalmazhatnak
az eredeti adathalmazokhoz képest. Az érintett struktúrák, pl. anatómiai adatok vesztesége/
hozzáadása miatt, akár néhány milliméteres nagyságúak is lehetnek.
MEGJEGYZÉS. Nem növeli a megnyitott 3D nézetek felbontását, ha csak bezár 3D nézeteket.
Hogy ne kelljen többször kiszámítania ugyanazt a nézetet, a rendszer elmenti a memóriájába az
egyszer már létrehozott 3D nézeteket.
 

Képminőség

Figyelmeztetés
A 3D felszíni nézetek minősége (pl. Skin Overview) az MRI szekvenciától függ.

Figyelmeztetés
A 3D nézetek nem elégségesek a beavatkozásokhoz, és csupán tájoláshoz használhatók. A
2D nézetekben látható részletek nem feltétlenül láthatók a 3D rekonstrukciókban. Ne
navigáljon csak 3D nézetek segítségével. A fontos döntéseket ellenőrizze 2D nézetekben is.

Figyelmeztetés
A 3D rekonstrukció nem jelenik meg az eredeti képadatok teljes felbontásában.

Képmegjelenítés

Figyelmeztetés
A körbezárt objektumok keresztezése nem teljesen látható egyes 3D nézetekben.

Figyelmeztetés
A műszerek, irányvonalak, objektumok és pontok ábrázolása és mélysége a 3D nézetekben
eltérhet a valóságtól. Forgassa el a 3D nézetet, amíg valamennyi megjelenített információ
3D kapcsolatai teljesen világossá nem válnak. Ne feledje, hogy a kivetített objektumok
részletei lehet, hogy ténylegesen nem is az aktuális szeletben találhatók.

Figyelmeztetés
Az objektumok, műszerek, pontok, irányvonalak stb. nem átlátszóként jelennek meg. Ezért
az objektumok, műszerek, pontok, irányvonalak stb. keresztezhetik vagy lefedhetik
egymást.
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8.5 Más egyéni nézetek definiálása
8.5.1 Nézetek kiválasztása

Hozzáférés más nézetekhez

Nyomja meg az Other Views fület, hogy hozzáférjen további nézetekhez.

68. ábra 

Beállítás Lásd

Ultrasound 209. old.

Ultrasound Inline 232. old.

Microscope 287. old.

Microscope Depthview 311. old.

Video 141. old.

Auto-Pilot 142. old.

Brain Projection 140. old.

MEGJEGYZÉS. A többi hozzáférhető nézet a rendszer konfigurációjától függ.
 

Videomegjelenítés

Ajánlott a videofelvételeket külön megjeleníteni egy másik monitoron.
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8.5.2 Brain Projection

Általános információk

A Brain Projection kiteríti a 2D axiális nézetszeletet azon a mélységen, ahol a pointer hegye
érinti azt. A vetület egy ívelt rekonstrukció, mely a pointer hegyének mélységétől a cranium
széléig mért távolság alapján kerül kiszámításra, és egy síkbeli, térképszerű vetületként jelenik
meg. A Brain Projection CT ÉS MR adathalmazok esetében használható.
A Brain Projection segítségével:
• lokalizálhatja az agy sérüléseit;
• összehasonlíthatja az agy féltekéit;
• megjeleníthet objektumokat, átfedéseket, tájékozódási pontokat és az irányvonalak

metszéspontjait;
• szimultán navigálhat az agy vetületén belül és a többsíkú rekonstruált nézetekben;
• eligazítást nyújt az agyszövet felületéről.

Figyelmeztetés
A Brain Projection nem használható távolságok mérésére, mivel a tervezett objektumok
torzulnak.

Az agyvetület megjelenítésének módja

69. ábra 

Lépések

1. Nyomja meg a szem ikont a módosítani kívánt nézetben.

2. Nyomja meg az Other Views fület.

3. Nyomja meg a Brain Projection elemet.

4. Válassza ki a Brain Projection nézetben megtekinteni kívánt adathalmazt. A szoftver au-
tomatikusan megnyitja a nézetet.

Más egyéni nézetek definiálása
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8.5.3 Videonézetek megjelenítése

Mielőtt hozzákezd

Konfigurálja a videokapcsolatot (lásd: 51. old.).

A videó megjelenítése

Lépés

Nyomja meg a Video gombot az Other Views fülön, hogy a rendszerhez csatlakoztatott bármi-
lyen forrásból (pl. endoszkópból) származó videofelvételeket jeleníthessen meg.
A párbeszédablak bezárul, és a nézet a videofelvétellel frissül.

Figyelmeztetés
A videoképek nem alkalmasak diagnosztikai használatra, mivel torzítva jelenhetnek meg.
Külső készülékekről történő színes kép beillesztése esetében az objektumok a navigációs
képernyőn láthatóaktól eltérő színnel jelenhetnek meg. Javasoljuk, hogy az olyan
kontextus-információkat, mint a méret vagy pozíció, az objektumok azonosítására
használja.

Nagyméretű videonézet

Ha konfigurált egy videonézetet, a videonézet teljes képernyős méretre vált, ha a navigált műszert
60 másodpercre eltávolítják a kamera látóteréből. Ha a műszert visszahozzák a kamera
látóterébe, a nézet visszaáll az előző beállításokra.
Ezt a beállítást a következőképpen tudja inaktiválni:

Lépések

1. Nyomja meg a Settings gombot a Tools párbeszédablakban.

2.

Nyomja meg a Smart Video Maximize gombot a beállítás inaktiválásához.
A gomb ismételt megnyomása aktiválja a beállítást.
MEGJEGYZÉS. A Smart Video Maximize automatikusan aktiválódik a program elindítá-
sakor.
 

MEGJEGYZÉS. A Smart Video Maximize kikapcsol azokban a nézetekben, amelyeket
manuálisan állítottak legnagyobb vagy legkisebb méretre (lásd: 119. old.).
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8.5.4 Auto-Pilot nézet

Általános információk

Az Auto-Pilot egy háromdimenziós alagútnézet, amelyet egy műszer irányvonala mentén végzett
navigációhoz használnak. Ez a funkció pl. traumás esetek katéterezéséhez vagy szabadkézi
biopsziák irányításához hasznos.

Mielőtt hozzákezd

Az Auto-Pilot nézet eléréséhez meg kell jeleníteni egy irányvonalat a képnézetben (lásd: 176.
old.).
Ha egynél több irányvonal látható, válassza ki az aktív irányvonalat a Trajectories
párbeszédablakban (lásd: 172. old.).

Az Auto-Pilot nézet megnyitása

Lépések

1. Nyomja meg az Auto-Pilot gombot az Other Views fülön.

2.
A párbeszédablak bezárul, és a program
kiszámít egy 3D rekonstrukciót, amely a
pályagörbe belépési pontját ábrázolja.

3.

A nézet felső sarkait megérintve ajánlatos elforgatni a 3D rekonstrukciót, amíg nem egye-
zik a beteg tényleges tájolásával.
MEGJEGYZÉS. Az Auto-Pilot nézet felső tájolása a View Orientation szerint van beál-
lítva (lásd: 129. old.). Az Auto-Pilot nézet tájolásának módosítása megváltoztatja a View
Orientation nézettájolást is.
 

4.
Tartsa a navigált műszert a belépési ponthoz. Az Auto-Pilot nézet megjelenik, amikor:
• A műszer 50 mm-en belül van a belépési ponthoz képest.
• A műszer pályagörbéhez viszonyított elhajlási szöge 30°-nál kisebb.

Más egyéni nézetek definiálása
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Auto-Pilot nézet

③

②

④

①

70. ábra 

Sz. Magyarázat

① Ez a nyíl a távolságot és az irányt mutatja, amelybe a műszer végét mozgatni kell, hogy
egy vonalba kerüljön a pályagörbével.

② Ez a nyíl az irányt és az szöget mutatja, amelybe a műszer végét mozgatni kell, hogy egy
vonalba kerüljön a pályagörbével.

③
A skála a műszervég és a célsík közötti távolságot mutatja meg.
MEGJEGYZÉS. A skála csak akkor mutatja meg a célhoz viszonyított tényleges távolsá-
got, amikor a műszer egy vonalba került az irányvonallal.
 

④

A zöld célkereszt jelöli a belépési pontot.
A piros célkereszt jelöli a célpontot.
MEGJEGYZÉS. Az Auto-Pilot nézet figyelembe veszi a műszervég meghosszabbítását
(lásd: 182. old.) a mélység megjelenítésekor.
 

MEGJEGYZÉS. Amint a műszer elérte a célsíkot, az Auto-Pilot kijelzője pirossá válik. Megszólal
egy figyelmeztető hang, ha a műszer túlhatol a célon.
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8.6 Képbeállítások meghatározása
8.6.1 Képállományok kiválasztása

Általános információk

A Select Set párbeszédablakban kiválaszthatja a navigációhoz használt képállományt és
meghatározhat különböző beállításokat.

Képállomány kiválasztása

71. ábra 

Lépések

1.
Nyomja meg az Image Set gombot a Data párbeszédablakban.
Megjelenik a hozzáférhető képállományok modalitás, vizsgálati dátum és idő szerinti listá-
ja, kezdve a legutóbbi MRI és CT képállományokkal.

2. Képállomány kiválasztása.

3.
A megnyíló füloldalakon módosítsa a képbeállításokat szükség szerint:
• Windowing (lásd 145. old.)
• Properties (lásd 147. old.)

Képbeállítások meghatározása
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8.6.2 Ablakozás módosítása

Általános információk

A navigációs szoftverben módosíthatja egy adott képállomány ablakozását.

Hozzáférés az ablakozás

Ezt kétféle módon hozzáférés az ablakozás:
• A Data párbeszédablakon keresztül, vagy
• A szem ikonon keresztül az egyéni nézetek beállításához

Az ablakozás beállítása a képállományban

Lépés

Nyomja meg a Windowing fület.

72. ábra 

Opciók

Húzza a Left és Right csúszkákat fel/le az értékek növeléséhez/csökkentéséhez.

Használja az egyes nyilat, hogy az értéket hozzáigazítsa a képállomány következő szürke érté-
kéhez.

Használja a kettős nyilakat, hogy az értéket 2%-kal módosítsa.

A képnézet nyilainak segítségével görgessen végig a szeleteken a beállítások ellenőrzéséhez.

Nyomja meg a Radiology defined gombot a képek eredeti felvételekor meghatározott beállítá-
sok alkalmazásához.

Nyomja meg a Full range gombot a szkenner által rögzített szürke árnyalatok/Hounsfield egysé-
gek teljes tartományának alkalmazásához. 

Nyomja meg a Toggle Color gombot a különböző szürke megjelenítési színopciók közötti vál-
táshoz (szivárvány, forró fém, szürke, Sokoloff).
MEGJEGYZÉS. A színopciók csak az MRI képállományokhoz állnak rendelkezésre.
 

Nyomja meg a Reset gombot, hogy visszaállítsa a Windowing párbeszédablak megnyitása
előtti ablakozási értékeket.
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Ablakozási beállítások

Image Type Beállítások

CT 

A sűrűségi adatokat Hounsfield egységekben fejezik ki egy -1024-től
3071-ig terjedő skálán. Az agyszövet és egy kontrasztkiemeléses tu-
mor legjobb láthatóságához szükséges megfelelő kezdeti értékek 0 a
bal oldali, és 100 - 150 a jobb oldali paraméterekhez.

MR

A szkennernél meghatározott értékek szerint.XA 

PET/SPECT

MEGJEGYZÉS. Előfordulhat, hogy egyes értékek nem kiválaszthatók.
 

Ablakozási beállítások módosítása

Figyelmeztetés
Az ablakozási beállítások módosítását követően előfordulhat, hogy kevesebb részlet
jelenik meg a képállományban. Mielőtt elkezdené a beteg kezelését, ellenőrizze, hogy
valamennyi részlet és struktúra megfelelően jelenik-e meg.

Ablakozási beállítások áthelyezése

Figyelmeztetés
Az ablakozást nem lehet invertálni, de átviheti más alkalmazásokból.

Képbeállítások meghatározása
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8.6.3 Képállomány tulajdonságainak megtekintése

Általános információk

Miután kiválasztott egy képállományt, megtekintheti különböző tulajdonságait, mint pl. a
szelettávolság és a képállomány szeleteinek száma stb.

A tulajdonságok megtekintése

73. ábra 

Lépés

Nyomja meg a Properties fület.
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Képbeállítások meghatározása
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9 ÁLTALÁNOS NAVIGÁCIÓS
FUNKCIÓK

9.1 Pontossági ellenőrzések
9.1.1 Áttekintés

Általános információk

A beteg regisztrálása után a program felszólítja Önt, hogy ellenőrizze a regisztrációs pontosságot,
ha néhány percig szüneteltette a navigációt, mivel idővel a regisztráció pontatlanná válhat.

A rendszer az Accuracy Check ikonnak a képernyő jobb felső sarkában történő meg-
jelenítésével és hangjelzéssel emlékezteti Önt a pontosság ellenőrzésére.

Ismétlődő pontossági ellenőrzések

A folyamat felügyeletének nagyobb pontossága érdekében ajánlatos fizikai tájékozódási pontokat
definiálni, melyeket ellenőrzésre lehet használni a folyamat során. A tájékozódási pontokat
közvetlenül a kezdeti regisztráció után kell definiálni.
Végezzen részletes ellenőrzést a folyamat során, pl. a következő helyzetekben:
• izolálás előtt és után;
• fúrás vagy craniotomia után;
• biopszia vagy kimetszés után;
• amikor megjelenik a pontosság ellenőrzésével kapcsolatos üzenet.
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A pontosság ellenőrzésének módja

74. ábra 

Lépések

1. Nyomja meg az Accuracy Check ikont az Accuracy Check párbeszédablak megnyitá-
sához. Az animáció megmutatja, hogyan kell elvégezni a pontosság ellenőrzését.

2. Nyomja meg a Confirm gombot.

3.

Tartsa a pointert/műszert egy ismert anatómiai tájékozódási ponthoz és ellenőrizze, hogy
a képnézetekben megjelenített pointer helyzete megfelel-e a beteg tényleges anatómiai
pontjának.
MEGJEGYZÉS. Ha egy markerre vagy egy előre tervezett tájékozódási pontra mutat, a
rendszer felismeri a pontot és megjeleníti a pointer vége és a marker/tájékozódási pont
közötti eltérést.
 

Figyelmeztetés
Az eljárás folyamán ismételten ellenőriznie kell a pontosságot, így biztosíthatja azt, hogy a
rendszer zavartalanul működjön.

Csökkent pontosság

Figyelmeztetés
Az agy eltolódása miatt a preoperatív betegadatok és az aktuális helyzet eltérhetnek
egymástól.

Pontossági ellenőrzések
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9.1.2 A pointer és a Softouch ellenőrzése

Általános információk

A pointer és a Softouch pontosságát a referenciamátrix kúpjában ① ellenőrizheti.

①

75. ábra 

A pontosság ellenőrzésének módja

Lépések

1. Tartsa a műszer végét a referenciamátrix kúpjában.

2. A pointer/Softouch vége és a kúp a 2D navigációs nézetekben jelennek meg.

Figyelmeztetés
Ne használjon pontatlan pointert vagy Softouch eszközt.
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9.2 Pillanatfelvételek
9.2.1 Pillanatfelvételek készítése és megtekintése

Pillanatfelvételek készítése

Lépések

1. Nyomja meg a Screenshot gombot, hogy pillanatfelvételt készítsen az
aktuális képernyőről.

2.

A pillanatfelvétel exportálható külső adathordozóra (pl. pendrive, CD-R) a Patient Data
Manager program felhasználói kézikönyvében leírtak szerint.
MEGJEGYZÉS. A pillanatfelvételek megtekinthetők a Brainlab más szoftvereiben is (pl.
Image Viewer), amennyiben a releváns betegadatok be vannak töltve.
 

Pillanatfelvételek anonimizálása

A rendszer konfigurálható oly módon is, hogy a betegadatok ne jelenjenek meg a
pillanatfelvételeken. További információkért vegye fel a kapcsolatot a Brainlab vevőszolgálattal.

Figyelmeztetés
A beteg neve minden egyes pillanatfelvételen megjelenik. A beteg adatainak védelme
érdekében biztosítani kell, hogy a pillanatfelvételek kizárólag a releváns orvosi személyzet
számára legyenek hozzáférhetőek.

Pillanatfelvételek
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9.3 Objektumok és átfedések
9.3.1 Áttekintés

Általános információk

Az Objects, Overlays funkcióval kezelheti az iPlan vagy Smartbrush segítségével
előretervezett, a Paint funkcióval létrehozott objektumokat és/vagy létrehozhat új átfedéses
objektumokat (lásd: 161. old.).

Objektumok párbeszédablak

Nyissa meg a Data > Objects, Overlays ablakot.

①

②

③

⑤④ ⑥

76. ábra 

Sz. Funkció Magyarázat

① Apply to all views
Alkalmazza az objektumbeállításokat valamennyi releváns nézet-
ben, ha az egyes nézetekben a Szem ikonon keresztül kezelte az
objektumokat (lásd: 163. old.).

② Create overlay Átfedési objektum hozzáadása (lásd: 161. old.).

③ Item Az összes hozzáférhető objektum listája.

④ Visible

A Visible engedélyezésével/letiltásával megjelenítheti/elrejtheti az
objektumot a képnézetekben:
• A nyitott szem ikon azt jelzi, hogy az objektum látható.
• A csukott szem ikon azt jelzi, hogy az objektum el van rejtve.

⑤ Visualization

Váltás a megjelenítési opciók között (pl. az objektum megjeleníthető
körvonalazva, színnel kitöltve vagy 3D-ben).
A választható megjelenítési opciók a kiválasztott objektumtól függ-
nek.

⑥ Remove Objektum törlése.
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Hozzáférés objektumokhoz és átfedésekhez

Lépés

Egy objektum módosításához nyomja meg az adott objektum miniatűr képét.
Megnyílik egy sor füloldal, amelyekben elvégezheti a módosításokat (lásd: 155. old.).

Objektum megjelenítése

Amikor 2D nézetben tekint meg objektumokat, előfordulhat, hogy kisebb objektumok nem
jelennek meg, amikor végiglépked a képszeleteken, amennyiben az adott objektum két képszelet
között helyezkedik el.
Ha egy objektumot mindenképp láthatatlanra kell állítania (lásd: 153. old.), akkor az nem fog
megjelenni a képnézetekben.

Figyelmeztetés
Tekintse át a műtét szempontjából releváns összes objektum teljes megjelenítését.
Figyeljen arra, hogy a műtét szempontjából fontos valamennyi objektumot láthatóra
állítson.

Figyelmeztetés
Előfordulhat, hogy az objektumkörvonalak megjelenítésének felbontása rosszabb, mint a
háttérképeké. Nézze át alaposan valamennyi objektumot, hogy meggyőződhessen arról,
hogy azok megfelelően képviselik a vizsgálni kívánt terület.
MEGJEGYZÉS. Ha egy objektumot 2D nézetről 3D nézetre vált át, a teljes 3D objektum meg fog
jelenni, még akkor is, ha az objektum egyes adatai más szeletekben helyezkednek el.
 

Objektumok és átfedések
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9.3.2 Objektumok

Az objektummegjelenítés módosítása

Az Object megjelenítést a Visualization fülön keresztül módosíthatja. 

77. ábra 

Opciók

A megjelenítés módosításához jelölje ki:
• Outline: Színes körvonallal jeleníti meg az objektumot
• Fill: Színes kitöltéssel jeleníti meg az objektumot
• 3-D: Az objektum háromdimenziós képét jeleníti meg

MEGJEGYZÉS. Ne használja a 3-D funkciót lokalizációs célokra.
 

Az objektum átlátszóságának beállításához a képnézetekben használja a csúszka sávját.

Az objektumtulajdonságok módosítása

Az Object tulajdonságait a Properties fülön keresztül módosíthatja.

78. ábra 
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Opciók

Az objektumok átnevezéséhez nyomja meg az Edit gombot és adjon meg egy új nevet az Enter
Name párbeszédablakban.

Az objektum színének módosításához válasszon egy színt a palettáról.

Figyelmeztetés
A zavar elkerülése érdekében válasszon különböző színeket a különböző objektumok
számára.

Objektumok és átfedések
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9.3.3 Rostobjektumok

Általános információk

A Fiber Objects rostobjektumok tervezése a Fiber Tracking funkcióval történik az iPlan
programban. További információkért lásd az iPlan program felhasználói kézikönyvét.

A rostobjektum megjelenítésének módosítása

A Rostobjektum megjelenítését a Visualization fülön keresztül módosíthatja.

79. ábra 

Opciók

A rostobjektumok a következő módokon jeleníthetők meg:
• Fiber (rostonkénti megjelenítés)
• Object (megjelenítés homogén objektumként)

Ha a rostobjektum Fiber-ként jelenik meg, akkor a következőket választhatja:
• 2-D: A rostobjektum kétdimenziós képét jeleníti meg (az aktuális képszelet síkján belül).
• 3-D: A rostobjektum háromdimenziós képét jeleníti meg.

MEGJEGYZÉS. Ne használja a 3-D funkciót lokalizációs célokra.
 

Ha a rostobjektumot Object-ként jeleníti meg, akkor a következőket választhatja:
• Outline: Színes körvonallal jeleníti meg az objektumot.
• Fill: Az egész objektumot színnel kitöltve jeleníti meg.
• 3-D: Az objektum háromdimenziós képét jeleníti meg.

Az objektum átlátszóságának beállításához a képnézetekben használja a csúszka sávját.

Figyelmeztetés
A 2-D módban a rostokat megjelenítő kép az aktuálisan ábrázolt képszelettől legfeljebb 1
mm-es távolságra eső részeket is tartalmaz.
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A rostobjektum tulajdonságainak módosítása

Nyomja meg a Properties fület.

80. ábra 

Opciók

A rostobjektum átnevezéséhez nyomja meg az Edit gombot, és adjon meg egy új nevet az En-
ter Name párbeszédablakban.

Ha a rostobjektum Fiber-ként jelenik meg, akkor a következőket teheti:
• Letilthatja a Single color funkciót: a rostobjektum több színben jelenik meg. A színek az

egyes rostok diffúziós irányától függnek (piros = bal-jobb, zöld = anterior-posterior, kék = fej-
láb).

• Engedélyezheti a Single color funkciót és kiválaszthat egy színt a megnyíló palettából.

Ha a rostobjektum Object-ként jelenik meg, minden esetben egyszínű lesz. Az objektum színé-
nek módosításához válasszon egy színt a palettáról.

Objektumok és átfedések
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9.3.4 Objektum elmozdítása

Általános információk

Az Object Shift segítségével elmozdíthat egy objektumot, hogy kompenzálja a pozíciójában
bekövetkezett változást. A CT/MRI képadatok, illetve az objektum alakja és mérete nem
változnak. Az Object Shift a következő esetekben használható pl.:
• Ultrahang integráció (209. old.)
• Intraoperatív képalkotás (313. old.)

Figyelmeztetés
Az objektum csak eredeti alakjában és méretében mozdítható el a program segítségével.
Előfordulhat, hogy az objektum tényleges alakja és mérete megváltozik az agy eltolódása,
folyadékveszteség vagy tumor eltávolítása miatt.

Tárgyak mozgatása

Egy objektum mozgatásához válassza a Position fület.

①

③

⑤

②

④

81. ábra 

Lépések

1. Objektum elforgatásához nyomja meg az ívelt nyilat ① a nézeteken belül.

2. Az objektum elmozgatásához nyomja meg az egyenes nyilakat (amelyek a narancssárga
vonalakhoz csatlakoznak) a nézeteken belül ②.

MEGJEGYZÉS. Egy objektum mozgatásakor javasolt átnevezni az elmozgatott objektumot, pl. a
„Tumor” legyen „Elmozdított tumor”, mivel a program nem jelenít meg semmilyen információt arra
vonatkozóan, hogy az objektumot áthelyezték.
 

Ezenkívül a következő lehetőségei vannak az Object Shift alkalmazásakor:

Opciók

1. Nyomja meg az Ultrasound ikont ③, hogy átválthasson az ACS nézetekről az Ultrahangos
nézetekre (lásd: 160. old.).
MEGJEGYZÉS. Ez az ikon csak akkor jelenik meg, ha az Ultrasound integrációs funkciót akti-
válta.
 

2. Aktiválja a Fine ④ funkciót, hogy az objektumok helyzetét apró igazításokkal módosíthassa.
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Opciók

3. Nyomja meg a Reset ⑤ gombot, hogy az objektumot visszaállítsa a kezdeti helyzetbe, ami-
lyen a párbeszédablak megnyitásakor volt.

MEGJEGYZÉS. A módosított sík tartalmát a szoftver azonnal elmenti. A betegsík módosításai ezt
követően már nem lehet visszavonni.
 

Az objektumok mozgatásának módja az ultrahang segítségével

A Position fülön nyomja meg az Ultrasound ikont ② az ultrahangnézetek aktiválásához.
MEGJEGYZÉS. Ebbe a párbeszédablakba a Tools > Ultrasound > Object Shift útvonalon is
beléphet.
 

③

②
①

82. ábra 

Lépések

1. Irányítsa a vizsgálófejet az objektum felé úgy, hogy az objektum jól látható legyen az ult-
rahang képeken.

2. Nyomja meg a Freeze ③ gombot az egyik nézeten belül.

3. Forgassa el a vizsgálófejet lehető legközelebb a 90°-os szöghöz, a kamera látóterében
maradva közben. Nyomja meg a Freeze ③ gombot a másik nézeten belül.

4. Módosítsa az objektum pozícióját: a nézetekben található nyilak ① segítségével mozgas-
sa és forgassa el az objektumot.

Objektumok és átfedések
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9.3.5 Átfedések

Általános információk

A Create Overlay funkció segítségével létrehozhatja egy teljes képállomány átfedő objektumát,
amelyet aztán rávetíthet a képnézetekben aktuálisan megjelenített képállományra.
MEGJEGYZÉS. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha egynél több képállomány áll rendelkezésre.
 

Átfedés létrehozása

① ②

③

83. ábra 

Lépések

1.

A Data > Objects, Overlays ablakban nyomja meg a Create overlay ① gombot.
MEGJEGYZÉS. A Create overlay gomb az Item lista végén jelenik meg. Attól függően,
hogy hány tétel szerepel a listában, előfordulhat, hogy a lista végére kell lépegetnie.
 

2. A Select Set párbeszédablakban ② jelölje ki azt a képállományt, amit átfedésként szeret-
ne rávetíteni a nézetekben látható képállományra.

3. Az Enter Name ③ párbeszédablakban adja meg az átfedés nevét.

4. Nyomja meg a Proceed gombot, hogy visszatérhessen a Data > Objects, Overlays ①
ablakhoz, ahol az átfedő objektum megjelenik a listában.
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Az átfedő objektumok módosítása

Akárcsak más objektumtípusok esetében, az átfedő objektumok megjelenítését és tulajdonságait
is módosíthatja.

① ②

84. ábra 

Lépések

1. A Data > Objects, Overlays ablakban nyomja meg az átfedő objektum miniatűr képét.

2. Az objektum átlátszóságának beállításához a képnézetekben használja a Visualization
fület ①.

3.

Módosítsa az objektum nevét és színét a Properties fülön ② (lásd: 155. old.).
MEGJEGYZÉS. Ha a fekete színt választja, az átfedés színe megegyezik annak a képál-
lománynak a színeivel, amelyből az átfedést létrehozta (pl. egy PET felvétel átfedése szí-
nes).
 

A megjelenített átfedés

Ebben a példában egy PET képállományra mutatunk be, amelyet egy MRI képállományra
vetítettünk rá.

85. ábra 
MEGJEGYZÉS. Az átfedések a 3D nézetekben nem láthatók.
 

MEGJEGYZÉS. Mindegyik képállomány megőrzi a saját ablakozási beállításait.
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9.3.6 Az objektumok és átfedések kezelése az egyes nézetekben

Az objektumok és átfedések kezelésének módja az egyes nézetekben

Amikor az objektumokat a Data párbeszédablakon keresztül kezeli, a változások mindenütt
megjelennek, valamennyi képnézetben.
Az objektumok láthatóságát és megjelenítését az egyes nézetekben a szem ikon segítségével
módosíthatja (lásd: 130. old.).
MEGJEGYZÉS. Amikor az objektumokat lokálisan kezeli, nem lehet objektumot hozzáadni vagy
törölni.
 

①

②③④

86. ábra 

Lépések

1. Nyomja meg a szem ikont a releváns nézetben és válassza a View Configurations fület
①.

2.

Módosítsa az objektum láthatóságát ③ és/vagy vizualizációját ② a kiválasztott nézetben.
MEGJEGYZÉS. Valamennyi lokális beállítást általánosan alkalmazhatja az Apply to all
views ④ megnyomásával.
 

3.

Nyomjon rá a miniatűr képre, hogy hozzáférhessen egy objektumhoz és módosíthassa
azt.
MEGJEGYZÉS. A objektum nevének, színének, átlátszatlanságának és helyzetének mó-
dosításait a program mindig általánosan alkalmazza valamennyi nézetre.
 

MEGJEGYZÉS. Az opció rendelkezésre állása a kiválasztott nézet típusától függ, pl. a
Craniotomy Planning más beállításokat kínál, például vágási és megjelenítési beállításokat.
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9.4 Pontok és pályagörbék
9.4.1 Pontok és irányvonalak beolvasása

Általános információk

Az Acquire gomb segítségével digitalizált pontokat határozhat meg. Ez az agy-
felszínen lévő iránypontok meghatározásakor és tárolásakor hasznos pl. stimu-
láció céljából. Az Acquire funkció használható trajektória létrehozásához is a
képállományban.

Pontok beolvasásának módja a navigált műszer segítségével

Lépések

1.

Szükség esetén hozzon létre egy új csoportot a Data > Points ablakban, amihez a ponto-
kat majd hozzá kell adni (lásd: 167. old.).
MEGJEGYZÉS. Másik lehetőségként beolvashatja előbb a pontokat, majd később cso-
portosíthatja azokat.
 

2.
Helyezze a műszer végét a kívánt pontra a páciens testén.
MEGJEGYZÉS. Ne feledje, hogy a pontok beolvasásakor az eszközhegy-eltolás alapér-
tékét 0-ra kell állítani.
 

3.

Nyomja meg az Acquire gombot a pont digitalizálásához.
A beolvasott pontok elnevezése a következő szerint történik:
• Csoportnév plusz szám (#01-el kezdve minden egyes csoport esetében).
• IntraOp Point plusz a szám, ha a pont az Other Points elnevezésű standard csoport-

hoz tartozik.

Pontok beolvasásának módja Freeze módban

Pontokat beolvashat közvetlenül a képnézetekben is a műszer használata nélkül.

Lépések

1. Nyomja meg a menüsávban a Freeze gombot (lásd: 177. old.).

2. Húzza (a képnézetekben most látható) narancssárga vonalak kereszteződését pontosan
oda, ahova szeretné elhelyezni a pontot.

3. Nyomja meg az Acquire gombot.

A beolvasott pontok kezelése

Lépés

Nyissa meg a Data > Points ablakot és módosítsa a pontokat a 168. old. leírtak szerint.
MEGJEGYZÉS. A módosítási párbeszédablakot úgy is megnyithatja, ha megnyomja és nyomva
tartja az Acquire gombot a pont beolvasásának ideje alatt.
 

Irányvonal beolvasásának módja

Lépések

1. Állítsa be az eszközvég-meghosszabbítás alapértékét (lásd: 182. old.).
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Lépések

2.
Helyezze a műszer végét a kívánt pontra a páciens testén.
• A bemeneti pontot a zöld színben megjelenített tényleges eszközvég határozza meg.
• A célpontot a piros színben megjelenített virtuális eszközvég határozza meg.

3.
Nyomja meg az Acquire gombot.
Megnyílik az Data > Trajectories párbeszédablak.

4. Ellenőrizze az irányvonalat, vagy szükség esetén módosítsa azt a Position fülre átváltva.

MEGJEGYZÉS. Ahhoz, hogy ezzel a módszerrel hozhasson létre trajektóriát, engedélyeznie kell
a műszer tengelyét (lásd: 198. old.).
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9.4.2 Pontok kezelése

Általános információk

A Points funkció a következőket teszi lehetővé:
• Az iPlan programban előretervezett pontok
• Műtét közben az Acquire funkcióval létrehozott pontok (lásd: 164. old.)

Valamennyi pont kezelése csoportokban történik. Ez például a corticalis térképezés esetében
hasznos, amikor egy munkamenet során beolvasott pontokat egy csoportba lehet összefogni. Egy
másik agyterületen beolvasott pontokat egy másik csoportban lehet tárolni.

Pontok párbeszédablak

Nyissa meg a Data > Points ablakot.

87. ábra 

A Points párbeszédablak funkciói

Funkció Magyarázat

Item
Az összes tervezett pontcsoport felsorolása.
A beolvasott, de még nem csoportosított pontok az Other Points mappá-
ba kerülnek.

Visibility

A Visible funkció engedélyezésével/letiltásával megjelenítheti/elrejtheti a
csoportosított pontokat a képnézetekben:
• A nyitott szem ikon azt jelzi, hogy a pontok láthatók.
• A csukott szem ikon azt jelzi, hogy a pontok el vannak rejtve.
• A félig nyitott szem ikon azt jelzi, hogy a csoport látható és rejtett ponto-

kat is tartalmaz.

Active Új pontok beolvasásakor a pontok az aktuálisan aktív csoportba kerülnek.

Remove

Csoport törlése.
Amikor kiválaszt egy pontot törlésre, a program megkérdezi Önt, hogy a
csoportot és a benne lévő pontokat is szeretné-e törölni, vagy csak a cso-
portot. Ha csak a csoportot törli, a benne lévő pontok az Other Points cso-
portba kerülnek (lásd: 169. old.).
MEGJEGYZÉS. Az Other Points csoport nem törölhető.
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Funkció Magyarázat

Show Labels A gomb engedélyezésével/letiltásával megjelenítheti/elrejtheti a pontneve-
ket a képnézetekben.

Show only near pla-
ne

A gomb engedélyezésével/letiltásával az aktuális síktól 20 mm-re elhelyez-
kedő képnézetek pontjait jelenítheti meg/rejtheti el.

Új csoport hozzáadása

Hozzáadhat egy új csoportot az Item listához.

88. ábra 

Lépések

1.
A Data > Points ablakban nyomja meg a Create new group gombot.
Megnyílik a Point Group párbeszédablak.

2.
Meghatározhatja a csoport valamennyi pontjának színét egy szín kiválasztásával a palet-
tából.
Az aktuális szín a jobb oldalon jelenik meg.

3. A csoport elnevezéséhez határozzon meg egy új nevet a billentyűzet segítségével.

4.
Nyomja meg a Proceed gombot, hogy visszatérjen a Data > Points ablakba.
Az új csoport megjelenik az Item listában aktív csoportként. Amíg a csoport aktív marad,
az Acquire funkcióval tervezett minden új pont ebbe a csoportba kerül.

Hozzáférés a pontcsoportokhoz

Amint a pontcsoportok rendelkezésre állnak (akár az iPlan-ben tervezte meg, akár a navigáció
során olvasta be azokat, lásd: 164. old.), hozzáférhet ezekhez a csoportokhoz és módosíthatja a
pontokat.

Lépés

Nyomja meg a releváns csoportot az Item listában.
Megnyílik egy sor füloldal, amelyekben elvégezheti a kívánt módosításokat.
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Pontok módosítása

Nyomja meg a Points fület az egyes pontok módosításához a csoporton belül.

①

②
③

④

⑤
⑥

⑦⑧ ⑦⑨⑩⑪

89. ábra 

Sz. Alkotóelem Magyarázat

① Szín A kiválasztott pont színének módosításához válasszon egy színt a palet-
táról.

② Jelenleg kivá-
lasztott pont

Az aktuálisan kiválasztott pont meg van jelölve a párbeszédablakban, és
a képnézetek középpontjában jelenik meg.

③ Ultrahang Nyomja meg az Ultrasound ikont, hogy átváltson az ultrahangnézetekre
(lásd: 171. old.).

④ Nyílgombok
Lépegessen az elérhető pontok között, hogy kiválasszon egy másik mó-
dosítandó pontot.
A pontok teljes száma a párbeszédablak fejlécében jelenik meg.

⑤ Edit A kiválasztott pont átnevezéséhez nyomja meg az Edit gombot és adjon
meg új nevet a Point Label párbeszédablakban.

⑥ Delete A kiválasztott pont törléséhez kattintson a Delete gombra.

⑦ Add

Egy új pont létrehozásához érintse meg a kívánt helyet a képben és
nyomja meg az Add gombot.
MEGJEGYZÉS. Az új pontot úgy helyezheti el, ha a kék vonalak keresz-
teződését elhúzza a kívánt helyre.
 

⑧ Reposition

A kiválasztott pont áthelyezéséhez érintse meg a képernyőt közvetlenül
a képben a kívánt helyen, és nyomja meg a Reposition gombot. 
MEGJEGYZÉS. Egy pontot úgy helyezhet át, ha a kék vonalak kereszte-
ződését elhúzza a kívánt helyre.
 

⑨ Groups

A pontok tartozhatnak több mint egy csoporthoz is. Ha egy másik cso-
porthoz akarja hozzáadni a kívánt pontot, és/vagy eltávolítani azt az ak-
tuális csoportból, nyomja meg a Groups gombot.
A Membership párbeszédablakban válassza ki a csoporto(ka)t, amely-
hez szeretné hozzáadni a pontot.
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Sz. Alkotóelem Magyarázat

⑩ Visible
Alapértelmezetten valamennyi pont látható a képnézetben, és a Visible
gomb aktív.
A kiválasztott pont elrejtéséhez nyomja meg a Visible gombot.

⑪ Reset Nyomja meg a Reset gombot, hogy visszaállítsa a pont beállításait oda,
mint amikor először belépett a Points párbeszédablakba.

MEGJEGYZÉS. A módosított sík tartalmát a program elmenti. A betegsík módosításai ezt
követően már nem lehet visszavonni.
 

A pontcsoportok módosítása

Nyomja meg a Properties fület a kiválasztott pontcsoport tulajdonságainak módosításához.

90. ábra 

Opciók

Módosíthatja a csoport valamennyi pontjának színét egy szín kiválasztásával a palettából.
Az aktuális szín a jobb oldalon jelenik meg. Ha a csoport pontjai egynél több színt tartalmaznak,
megjelenik egy többszínű ikon.

A csoport átnevezéséhez adjon meg egy új nevet a billentyűzet segítségével.
MEGJEGYZÉS. Az Other Points csoportnevet a program határozta meg és nem módosítható.
 

A nem csoportosított pontok kezelése

Ha még nem hozott létre csoportot az új pontok számára, vagy nem választott a meglévők közül,
az új pontok alapértelmezetten az Other Points csoportba kerülnek.
Ezekhez a pontokhoz bármikor hozzáférhet, hogy módosítsa vagy áthelyezze őket egy másik
csoportba.
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91. ábra 

Lépések

1. A Data > Points ablakban nyomja meg az Other Points gombot.

2. Megnyílik a fül, és Ön módosíthatja, illetve csoportosíthatja a pontokat a 168. old. leírt
módon.
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9.4.3 Ultrasound Landmarks

Pontok/tájékozódási pontok hozzáadása ultrahang segítségével

Az Ultrasound Landmarks funkció segítségével megjelölheti az ereket, amiket az adatkészleten
belül vagy az Ultrasound mód használata közben azonosított. Ezek az iránypontok ezután
láthatók lesznek a műtét során.
A Points fülön nyomja meg az Ultrasound ikont ① az ultrahangnézetek aktiválásához.
MEGJEGYZÉS. Ebbe a párbeszédablakba a Tools > Ultrasound > Ultrasound Landmarks
útvonalon is beléphet.
 

②

①

92. ábra 

Lépések

1.
Tartsa a vizsgálófejet úgy, hogy a hozzáadandó ér/iránypont felé nézzen.
MEGJEGYZÉS. A jobb oldalon látható nézet egy felnagyított ultrahangos nézet, amely az
iránypontok elhelyezését hivatott segíteni.
 

2. Amint az ér világosan láthatóvá válik, nyomja meg a Freeze ② gombot.

3. Pásztázzon a képen, vagy mozgassa a célkeresztet a kívánt pontra.

4. Nyomja meg az Add gombot egy tájékozódási pont hozzáadásához.

MEGJEGYZÉS. A tájékozódási pont/pont módosításával kapcsolatos információkat lásd: 168. old.
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9.4.4 Irányvonalak kezelése

Általános információk

A Trajectories funkció a következőket teszi lehetővé:
• Az iPlan vagy DICOM Viewer programban előretervezett irányvonalak kezelése
• Pályagörbék létrehozása és kezelése műtét közben

Trajectories párbeszédablak

Nyissa meg a Data > Trajectories ablakot.

93. ábra 

Funkció Magyarázat

Item Az összes előtervezett és intraoperatíve megtervezett irányvonal listája.

Visible

A Visible funkció engedélyezésével/letiltásával megjeleníti/elrejti az irányvo-
nalat a képnézetekben:
• A nyitott szem ikon azt jelzi, hogy az irányvonal látható.
• A csukott szem ikon azt jelzi, hogy az irányvonal el van rejtve.

Active Meghatározza a használandó irányvonalat, pl. az Auto-Pilot mód számára.
Egyszerre csak egy pályagörbe lehet aktív.

Remove Töröl egy pályagörbét.

A pályagörbék elérésének módja

Lépés

Ha módosítani szeretne egy irányvonalat, nyomja meg a releváns irányvonalat az Item listában.
Megnyílik több füloldal, amelyekben elvégezheti a módosításokat.
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Az irányvonal-pozíció módosítása

Nyomja meg a Position fület az irányvonal párbeszédablakban. A párbeszédablak tetején
megjelenik az irányvonal neve, pl. Intraop Trajectory #2.

94. ábra 

Opciók

• A célpont áthelyezéséhez érintse meg a képernyőt közvetlenül a képben a kívánt helyen, és
nyomja meg a Set Target gombot. A célpontot egy piros gömb jelöli.

MEGJEGYZÉS. Csak a jelenleg aktivált irányvonal rendelkezik célponttal, melyet egy piros
gömb jelöl. Az összes többi tervezett irányvonal célpontjai más színnel jelennek meg.
 

• A belépési pont áthelyezéséhez érintse meg a képernyőt közvetlenül a képben a kívánt he-
lyen, és nyomja meg a Set Entry gombot. A belépési pontot egy zöld bekarikázott célkereszt
jelöli.

MEGJEGYZÉS. A belépési/célpont áthelyezéséhez húzza a kék vonalak kereszteződését pon-
tosan oda, ahova szeretné elhelyezni a pontot, majd nyomja meg a Set Entry/Set Target gom-
bot.
 

A belépési pontok meghatározásához egy navigált műszer segítségével (pl. ha a fúrás helye el-
tér az eredetileg tervezett belépési ponttól):
• Nyomja meg a Navigate Entry gombot.
• Vezesse a műszer végét a kívánt pontra a páciens testén.
• A belépési pont beállításához forgassa el a műszert, vagy nyomja meg a Set Entry gombot.

Ha szeretné visszaállítani az irányvonal beállításait a füloldalakra történő belépéskor érvényes
értékekre, nyomja meg a Reset gombot.

Trajektória megjelenítéséhez az Inline 1, Inline 2, és a Probe’s Eye nézetekben, nyomja meg
ezt az ikont az eszköztárban.

MEGJEGYZÉS. A módosított sík tartalmát a program elmenti. A betegsík módosításai ezt
követően már nem lehet visszavonni.
 

MEGJEGYZÉS. Irányvonalat a menüsávban található Acquire gomb megnyomásával lehet
hozzáadni (lásd: 164. old.).
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Az irányvonal tulajdonságainak módosítása

Nyomja meg a Properties fület.

95. ábra 

Opciók

Az irányvonal átnevezéséhez nyomja meg az Edit gombot és adjon meg egy új nevet a Trajec-
tory párbeszédablakban.

A nézetekben megjelenített irányvonal átmérőjének módosításához használja a Diameter gom-
bokat:
• A +/- gombok megnyomásával 0,5 mm-es lépésekben módosíthatja az átmérőt.
• Nyomja meg a Reset gombot, hogy az értéket 0-ra állítsa.

A pályagörbe színének módosításához válasszon egy színt a palettáról.

Az irányvonalak áttekintése

Nyomja meg a Review fület.

96. ábra 
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Opciók

Az ACS nézetek (kék ikon) és az Inline/Probe’s Eye nézetek (sárga ikon) közötti vál-
táshoz nyomja meg a gombot az eszköztárban.
MEGJEGYZÉS. A Probe’s Eye nézet jól használható az irányvonalak ellenőrzésére.
Ebben a nézetben a képszeletek az irányvonal szögének (ferde szög) nézőpontjából
jelennek meg, így Ön végignézheti az irányvonal teljes lefutását, így biztosítva azt,
hogy nem hatol át kritikus fontosságú struktúrákon.
 

A Show Entry vagy Show Target gomb megnyomásával a nézet közepébe helyezheti a belépé-
si pontot, vagy a célpontot.

A Scroll gomb megnyomásával végiglépdelhet az irányvonal teljes hosszán, így ellenőrizve az
útvonalát.
Miközben végiglépeget a pályagörbén, a képernyőn megjelenik az aktuális helyzete és a célpont
közötti távolság. A folyamatjelző sáv kitöltődik, amint eléri a célpontot.

Irányvonal hozzáadása

① ②

③ ④

97. ábra 

Lépések

1. A Data > Trajectories ablakban nyomja meg a Create new trajectory ① gombot.

2. A Data > Trajectories > Trajectory ablakban adja meg az irányvonal ② nevét.

3. Ha egynél több képállomány áll rendelkezésre, megnyílik a Select Set párbeszédablak
③. Válassza ki azt a képállomány, amelyben szeretné megtervezni a pályagörbét.

4. Ekkor beállíthatja az új irányvonalat és áttekintheti a beállításokat a Position, Properties
és Review füleken ④, a 172. old. leírtak szerint.

MEGJEGYZÉS. Irányvonalat a menüsávban található Acquire gomb megnyomásával lehet
hozzáadni (lásd: 164. old.).
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9.4.5 Pontok és pályagörbék megjelenítési opciói

Általános információk

Valamennyi tervezett pont és pályagörbe megjelenítheti 2D vagy 3D formában a képnézetekben.

Az aktiválás/inaktiválás módja

98. ábra 

Lépés

A Tools > Settings ablakban aktiválja/inaktiválja a 3-D Points & Trajectories funkciót a pontok
és irányvonalak megjelenítéséhez 3D/2D módban.

Pontok és irányvonalak megjelenítése

A következő példákban a pontok és pályagörbék 2D (bal) és 3D (jobb) módú megjelenítéseit
mutatjuk be.

99. ábra 

Pontok és pályagörbék
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9.5 Kimerevítés
9.5.1 A kimerevítési mód használata

A kimerevítési mód áttekintése

A Freeze gombbal kimerevítheti a megjelenített szeleteket és rekonstrukció-
kat, hogy csökkentse a képnézetek remegését. Ez olyankor nagyon hasznos,
amikor pl. a vizsgálati felvételen specifikus struktúrákra fókuszálunk, különö-
sen, ha nagyfokú nagyítással tesszük ezt.
A Freeze pont a műszer utolsó követett pozíciójában ott jelenik meg, ahol a
célkereszt középpontját rögzítette. A képállományon belüli tájolás ezután ettől
a ponttól függ.

A Kimerevítés funkció használatának módja

Lépések

1. Nyomja meg a Freeze gombot.

2.

Miközben a szeletek és rekonstrukciók kimerevített állapotban maradnak, Ön folytathatja
a műszer navigálását.
MEGJEGYZÉS. Amikor a Freeze funkció aktiválva van, végiglépdelhet a képszeleteken a
nézetekben látható nyilak vagy a láthatatlan görgetősáv segítségével (lásd: 119. old.).
 

MEGJEGYZÉS. A Freeze point kissé elmozdulhat, amikor a Workspace 1 és Workspace 2
között átvált.
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9.6 Mérési funkciók
9.6.1 Hozzáférés a mérési funkciókhoz

A mérési funkció elérésnek módja

Nyissa meg a Tools > Measurement ablakot.

100. ábra 

Mérési funkciók
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9.6.2 Vonalzó megjelenítése

Vonalzó megjelenítésének módja

101. ábra 

Lépés

A Tools > Measurement ablakban nyomja meg a Show Ruler gombot, hogy a vonalzót vala-
mennyi képnézetben aktiválja (a 3D és videonézetek kivételével). A nézetek nagyításakor és ki-
csinyítésekor a vonalzó ennek megfelelően frissül.

Figyelmeztetés
Ne használja a Show Ruler funkciót tényleges mérésekhez, mivel a megjelenített struktúrák
nem feltétlenül képviselik a valós struktúrákat, pl. az ablakozás miatt.
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9.6.3 Távolságok megjelenítése

Távolság mérésének módja egy tervezett célponthoz képest

102. ábra 

Lépések

1. A Tools > Measurement ablakban nyomja meg a Display Distances gombot. 

2.

Tartsa a pointert ahhoz a ponthoz, ahonnan a mérést szeretné elkezdeni. A program
megjeleníti az adott ponttól a tervezett célpontig mért távolságot a standard 2D nézetek-
ben.
MEGJEGYZÉS. Ha egy digitalizált pont (lásd: 166. old.) 8 mm-en belül van a pointer ak-
tuális pozíciójától, akkor az ehhez a ponthoz viszonyított távolság jelenik meg.
 

Két nem tervezett pont közötti távolság mérése

103. ábra 

Lépések

1. A Tools > Measurement ablakban nyomja meg a Display Distances gombot.

2. Tartsa a pointert az első mérési ponthoz.

Mérési funkciók
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Lépések

3. Nyomja meg a Freeze gombot.

4. Vigye át a pointert a második mérési ponthoz. A program megjeleníti a két ponti közötti
távolságot a standard 2D nézetekben.
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9.7 Eszközhegy-eltolódás alapérték
9.7.1 Eszközhegy-eltolódás alapérték beállítása

Általános információk

A Tooltip funkció segítségével virtuálisan meghosszabbíthatja vagy visszahúzhatja a navigált
műszer végét. Ez a következő esetekben hasznos:
• A mélyebben levő anatómiai struktúrák áttekintése
• Pályagörbék tervezése

Hogyan állítsuk be az eltolódás alapértékét

104. ábra 

Lépések

1. Nyomja meg a menüsávban a Tooltip gombot. Megnyílik a Tool Tip Offset almenü.

2. A műszer meghosszabbításához vagy megrövidítéséhez a -/+ gombok segítségével állít-
sa be az értéket 1 mm-es lépésekben.

3.
Nyomjon meg egy területet a Tool Tip Offset almenün kívül az értékek alkalmazásához
és a navigációs képernyőre való visszatéréshez. Az eltolódás alapértéke a Tooltip gomb
mellett jelenik meg.

Továbbá:

Visszaállítja a Tool Tip Offset értékét 0 mm-re.

Eszközhegy-eltolódás alapérték
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További opció

Az eszközhegy-eltolódásának szögét 10 mm-es lépésekben is módosíthatja, ha:

Lépések

1. Megnyomja a menüsávban a Tooltip gombot. Megnyílik a Tool Tip Offset almenü.

2. Nyomja meg ezt az ikont a Tool Tip Offset párbeszédablak megnyitásához.

3. Válassza ki a kívánt eszközhegy-eltolódás szögét.

4. Nyomja meg a Close gombot a navigációs képernyőre való visszatéréshez.

Navigálás eszközhegy-eltolódás szögével

105. ábra 

Képernyőelem Ábrázolás

Eszköz eltolódási szöge Piros vonal

Eszközvég eltolódási szöge Piros célkereszt

Tényleges műszer Zöld vonal

Tényleges műszervég Zöld célkereszt

Munka eszközvég-eltolódás szögével

A program figyelmen kívül hagyja a Tool Tip Offset beállítását, ha Ön úgy dönt, hogy a
Softouch/pointer segítségével regisztrálja a pácienst.

Figyelmeztetés
Mivel az eszközhegy-eltolódás szöge minden műszerre vonatkozik, egy adott eszközvég-
eltolódás használata után mindig állítsa vissza az értéket nullára, hogy elkerülje a
félreértéseket a navigáció során. Mindig óvatosan járjon el, amikor az eszközvég-eltolódás
szöge nullától eltérő értékre van állítva.

Figyelmeztetés
Ha egy műszer irányvonalának kalibrálása helytelen volt, az eltolódás alapértéke is
pontatlan.
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Figyelmeztetés
A rekonstrukciót és az összes többi nézetet a program a virtuális véghez képest frissíti.

Figyelmeztetés
Ne használja az eszközhegy-eltolódási szög funkciót olyan műszerek esetében, amelyeket
az ICM4 forgópontjainak segítségével kalibráltak.

Eszközhegy-eltolódás alapérték
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9.8 Műszerbeállítások
9.8.1 Hozzáférés a műszerbeállításokhoz

A műszerbeállítások elérési módja

Nyissa meg a Tools > Settings ablakot.

106. ábra 
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9.8.2 3D műszerek

Általános információk

A 3-D Instruments funkció segítségével választhat a navigált műszerek 3D és 2D megjelenítési
módja közül.

Az aktiválás/inaktiválás módja

Lépés

A Tools > Settings ablakban aktiválja/inaktiválja a 3-D Instruments funkciót a műszerek 3D/2D
kijelzéséhez.

MEGJEGYZÉS. A 3-D Instruments funkció aktiválásakor előfordulhat, hogy a betegadatok a
műszer mögé kerülnek.
 

Műszerek kijelzése

A következő példákban a pointer 2D (bal) és 3D (jobb) módú megjelenítéseit mutatjuk be.

107. ábra 

Műszerbeállítások
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9.8.3 Big Instrument Crosshair

Általános információk

A navigált műszert egy célkereszt jelzi a képnézetekben. A Big Instrument Crosshair funkció
segítségével a célkereszt nagyméretű és kisméretű megjelenítése közül választhat.

Az aktiválás/inaktiválás módja

Lépés

A Tools > Settings ablakban nyomja meg a Big Instrument Crosshair gombot a beállítás akti-
válásához/inaktiválásához.
MEGJEGYZÉS. A program indításakor a Big Instrument Crosshair alapértelmezetten aktiváló-
dik.
 

Célkereszt megjelenítése

A következő példákban a célkereszt nagyméretű (bal) és kisméretű (jobb) megjelenítését mutatjuk
be.

108. ábra 
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Műszerbeállítások
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10 A MŰSZEREK
KALIBRÁLÁSA

10.1 Bevezetés a kalibrálásba
10.1.1 Áttekintés

Általános információk

A műszereket kalibrálni (ha nincsenek előkalibrálva) és ellenőrizni kell, hogy navigálhatók
legyenek. A műszertől és a kiválasztott kalibrációs módszertől függően a műszerfej, a tengely és
az átmérő kalibrálására van lehetőség.
Az alábbi műszertípusok használhatók a programmal együtt:
• Előkalibrált műszerek, amelyek csak ellenőrzést igényelnek, többek között:

- a programba betöltött előkalibrációk,
- a programba beépített előkalibrációk (pl. a VarioGuide vagy a Beállítóeszköz).

• Műszerek, amelyekhez Műszer Adapterkészletet lehet csatlakoztatni, majd kalibrációt és
ellenőrzést végrehajtani, többek között:
- Nem Brainlab által szállított műszerek, például biopsziás tűk.
- Brainlab műszerek, pl. Cserélhető végű pointerek és Szívócsövek.

MEGJEGYZÉS. A Műszer Adapterkészletekkel kapcsolatos további tudnivalókért lásd a
Műszerek felhasználói kézikönyvét.
 

Kalibrációs/ellenőrzési módszerek

Eljárás Magyarázat Használat

Műszerkalibrációs mát-
rix, Rev 4.0. (ICM4)

Kalibráció/ellenőrzés végrehajtása az
ICM4 forgópontjaival, aljzataival vagy
bemetszésével.

Bármilyen szerszám (kivéve a
rugalmas szerszámokat), bele-
értve a nagy vagy szabálytalan
alakú műszereket.

Több műszer használata

A program egy időben képes különböző méretű mátrixokhoz csatlakoztatott műszerek nyomon
követésére. Ha egy új geometriával rendelkező műszert vezet be (korábban még nem használta a
munkamenetben), akkor a szoftver megnyitja a kalibrációs párbeszédablakot.

A műszer merevsége és a kalibráció pontossága

Az alábbi táblázat ismerteti a műszerek merevsége által a kalibráció pontosságára kifejtett hatást.
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Műszertípus Megjegyzés

Merev
Merev műszernek tekintendő minden olyan eszköz, amelynél a használat
során a műszer vége a navigációs mátrixhoz képest mozdulatlan marad.
A merev műszerek kalibrálhatók a legnagyobb pontossággal.

Hajlítható

A hajlítható műszerek saját súlyuk alatt vagy minimális erő kifejtésére
meghajlanak. Ez jelentős követési hibákhoz vezethet, ha nem kezelik
megfelelően.
A hajlítható műszerek mindaddig kalibrálhatók, amíg a műszert megfe-
lelően kezelik, és/vagy a mechanikai támasztékot alkalmazzák a hajlítás
lehető legkisebb mértékűre csökkentése érdekében (pl. biopsziás tűvel el-
látott vezetőcső használata).

Rugalmas
A rugalmas műszerek esetében a műszerfejnek el kell mozdulnia ahhoz,
hogy betöltse funkcióját.
A rugalmas műszerek nem kalibrálhatók.

Figyelmeztetés
Ne kalibráljon rugalmas műszereket.

Kalibrálás ellenőrzése

Figyelmeztetés
A helytelen műszerhasználat okozta hibák megelőzése érdekében feltétlenül ellenőrizze a
műszerfej, a tengely és az átmérő kalibrációjának pontosságát. Hajtson végre ellenőrzést,
valahányszor egy műszert kalibrál, előkalibrálást tölt be vagy kalibrációt állít vissza.
A műszer kalibrációja pontosságának műtét közben történő ellenőrzéséhez célozza a kalibrált
műszert az ismert anatómiai iránypontokra, és ellenőrizze a képernyőn megjelenített pozíció
pontosságát.

Bevezetés a kalibrálásba
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10.1.2 A műszer adaptereinek kezelése

A műszer adaptereinek csatlakoztatása

A sikeres kalibráció biztosítása érdekében ügyeljen arra, hogy:
• Olyan adaptert csatlakoztat, amely kellően nagy a műszerhez. Minél nagyobb a műszer, annál

nagyobb adaptert használjon. Túl kicsi adapter használata pontatlan kalibrációhoz vezethet.
• Az adapter navigációs mátrixának hosszabb karja párhuzamosan fut a műszer azon hosszú

tengelyével, amelyhez az adapter csatlakoztatja, az alábbi ábra szerint.
• A kalibrálás előtt ellenőrizze, hogy minden csavar jól legyen meghúzva.

②①
109. ábra 

Sz. Magyarázat

① A navigációs mátrix hosszabb karja.

② A műszer hosszú tengelye.

Sikertelen kalibrálás

Ha a program egy olyan műszeradaptert ismert fel, amely túl kicsi a műszerhez, akkor megjelenik
a megfelelő párbeszédablak.
Ebben az esetben csatlakoztasson egy nagyobb adaptert, vagy helyezze át az adaptert a
műszerhez közelebb, majd nyomja meg a Try Again gombot a kalibráció újbóli végrehajtásához.

A műszer adaptereinek helyes kezelése

Figyelmeztetés
A kalibrációt követően ne cserélje ki vagy helyezze át a műszer adapter mátrixot. Ez a
műszer pontatlan kijelzéséhez vezet.

Figyelmeztetés
Ha kicserél egy műszerfejet (pl. a Cserélhető végű pointer fejeit) vagy egy műszeradaptert,
akkor újból el kell végezni a műszer kalibrálását.

Figyelmeztetés
Figyeljen arra, hogy az adapter kellően nagy legyen a műszerhez. Minél nagyobb a műszer,
annál nagyobb adaptert használjon. A túl kicsi adapter pontatlan kalibrációhoz vezethet.
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10.1.3 Kalibráció aktiválása

Általános információk

A kalibrálás az alábbiakkal aktiválható:
• Ha a műszert és az ICM4-et (amennyiben az ICM4 segítségével végzi a kalibrálást) a kamera

látóterében tartja.
• Ha a műszert a kamera látóterében tartja.

Miután a műszert kalibrálta és ellenőrizte, az megjelenik a Tools > Instruments párbeszédablak
listájában (lásd 207. old.).

Mielőtt hozzákezd

Győződjön meg arról, hogy csak a kalibrálandó műszer látható a kamera látóterében.

Figyelmeztetés
Figyelmesen olvassa el a Műszerek felhasználói kézikönyvének a műszer
adapterkészletekkel, és az ICM4-gyel foglalkozó részeit.

Bevezetés a kalibrálásba
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10.2 Kalibrálás az ICM4 segítségével
10.2.1 Áttekintés

Általános információk

Az ICM4 nagy, vagy szabálytalan alakú műszerek kalibrálásához és ellenőrzéséhez használható.
Az ICM4-gyel történő kalibráció a műszerek tengelyének pontos kalibrálását teszi lehetővé.

Az ICM4 jellemzői

③

②①

110. ábra 

Sz. Alkotóelem Funkció

① V-alakú betét (bemet-
szés)

A műszer tengelyét kalibrálja.
Olyan műszerekhez alkalmazható, amelyek nem illeszkednek
az aljzatokhoz (nagy műszerátmérő vagy a műszerfej alakja
miatt).

② Kalibrációs aljzatok (nyí-
lások)

A műszer tengelyét és hegyét kalibrálja. Egyenes végű mű-
szerekhez alkalmazható.
Olyan műszerekhez használható, amelyek nem rendelkeznek
egyenes szárral.
MEGJEGYZÉS. A csatlakozóknak az aljzatokban történő
használata nem kompatibilis a Cranial/ENT navigációs szoft-
verrel.
 

③ Forgópontok Hegyes műszerek fejét kalibrálja.

A kalibráció ellenőrzése

Figyelmeztetés
Az ICM4-gyel végrehajtott valamennyi műszerkalibrációhoz a tengely, az átmérő és a
műszerfej eltérésének az ellenőrzése szükséges. Ezzel megvizsgálható, hogy ezek a
paraméterek pontosan megfelelnek-e a tényleges műszernek.
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Műszerátmérő beállítása

A műszerátmérőt az ellenőrzés előtt határozhatja meg. Miután a műszerátmérőt meghatározta, a
program a beállított átmérővel megjeleníti a műszer ábrázolását.

111. ábra 

Lépések

1.
Nyomja meg a Set Diameter gombot a Verification of Calibration párbeszédpanelen.
Megnyílik a Set Instrument Diameter párbeszédablak.

2.
Válasszon ki egy átmérőt a skálán. Az átmérőt 0,1 mm-es lépésekben finomhangolhatja a
+/- gombok használatával.
Az érték 0-ra történő visszaállításához nyomja meg a Reset gombot.

3.
Az érték megerősítéséhez nyomja meg az Accept gombot.
A program felszólítja Önt a kalibráció ellenőrzésére.

MEGJEGYZÉS. Ha a Show Axis gomb inaktív, akkor a műszerátmérőt nem lehet megjeleníteni
vagy meghatározni.
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10.2.2 Műszer tengelye

Általános információk

Az Ön által kiválasztott kalibrálási módszer (forgópont, bemetszés vagy aljzat) határozza meg,
hogy a program miként számítja majd ki a műszertengelyt és jeleníti meg azt a képernyőn. Ez
akkor válik különösen láthatóvá, amikor az eszközfej-eltolás alapértékét definiálja.
Ha egy műszert forgópont segítségével kalibrál, akkor előfordulhat, hogy a program nem úgy
jeleníti meg a műszer tengelyét, ahogyan elvárható lenne. Ezért amikor forgópont segítségével
hajt végre kalibrálást, akkor a műszertengely kijelzője automatikusan le van tiltva a nézetekben.
A műszertengely kijelzőjét forgópontos kalibrációhoz a Show Axis gombbal aktiválhatja, a
kalibráció-ellenőrzési párbeszédablakban (lásd 199. old.).

Műszertengely kalibrálása

Figyelmeztetés
Ügyeljen arra, hogy ha ICM4 forgópontok segítségével kalibrál egy műszert, akkor az egy
olyan virtuális műszertengelyt eredményezhet, amely nem egyezik a tényleges
műszertengellyel. A tengely megfelelő kalibrálásához használja az aljzatot vagy a v-
csatlakozót.

A műszertengely megismerése

Az alábbi magyarázat ismerteti, hogy a műszertengely miképpen számítható ki és jeleníthető
meg, ha a Show Axis funkció aktív.

① ②

112. ábra 

Sz. Kalibrációs módszer Magyarázat

① Aljzat és v-csatlakozó

Ha a műszerfejet és -tengelyt egy kalibrációs aljzatban (nyí-
lásban) kalibrálja, akkor a műszertengely (pontozott vonal)
az aljzattal párhuzamosan kerül kiszámításra.
Ha a műszertengelyt v-csatlakozóban (bemetszés) kalibrálja,
akkor az a v-csatlakozó mentén kerül kiszámításra.
A kiszámított műszertengely mindkét esetben az elvártaknak
megfelelően, azaz a tényleges műszertengely mentén kerül
kiszámításra.
Ha eszközfej-eltolás alapértéket határozott meg, akkor a mű-
szertengely a kalibrált műszerfejen azzal azonos irányban
túlnyúlik.
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Sz. Kalibrációs módszer Magyarázat

② Forgópont

Ha a műszerfejet forgópontban kalibrálja, akkor a műszerten-
gely a műszer navigációs mátrixával párhuzamosan kerül ki-
számításra. A műszertengely ekkor eltolásra kerül mindad-
dig, amíg nem keresztezi a műszerfejet.
Eszközfej-eltolási szög esetén a műszertengely a kalibrált
műszerfejen, azzal azonos irányban túlnyúlik.

MEGJEGYZÉS. Az eszközfej-eltolási szögek csak egyenes vagy aljzattal kalibrált ívelt műszer
esetén használandók.
 

MEGJEGYZÉS. Hegyes végű műszerek kalibrálásához csak forgatással végzett kalibrációt
használjon (a referenciamátrix-szal, vagy az ICM4-gyel). Nem hegyes végű műszerekhez
használja az ICM4 lyukat vagy a bemetszéssel történő kalibrálást.
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10.3 Referenciamátrix segítségével történő ellenőrzés
10.3.1 Bevezetés

Általános információk

Műszerek ellenőrzését referenciamátrix-kúp ① segítségével is végrehajthatja.

①

113. ábra 

Megfelelő műszerek

Megfelelő? Műszerek

Igen Hegyes végű műszerek.

Nem

Az alábbiakkal rendelkező műszerek:
• Kerekített műszerfej.
• Nagy átmérő, amely nem illeszkedik megfelelően a referenciamátrix kúpjába.

MEGJEGYZÉS. Ívelt műszerek kalibrálásához, vagy a műszer átmérőjére vo-
natkozó információk eléréséhez használja az ICM4-et.
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10.3.2 Műszer tengelye

Általános információk

Ha egy műszert referenciamátrix-kúp segítségével ellenőriz, akkor előfordulhat, hogy a szoftver
nem úgy jeleníti meg a műszer tengelyét, ahogyan elvárható lenne. Ez akkor válik különösen
láthatóvá, amikor az eszközfej-eltolás alapértékét definiálja. Ezért amikor referenciamátrix
segítségével hajt végre ellenőrzést, akkor a műszertengely kijelzője automatikusan le van tiltva a
nézetekben.
A műszer tengelyének kijelzését a Show Axis gombbal lehet aktiválni (lásd 199. old.).

A műszertengely megismerése

Ha úgy dönt, hogy aktiválja a Show Axis funkciót, akkor az alábbi magyarázat ismerteti, hogy a
műszertengely miként kerül kiszámításra és megjelenítésre.

114. ábra 
Ha a műszerfejet a kúpban ellenőrzi, akkor a műszertengely a műszer navigációs mátrixával
párhuzamosan kerül kiszámításra. A műszertengely ekkor eltolásra kerül mindaddig, amíg nem
keresztezi a műszerfejet.
Eszközfej-eltolási szög (piros kereszt) esetén a műszertengely a kalibrált műszerfejen (zöld kör),
azzal azonos irányban túlnyúlik.

Referenciamátrix segítségével történő ellenőrzés
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10.3.3 Kalibráció és ellenőrzés forgópontok segítségével

Forgópontok segítségével történő kalibrálás és ellenőrzés

115. ábra 

Lépések

1.
Tartsa az ICM4-et és a Műszeradapter-mátrix-szal ellátott műszert csatlakoztatva a ka-
mera látóterében.
Megnyílik az Instrument Calibration párbeszédablak.

2. Helyezze a műszer hegyét egy forgópontba, majd enyhén forgassa el a műszert.

3. Miután a műszerfej kalibrálása befejeződött, megjelenik a Verification of Calibration
párbeszédablak.

4. Helyezze a műszer hegyét a kalibráláshoz használt forgópontba, majd enyhén forgassa
el a műszert a műszerfej-eltérés megjelenítéséhez.

5. A kalibrálás megerősítéséhez nyomja meg az Accept gombot, megismétléséhez nyomja
a Try Again gombot.

6. Távolítsa el az ICM4-et a kamera látóteréből.

Műszertengely megjelenítése

A műszertengely kijelzője automatikusan kikapcsol olyan műszereknél, amiket forgópont
segítségével kalibráltak (lásd: 195. old.). Ebben az esetben csak a műszerfejet jelölő célkereszt
jelenik meg a képnézetekben.

Lépés

A műszertengely kijelzőjének a képnézetekben történő aktiválásához nyomja meg a Show Axis
gombot a Verification of Calibration párbeszédpanelen. 

Műszerátmérő beállítása

A műszerátmérő meghatározásához nyomja meg a Set Diameter lehetőséget a Verification of
Calibration párbeszédablakban (lásd 194. old.). 
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10.3.4 Kalibráció és ellenőrzés aljzatok (nyílások) segítségével

Kalibrációs és ellenőrzési párbeszédablakok

① ②

③

116. ábra 

Aljzatok segítségével történő kalibrálás és ellenőrzés

Lépések

1.
Tartsa az ICM4-et és a Műszeradapter-mátrix-szal ellátott műszert csatlakoztatva a ka-
mera látóterében.
Megnyílik az Instrument Calibration párbeszédablak ①.

2. Nyomja meg a Holes gombot az aljzattal történő kalibráció képernyőjének megnyitásához
②.

3. A párbeszédablakban a megfelelő aljzat megnyomásával válassza ki a műszerátmérőt. A
legkisebb olyan átmérőt válassza ki, amelybe a műszer illeszkedik.

4. Helyezze a műszerfejet megfelelő átmérőjű ICM4 aljzatba. Ügyeljen arra, hogy a műszer-
fej elérje az aljzat alját.

5.
Tartsa a műszert mozdulatlanul mindaddig, amíg a kalibrálás be nem fejeződik.
Megnyílik a Verification of Calibration párbeszédablak ③.

6.
Tartsa a műszerfejet ugyanabban az aljzatban, majd enyhén fordítsa el a műszert a mű-
szerfej- és tengelyeltérések megjelenítéséhez. Győződjön meg arról, hogy a megjelenített
átmérő megegyezik-e a műszer és a használt aljzat átmérőjével.

7. A kalibrálás megerősítéséhez nyomja meg az Accept gombot, megismétléséhez nyomja
a Try Again gombot.

8. Távolítsa el az ICM4-et a kamera látóteréből.

Referenciamátrix segítségével történő ellenőrzés
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Figyelmeztetés
A műszer kalibrálása során figyeljen arra, hogy a műszer hegye a lyuk alján legyen és
pontosan illeszkedjen.

Műszertengely megjelenítése

A műszertengely kijelzője automatikusan aktiválódik olyan műszerek esetében, amelyeket aljzat
segítségével kalibráltak (lásd: 195. old.).

Lépés

A tengely megjelenítésének kikapcsolásához nyomja meg a Show Axis gombot a Verification
of Calibration párbeszédablakban.
Csak a műszerfejet jelölő célkereszt jelenik meg a képnézetekben.

Műszerátmérő beállítása

A műszerátmérő meghatározásához nyomja meg a Set Diameter lehetőséget a Verification of
Calibration párbeszédablakban (lásd 199. old.). 
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10.3.5 Kalibráció és ellenőrzés V-csatlakozó (bemetszés) segítségével

Általános információk

Bemetszéssel történő kalibrálással ellenőrizheti azon műszerfejeket és tengelyeket, amelyek nem
alkalmasak az aljzattal történő kalibráláshoz (pl. nagy átmérőjük miatt).
A műszerfej és a tengely kalibrálásához a kalibráció két lépésben történik:
• A műszerfejet a forgópontokban kalibráljuk.
• A tengelyt a V-csatlakozóban kalibráljuk.

Kalibrációs és ellenőrzési párbeszédablakok

① ②

④③

117. ábra 

Kalibrálás és ellenőrzés

Figyelmeztetés
Mindig figyeljen arra, hogy a műszer megfelelően illeszkedjen az ICM4 bemetszéséhez,
hogy megfelelő kalibrációs eredményt kapjon.

Lépések

1.
Tartsa az ICM4-et és a Műszeradapter-mátrix-szal ellátott műszert csatlakoztatva a ka-
mera látóterében.
Megnyílik az Instrument Calibration párbeszédablak.

2. Nyomja meg a Notch lehetőséget az első kalibrációs párbeszédablak megnyitásához ①.

3. Helyezze a műszerfejet egy forgópontba, majd enyhén forgassa el a műszert.

4. Amikor a műszer hegyének kalibrálása befejeződött, megnyílik a második kalibrációs pár-
beszédablak ②.

Referenciamátrix segítségével történő ellenőrzés
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Lépések

5. Helyezze a műszer szárát a V-csatlakozóba, majd tartsa ott mozdulatlanul. Ügyeljen arra,
hogy a műszer szorosan illeszkedjen a V-csatlakozóba.

6. Miután a tengely kalibrálása befejeződött, megjelenik a Verification of Calibration pár-
beszédablak.

7. Tartsa a műszer hegyét a V-csatlakozóba és enyhén fordítsa el a tengelyeltérések megje-
lenítéséhez (lásd: ③ párbeszédablak).

8. Helyezze a műszer hegyét a kalibráláshoz használt forgópontba, majd enyhén forgassa
el a műszert a műszer hegy eltérésének a megjelenítéséhez (lásd: ④ párbeszédablak).

9. A kalibrálás megerősítéséhez nyomja meg az Close gombot, megismétléséhez nyomja a
Recalibrate gombot.

10. Kalibrálás után távolítsa el az ICM4-et a kamera látóteréből.

Műszertengely megjelenítése

A műszertengely kijelzője automatikusan aktiválódik olyan műszerek esetében, amiket V-
csatlakozóval kalibráltak (lásd: 195. old.).

Lépés

A tengely megjelenítésének kikapcsolásához nyomja meg a Show Axis gombot a Verification
of Calibration párbeszédablakban. 
Csak a műszerfejet jelölő célkereszt jelenik meg a képnézetekben a kalibrációt követően.

Műszerátmérő beállítása

A műszerátmérő meghatározásához nyomja meg a Set Diameter lehetőséget a Verification of
Calibration párbeszédablakban (lásd 194. old.).
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10.3.6 Szívócsövek kalibrálása

Kalibrálási opciók

Szívócsöveket az alábbiak segítségével kalibrálhat:
• Szabványos, egyenes véggel rendelkező szívócsöveket az ICM aljzatával (a kalibrálást a 200.

old. oldalon ismertetett módon hajtsa végre).
• Szögben hajlított fejű szívócsövekhez való forgópontokkal.

Kalibráció forgópontok segítségével

Szögben hajlított fejű szívócsövek kalibrálásához és ellenőrzéséhez kövesse a 199. old. oldalon
található utasításokat. Ezenkívül ne felejtse el a következőket:

Tippek kalibráláshoz

Győződjön meg arról, hogy a szívócső merőleges a forga-
tási pontra.

A szívócsövet a fej megdöntése nélkül forgassa el a for-
gópontban.

Hegy eltérések

A forgatási ponttal végzett kalibrálás alatt a szívócső hegyét nem lehet teljesen beleilleszteni a
forgópontba. Ez egy eltérést eredményez a megjelenített és a tényleges hegy között. A szívócső
alakjától és méretétől függően az eltérés akár 1,5 mm is lehet.

Referenciamátrix segítségével történő ellenőrzés
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10.4 Előkalibrált műszerek
10.4.1 Előkalibrált műszerek betöltése

Előkalibrált műszerek típusai

Az alábbi előkalibrált műszertípusok használhatók a szoftverrel együtt:
• Azok a műszerek, amelyekhez előkalibrációt kell betölteni, többek között

- Egyszer használatos mandrin: 281. old. 
- Paint műszerek (kövesse a 205. old. található betöltési és ellenőrzési lépéseket)

• Azok a műszerek, amelyekhez az előkalibrációt tartalmazza a program, többek között:
- Biopsziás tű: 276. old. 
- VarioGuide: 259. old. 
- Beállítóeszköz (biopsziás cső): 272. old.

Az előkalibráció betöltése

118. ábra 

Figyelmeztetés
A továbblépés előtt mindig alaposan ellenőrizze a visszaállított műszerkalibrálásokat.

Lépések

1. Tartsa az előkalibrált műszert a kamera látóterében.

2. Az előkalibráció betöltéséhez nyomja meg a Load gombot a Instrument Calibration pár-
beszédablakban.

3. Ha egynél több műszerhez érhető el előkalibráció, akkor válassza ki a kívánt műszert a
Select Instrument párbeszédablakban.

4.
Ellenőrizze a kalibrálást a Verification of Calibration párbeszédablakban.
MEGJEGYZÉS. Kövesse a 199. old. leírt utasításokat (kalibrálás az ICM4 használatával).
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Paint műszerek betöltése és ellenőrzése

Amikor Paint műszerek pontosságát ellenőrzi referenciamátrix-szal, akkor a műszerhegy-eltérés
legalább 2,8 mm a Paint műszer gömb alakú feje miatt. A tényleges műszerfej-pontosság
meghatározásához tartsa a Paint műszert felfelé a referenciamátrix-kúpban, majd vonjon ki 2,8
mm-t a megjelenített műszerfej-eltérésből.

Figyelmeztetés
Mindig töltse be az előkalibrált műszergeometriát, ha Paint műszert használ, mivel a kézi
kalibrálás nem lesz pontos.

Előkalibrált műszerek
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10.5 Kalibrált műszerekhez való hozzáférés
10.5.1 Kalibráció után

Általános információk

Miután a műszert kalibrálta és ellenőrizte, a műszer megjelenik a Tools > Instruments
párbeszédablakban található listán. Innen hozzáférhet a kalibrációhoz, pl. megismételheti az
ellenőrzést.

Figyelmeztetés
A továbblépés előtt mindig alaposan ellenőrizze a visszaállított műszerkalibrálásokat.

A kalibrált műszerekhez való hozzáférés

Lépés

Nyissa meg az Tools > Instruments párbeszédablakot.

① ②

119. ábra 

Sz. Alkotóelem

①
Miután a műszert kalibrálta és ellenőrizte, a műszer megjelenik a listán.
MEGJEGYZÉS. A Biopsy Needle és VarioGuide / Alignment Tool mindig megtalálható
a listában, még akkor is, ha a kalibrálást még nem ellenőrizték.
 

②
Minden műszerhez külön műszerátmérő van meghatározva (ha definiált).
Ez az oszlop jelzi, hogy a tengely aktív-e a műszerhez (pl. ha referenciamátrix-kúppal ka-
librálta).

Kalibráció kiválasztása

Lépés

Egy kalibrációhoz való hozzáféréshez nyomja meg a megfelelő miniatűrt.
Megnyílik a Verification of Calibration párbeszédablak.
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120. ábra 

Opciók

A kalibráció ellenőrzéséhez kövesse a 197. old. (referenciamátrix-kúppal történő ellenőrzés ese-
tén), vagy a 199. old. (ICM4-gyel végzett ellenőrzés esetén) található utasításokat.

A nézetekben megjelenített műszertengely mutatásához/elrejtéséhez aktiválja/deaktiválja a
Show Axis funkciót.
MEGJEGYZÉS. A műszertengely alapértelmezetten nem aktív a referenciamátrix-szal és az
ICM4 forgópontjával kalibrált műszerek esetén.
 

A műszerátmérő meghatározásához vagy módosításához nyomja meg a Set Diameter gombot
(lásd: 194. old.).

A kalibrációnak a kiválasztott műszeren történő megismétléséhez nyomja meg a Recalibrate
gombot.

Kalibrált műszerekhez való hozzáférés
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11 ULTRAHANG
11.1 Bevezetés az External Ultrasound használatába
11.1.1 Áttekintés

Általános információk

A visszahúzódás okozta agyi eltolódás, folyadékveszteség vagy tumor eltávolítása korlátozhatja a
preoperatív (műtét előtti) képek alapján történő navigáció pontosságát. A navigált ultrahangot az
alábbiakra alkalmazzák:
• Agyi eltolódás intraoperatív (műtét közbeni) azonosítása és kompenzálása
• Erek vizualizációja és megjelölése

MEGJEGYZÉS. Megfelelő videokimenet nélkül nem lehet ultrahangkészüléket csatlakoztatni a
navigációs rendszerhez.
 

Mielőtt hozzákezd

• A páciens legyen regisztrálva.
• Az ultrahangkészülék legyen megfelelően csatlakoztatva a navigációs rendszerhez.
• Az ultrahangos vizsgálófejhez egy ultrahangadaptert kell csatlakoztatni.

Figyelmeztetés
Az ultrahangfunkciók használata előtt gondosan olvassa el az ultrahangadapterek és az
Ultrahang regisztrációs fantom fejezeteket a Műszerek felhasználói kézikönyvében.

Figyelmeztetés
Ultrahanggal irányított navigáció végrehajtása előtt az ultrahangos vizsgálófejet kalibrálni
kell az ultrahang-regisztrációs fantom segítségével.

Korlátozások

Figyelmeztetés
A jelen kézikönyv ismerteti, hogy a szoftvert miként használhatja ultrahangkép kezelésére
és készítésére. A jelen kézikönyv nem hivatott:
• utasításokat adni az ultrahangos vizsgálat vagy más orvosi eljárás elvégzéshez,
• bemutatni az ultrahangos vizsgálatok vagy más orvosi eljárások protokollját,
• megvitatni a kinyert képek értelmezését.

Figyelmeztetés
Az External Ultrasound program funkcióinak használata előtt megfelelő képzettséget kell
szereznie klinikai eljárásokról az ultrahangos vizsgálatok végrehajtásához.

ULTRAHANG
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Megjelenített ultrahangképek

Figyelmeztetés
A navigációs képernyőn megjelenő ultrahangképek nem alkalmasak diagnosztikai célra. Ha
jó képminőségre van szüksége, akkor használja az ultrahangkészülék képernyőjét.

Bevezetés az External Ultrasound használatába
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11.2 Az External Ultrasound szoftver elindítása
11.2.1 A Külső Ultrahang program aktiválása szoftver aktiválása

Általános információk

A külső ultrahang integrációjához az ultrahangkészülék és a navigációs rendszer közötti
videokapcsolat létesítése szükséges. A külső ultrahangkészüléket videokábel segítségével
csatlakoztassa a Brainlab rendszerhez.

Az ultrahang aktiválásának módja

121. ábra 

Lépés

Nyissa meg a(z) Tools > Ultrasound párbeszédablakot.

ULTRAHANG
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11.2.2 Ultrahangos vizsgálófej kiválasztása

Általános információk

Az ultrahangos vizsgálófej navigálásához a vizsgálófejet egy meghatározott behatolási mélységre
és frekvenciára kell kalibrálni.
Ideális esetben egy ultrahangszakértő megadja a Brainlab beállításait az ultrahangkészüléken,
hogy azok egyezzenek a navigációs beállításokkal. Ha további információra van szüksége az
ultrahang beállításairól és az előzetes kalibrációról, forduljon a Brainlab ügyfélszolgálatához.

Ultrahangos vizsgálófej kiválasztása

122. ábra 

Lépés

A Tools > Ultrasound > Ultrasound Probes alatt az ikon megnyomásával válassza ki azt a
vizsgálófejet, amelyet a navigációhoz használni kíván. Ekkor felszólítást kap a vizsgálófej ellen-
őrzésére (lásd: 214. old.).
MEGJEGYZÉS. A kiválasztott kalibrált vizsgálófej kiemelten jelenik meg.
 

Figyelmeztetés
Ellenőrizze az ultrahang készülék beállításait (kimeneti csatorna, megjelenítési terület,
közelítési szint, képátfordítás, szkennelési mélység), hogy megegyeznek-e a navigációs
rendszerben kiválasztott vizsgálófej kalibrációjával.

Figyelmeztetés
Feltétlenül azt az ultrahangos vizsgálófejet válassza ki, amelyet a navigáció során
használni kíván.

Az External Ultrasound szoftver elindítása
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További opciók

Opciók

Új vizsgálófej hozzáadásához nyomja meg az Add New Probe gombot. Az utolsó kalibráció vi-
deobeállításait fogja alkalmazni a rendszer. Ezután visszatér az Enter Probe Name párbeszé-
dablakhoz. Ha nincs korábbi ultrahangos vizsgálófej kalibráció, akkor előbb meg kell határozni a
videobeállításokat (lásd: 217. old.).
MEGJEGYZÉS. A módosított képbeállítások újból meghatározhatók egy újabb vizsgálófejhez
(lásd: 220. old.).
 

Vizsgálófej törléséhez a listából, nyomja meg a megfelelő X gombot. Ekkor felkérés érkezik a
művelet ellenőrzésére.
MEGJEGYZÉS. Már kiválasztott ultrahangos vizsgálófejet nem lehet törölni.
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11.2.3 Vizsgálófej kalibrációjának ellenőrzése

Általános információk

Minden ultrahangos vizsgálófej kalibrációja vagy már meglévő, kalibrált vizsgálófej kiválasztása
után fontos ellenőrizni a kalibráció pontosságát a helyes képi ábrázolás biztosítása érdekében.

Ultrasound Verification párbeszédablak

②①

123. ábra 

Sz. Alkotóelem

①

Amikor az ultrahangos vizsgálófejet az ultrahang-regisztrációs fantomban tartja, meg-
jelenik a fantom ultrahangképe.
• A képen látható kis fehér területek ábrázolják a kalibrációs pontokat (a huzalok csomó-

pontját a fantomban).
• A sárga célkeresztek a kalibrációs pontok kiszámított pozícióját jelölik a vizsgálófej po-

zíciója alapján.

②
Amikor az ultrahangos vizsgálófejet a páciens koponyájához tartja, akkor a kiválasztott
képállomány újra felépül a tényleges ultrahangsík elhelyezkedésétől függően. Az anató-
miai iránypontokat az MR/CT adataival is összevetheti.

Figyelmeztetés
Ha a doppler módot használja, akkor ellenőrizze az ellenőrzési oldalon a helyes
színreprodukciót a külső ultrahang kijelzővel. A helyes dopplerábrázoláshoz S-
videobemenet szükséges.

Figyelmeztetés
Az ultrahangos doppler által a navigációs képernyőn megjelenített információ eltérhet a
külső ultrahangrendszeren megjelenített információtól. A részletesebb kép érdekében
ellenőrizze a megjelenített képet a külső ultrahangrendszerrel.

Ellenőrzés frekvenciája

Figyelmeztetés
Valahányszor ultrahanggal irányított navigációt hajt végre, ellenőrizze a kalibráció
pontosságát a munkamenet során.

Az External Ultrasound szoftver elindítása
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A pontosság fantommal történő ellenőrzésének módja (1. opció)

Lépések

1. Tartsa a vizsgálófejet függőlegesen az ultrahang-regisztrációs fantom közepén.

2.
A képnézetben ① ellenőrizze, hogy a sárga célkeresztek egybeesnek a fehér területek
pozícióival. Ha mindegyik célkereszt közvetlenül a fehér terület (rudak) felett van, az pon-
tos kalibrációt jelez.

3. Ellenőrizze a pontosságot a vizsgálófej lassú mozgatásával, hogy ellenőrizni tudja, hogy
a célkeresztek mozgása megfelel-e a rudak mozgásának.

A pontosság ellenőrzése közvetlenül a koponyán (2. lehetőség)

Lépések

1. Tartsa a vizsgálófejet egy ismert tájékozódási ponthoz a páciens koponyáján.

2. Az Ultrasound Inline nézetben ② (lásd: 232. old.) ellenőrizze, hogy az ultrahangkép el-
helyezkedése megfelel a páciensadatoknak.

Következő lépések

Opciók

Ha a pontosság mértéke megfelelő, akkor kattintson az Accept gombra a kalibráció megerősí-
téshez.

Ha a pontosság mértéke elégtelen, akkor kattintson a Recalibrate gombra.
Megnyílik a Rod Detection párbeszédablak (lásd: 221. old.).

A kalibráció kézi javítására is lehetőség van, amikor az ultrahangos vizsgálófejet első alkalom-
mal kalibrálja. Nyomja meg az Improve gombot. Megnyílik a Manual Rod Placement párbe-
szédablak (lásd: 222. old.).

További opciók

Gomb Funkció

Flip

A Flip funkció a külső ultrahanggal azonos funkciót biztosít annak érdeké-
ben, hogy az ultrahangkép alkalmazkodjon a felhasználó igényeihez.
Függőlegesen átfordítja az ultrahangképet és a páciensadatok nézetet. A
kép elhelyezkedését az Ön beállítási pozíciója/a páciens elhelyezkedése
szerint állítja be.
MEGJEGYZÉS. A külső átfordítás funkció segítségével érvénytelenítheti
egy ultrahangos vizsgálófej már meglévő kalibrációját. A Flip gomb lenyo-
másával az ellenőrzési oldalon az ultrahangképet a felhasználó igényei-
hez lehet igazítani.
 

Recalibrate
A Recalibrate funkcióval megnyílik a Rod Detection párbeszédablak,
ahol a kalibráció javítása érdekében automatikus kalibrációt vehet igény-
be (lásd: 221. old.).

Improve

Az Improve gomb megnyitja a Manual Rod Placement párbeszédabla-
kot. Ekkor manuálisan javíthatja a kalibrációt (lásd: 222. old.).
MEGJEGYZÉS. Az Improve funkció használatára csak akkor van lehető-
ség, miután az ultrahangos vizsgálófejet első alkalommal kalibrálta.
 

Accept Elfogadja az ultrahang ellenőrzött kalibrációját.

ULTRAHANG
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Gomb Funkció

Cancel

Visszavonja az ultrahang kalibrációját, és visszaviszi Önt a főképernyőre.
MEGJEGYZÉS. Ha az ultrahangos vizsgálófejet már kiválasztotta és el-
lenőrizte, akkor ez a korábban kiválasztott vizsgálófej marad kiválasztott
vizsgálófejként, ha a Cancel lehetőséget választotta ki az ellenőrzési ol-
dalon.
 

Az External Ultrasound szoftver elindítása
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11.2.4 Új ultrahangos vizsgálófej kalibrálása

Általános információk

Kalibrálást kell végeznie, ha:
• nincs kalibrált vizsgálófej, vagy a kalibrált vizsgálófejeket törölték;
• a vizsgálófej ellenőrzése sikertelen volt.

Képbeállítások meghatározása kalibrációhoz

124. ábra 

Lépések

1. A Tools > Ultrasound > Probes párbeszédablakban nyomja meg a Add New Probe
gombot.

2.

• Ha egy ultrahangos vizsgálófejet első alkalommal kalibrál, akkor a videobemenetet meg
kell határozni (lásd: 217. old.).

• Ha egy ultrahangos vizsgálófejet már kalibrált, akkor a korábban kalibrált vizsgálófejhez
tartozó videobemeneti, levágási és képbeállításokat használja a rendszer. Ezek a beál-
lítások az Image Settings gomb megnyomásával módosíthatók a Cone Definition pár-
beszédablakban (220. old.).

3. Miután kiválasztotta az Add New Probe lehetőséget, meg kell adnia a vizsgálófej nevét
(lásd: 219. old.).

MEGJEGYZÉS. Ha az ultrahangkép nem jelenik meg, akkor győződjön meg arról, hogy a
kiválasztott videobemenet megfelel az ultrahangkészülék által használt panel csatlakoztatott
kábeleinek.
 

Figyelmeztetés
A videót minden használat alkalmával ugyanahhoz a bemenethez csatlakoztassa, mint
amelyikhez a kalibráció alatt csatlakoztatta. Eltérő bemenet használata helytelen
kalibrációhoz vezethet.

A videobemenet megadása

A Video Input fül határozza meg a használt videojelet és videobemenetet.
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Ha egy új vizsgálófejet első alkalommal kalibrál, akkor megnyílik a Video Input párbeszédablak,
és arra szólítja fel Önt, hogy válassza ki a megfelelő videobemenetet a videobeállítások
meghatározásához.

125. ábra 

Lépések

1. A Video Input állítja be a videokapcsolat csatornáját. A kívánt bemenet kiválasztásához
nyomja meg a Select Input gombot (lásd: 217. old.).

2. Válassza ki a bemeneti jel típusát a Signal Type ablakban (PAL vagy NTSC).

3. A vizsgálófej kalibrálásának megkezdéséhez kattintson az Accept gombra.

MEGJEGYZÉS. Az össze videobeállítások csak kalibráció alatt érhető el. A képbeállítások a
Cone Definition párbeszédablakban az Image Settings ikon megnyomásával érhetők el
(lásd:220. old.).
 

Ultrahangkép levágása

A Cropping fül segítségével meghatározhatja a főnézetekben megjelenő ultrahangképet. A
csatlakoztatott ultrahangkép csak a sárga vonalak által mutatott képre fog korlátozódni.

126. ábra 

Az External Ultrasound szoftver elindítása
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Lépések

1.
A levágási ablak méretének módosítása.
A Horizontal Size csúszka segítségével beállíthatja az ultrahangkép szélességét.
A Vertical Size csúszka segítségével beállíthatja az ultrahangkép magasságát.

2. Kattintson a képbe a levágási ablak közepének beállításához.

Figyelmeztetés
Az ultrahang nézetet úgy határozza meg, hogy közben látható legyen a teljes kúp annak
elkerülése érdekében, hogy lényeges ultrahanginformációkat vágjon le. Minden lényeges
információnak láthatónak kell lennie a meghatározott nézettéglalapban. Ezt a külső
ultrahangnézettel ellenőrizheti, így biztosítva, hogy minden információ látható.

Képbeállítások meghatározása

A(z) Settings fülön a csúszkák segítségével állíthatja be a képnézetet. A képbeállításokkal
kapcsolatos további tudnivalókért lásd: 53. old.

127. ábra 

Az ultrahang képbeállításaihoz való hozzáférés

Több lehetőség áll rendelkezésre az ultrahangkép-beállítások módosítására.

Opciók

A Tools > Ultrasound párbeszédablakban nyomja meg az Image Settings gombot annak a
párbeszédablaknak a megnyitásához, amelyben aztán módosításokat végezhet (lásd: 227.
old.).

A képbeállításokat a Cone Definition párbeszédablakban módosítsa (lásd: 220. old.).

Ultrahangos vizsgálófej megcímkézése

Az ultrahangos vizsgálófejnek a navigációs rendszerben első alkalommal történő kalibrálásakor a
vizsgálófej a kép és a meghatározott videobeállítások után kap nevet. Az ultrahangos vizsgálófej
kalibrálásának elnevezésére csak egyszer nyílik lehetőség.
Ha egy ultrahangos vizsgálófej már kalibrálva van a navigációs rendszeren, akkor a Probe
Selection oldalon található Add New Probe gomb megnyomásával adhat meg más beállítást.
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128. ábra 

Lépések

1. Adja meg a nevet a virtuális billentyűzeten. A vizsgálófej könnyebb azonosítása érdeké-
ben a név tartalmazza a vizsgálófej nevét és a használt ultrahang-frekvenciát.

2. A vizsgálófej nevének elmentéséhez nyomja meg a Proceed gombot.

Kalibrációs kúp beállítása

A Cone Definition párbeszédablak mutatja meg a javasolt ultrahang-kúpot (sárga körvonal). A
kúp körülveszi az ultrahangos vizsgálófej kalibrálásához használt területet. Pozicionálja a kúpot
úgy, hogy a kép minden olyan része, amely nem a B-módhoz tartozik, a sárga körvonalon kívül
legyen, és a meghatározott kúp az ultrahangképet ábrázolja.
MEGJEGYZÉS. A videobemenet beállításainak módosításához nyomja le az Image Settings ④
gombot a nézeten belül.
 

②

④
③

①

129. ábra 

Lépések

1. A célkeresztre kattintva és egy sárga körvonalat képezve mozgassa a célkeresztet úgy,
hogy aktiváljon egy pontot ① az ultrahangkúp körül.

Az External Ultrasound szoftver elindítása
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Lépések

2.
A pont pozicionálásához kattintson a kívánt területre a képernyőn. Használja a nagyított
nézetet ② a pozíció finomhangolásához.
Az aktuális (sárgával jelzett) pont a jelölt területre mozog.

3.

A csúszka ③ segítségével állítsa be a behatolási mélységet. A behatolási mélység 50
mm és 100 mm között lehet.
MEGJEGYZÉS. A párbeszédablakban lévő behatolási mélységnek meg kell egyeznie a
csatlakoztatott ultrahang behatolási mélységével.
 

Figyelmeztetés
Csak a 50 mm és 100 mm közötti behatolási mélységgel rendelkező ultrahangos
vizsgálófejek támogatottak.

Automatikus kalibrálás végrehajtása

A Rod Detection párbeszédablak visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy mely képobjektumokat
alkalmazza automatikus kalibrációhoz.

①

②

130. ábra 

Lépések

1.
Állítsa be úgy a piros vonalakat ①, hogy kiszűrje azokat a műtermékeket, amelyek rúd-
ként észlelhetők. Ami a felső vonal felett és az alsó vonal alatt van, nem lesz figyelembe
véve.

2. Tartsa a vizsgálófej végét felfelé, az ultrahang-regisztrációs fantom gumis részének kö-
zepében, ügyelve arra, hogy az ultrahangsík a fantomhoz illeszkedjen.

3.

Az ultrahangképen lévő fehér kalibrációs pontok zöld vonallal vannak kiemelve, ha a
szoftverkalibrációs algoritmus észleli őket. Az ultrahangkészüléknek néhány másodpercig
a helyén kell maradnia.
• Ha a kalibrálás sikeres volt, akkor az Ultrasound Verification oldal jelenik meg.
• Ha a kalibrálás sikertelen, akkor megnyílik az Manual Rod Placement oldal.

MEGJEGYZÉS. A képbeállítások módosításához nyomja meg az Image Settings ② gombot a
nézeten belül.
 

Figyelmeztetés
Az ultrahang-regisztrációs fantomot kalibráció alatt be kell csomagolni az ultrahangos
vizsgálófej sterilitásának megőrzése érdekében.
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Megfelelő kalibráció elérése

A kalibrációs algoritmus a kalibrációs fantom rúdjait használja az ultrahangos vizsgálófej
kalibrálásához. Az alábbi képek azt mutatják, hogy az észlelt ultrahang fantom rudaknak hogyan
kell elhelyezkedniük ahhoz, hogy sikeres kalibráció történjen. A példákat különböző behatolási
mélységekhez adtuk meg.

Kalibrálás Magyarázat

• Az ultrahangképen belüli kalibrációs algorit-
mus segítségével történő rúdészlelés a bal
oldalon látható.

• Az ultrahangos vizsgálófejet a látottak sze-
rint igazítsa a rúdformációhoz.

• Az öt rudat 60 mm-es behatolási mélységre
állított ultrahangos vizsgálófejjel észlelte a
rendszer.

Ez a rúdképződés az ultrahangos vizsgálófej
sikeres kalibrációját eredményezi.

• Az ultrahangos vizsgálófejet a látottak sze-
rint igazítsa a rúdformációhoz.

• A nyolc rúd 80 mm-es behatolási mélység-
gel látható.

Ez a rúdképződés az ultrahangos vizsgálófej
sikeres kalibrációját eredményezi.

• Az ultrahangos vizsgálófejet a látottak sze-
rint igazítsa a rúdformációhoz.

• Legalább nyolc rúd látható 100 mm-es be-
hatolási mélységgel.

Ez a rúdképződés az ultrahangos vizsgálófej
sikeres kalibrációját eredményezi.

Manuális kalibrálás végrehajtása

Ha az automatikus kalibrálás sikertelen, akkor megnyílik az Manual Rod Placement
párbeszédablak. Az automatikus kalibrációt lehetőség van manuálisan javítani ebben a
párbeszédablakban az automatikusan kiválasztott rudak kézzel történő módosításával. Az
ultrahang-regisztrációs fantom ultrahangképen látható fehér kalibrációs pontjai használatosak a
kalibráláshoz.
A helyes manuális rúdelhelyezés ábrája az ultrahang fantomon ① látható.

Az External Ultrasound szoftver elindítása
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①

131. ábra 

②

132. ábra 

Lépések

1.

Az ultrahangkép ábrázolása használandó a kalibráláshoz. A kiválasztott kalibrációs pon-
tokat a rendszer automatikusan fehér célkeresztekkel jelöli meg. A célkereszt pozíciója az
ultrahangkép fehér kalibrációs pontjainak a közepe.
MEGJEGYZÉS. Ha a regisztrációs fantom kalibrációs pontjai nem láthatók tisztán a né-
zetben, akkor nyomja meg a Try Again gombot. A szoftver visszaviszi Önt a Rod Detec-
tion párbeszédablakhoz, ahol végrehajthatja az automatikus kalibrációt.
 

2.

• A kalibrációs pont pozíciójának igazításához kattintson annak a kalibrációs pontnak a
célkeresztjére, amelynek a pozícióját módosítani kívánja. A kiválasztott célkereszt sár-
ga színnel kiemelten jelenik meg.

• A kalibrációs pont pozicionálásához kattintson a kívánt területre a képernyőn. Az aktuá-
lis (sárgával jelzett) pont a jelölt területre mozog. Manuálisan igazítsa a kalibrációs pon-
tokat mindaddig, amíg azok az ultrahangképen lévő fehér rudak közepére nem illesz-
kednek.

Használja a nagyított nézetet ② a pozíció finomhangolásához.

3.

Egyenként pozícionálja az egyes kalibrációs pontokat.
• Kalibrációs pontok hozzáadásához vagy további rudak kiválasztásához nyomja meg a

Add Rod gombot.
• Kalibrációs pontok eltávolításához vagy rudak kiválasztásának törléséhez nyomja meg

a Remove Rod gombot.
MEGJEGYZÉS. Legalább öt kalibrációs pont szükséges a kalibrálás végrehajtásához.
 

MEGJEGYZÉS. A rudak maximális száma a kalibrációs mélységtől függően eltérő lehet
a(z) Manual Rod Placement oldalon ismertetetteknek megfelelően.
 

ULTRAHANG
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Lépések

4.

Nyomja meg a Calibrate gombot a manuálisan kalibrált pontok alapján történő újrakalib-
rálás végrehajtásához.
Ha a manuális kalibrálás sikertelen, akkor megnyílik az Ultrasound Calibration Error ol-
dal. Nyomja meg:
• A Try Again gombot a kalibrációs pontok áthelyezésének javításához.
• A Cancel gombot az ultrahang-kalibráció leállításához.

Ha a kalibráció sikeres volt, akkor a szoftver felszólítást ad arra, hogy ellenőrizze a pon-
tosságot (lásd: 224. old.).

A manuális kalibrálás további opciói

Gomb Funkció

Add Rod

További kalibrációs pontot (célkeresztet) ad hozzá egy új rúd meghatározásá-
hoz. Legalább öt kalibrációs pont szükséges a kalibrálás sikeres végrehajtásá-
hoz.
Az áthatolási mélységtől függően egy maximális számú kalibrációs pont he-
lyezhető el (lásd: 222. old.).

Remove Rod Eltávolítja a kiválasztott (sárga) célkeresztet.

Reset Visszaállítja a kezdetben a manuális kalibrációhoz kiválasztott kalibrációs pon-
tot.

Try Again

A Try Again gomb használatakor megjelenik a Rod Detection oldal az auto-
matikus kalibrálás alábbiakhoz történő használatához:
• Sikeres automatikus kalibráció végrehajtásához (lásd: 221. old.), vagy
• Új ultrahangkép készítése a manuális kalibrációhoz

Calibrate Új kalibrációt hajt végre a manuálisan meghatározott kalibrációs pontokkal.

Cancel Visszavonja az ultrahangos vizsgálófej kalibrálását, és visszaviszi Önt a főké-
pernyőre.

Ultrahang-kalibráció ellenőrzése

②①

133. ábra 

Az External Ultrasound szoftver elindítása
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Lépések

1.
Helyezze az ultrahangos vizsgálófejet az ultrahang-regisztrációs fantomra. Az ① né-
zetben a kalibrációban szereplő rudaknak és célkereszteknek meg kell felelniük a fanto-
méival.

2. A ② nézetben láthatók a kalibráció rétegei az ultrahang adatokkal együtt (zölddel jelez-
ve). Az anatómiai tájékozódási pontokat az MR/CT adataival is összevetheti.

3.

Válasszon a következő opciók közül:
• Nyomja meg az Recalibrate gombot. Megnyílik a Rod Detection párbeszédablak az

automatikus ultrahang-kalibrációhoz.
• Nyomja meg az Improve gombot. Megnyílik a Manual Rod párbeszédablak a kalibrá-

ció manuális javításához.
• Az aktuálisan ellenőrzött vizsgálófej elfogadásához kattintson az Accept gombra.
• A szonda aktuális kalibrációjának visszavonásához kattintson a Cancel gombra. Ekkor

a rendszer visszaviszi Önt a főképernyőre.

MEGJEGYZÉS. A behatolási mélység, a frekvencia vagy a külső ultrahangkészülék más
ultrahang-beállításainak módosítása érvényteleníti a kalibrációt. Új kalibráció elvégzése
szükséges.
 

MEGJEGYZÉS. Az ultrahang ellenőrzésével kapcsolatos további tudnivalókért lásd a Vizsgálófej-
kalibráció ellenőrzése című fejezetet a 214. old..
 

Ultrahang-kalibráció pontosságának ellenőrzése

Figyelmeztetés
Kalibrációt követően mindig ellenőrizze az ultrahangos követés pontosságát annak a
tesztelésével, hogy az ultrahangos vizsgálófej megfelelően jelenik-e meg a CT/MR adatok
között. Irányítsa a vizsgálófejet az ismert anatómiai iránypontokra, majd ellenőrizze a
képernyőn megjelenő pozíciót.

Újrakalibrálás

Ha a vizsgálófej ellenőrzése pontatlannak tűnik, akkor a pontos kalibrációs elérése érdekében
újra kell kalibrálnia az ultrahangos vizsgálófejet.
A behatolási mélység, a frekvencia vagy a külső ultrahangkészülék más ultrahang-beállításainak
módosítása érvényteleníti a kalibrációt, és új kalibráció elvégzését teszi szükségessé.
Nyomja meg a Recalibrate gombot az Ultrasound Verification oldalon a Rod Detection oldal
megnyitásához és az ultrahangos vizsgálófej automatikus újrakalibrálásához.

ULTRAHANG
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11.3 Külső ultrahangeszközök
11.3.1 Eszközök elérése

Ultrahangeszközök elérése

A kalibráció ellenőrzését követően a Tools > Ultrasound párbeszédablak az External
Ultrasound összes elérhető funkcióját mutatja. 

134. ábra 

Elérhető eszközök

Ha Ön rendelkezik External Ultrasound szoftverlicenccel, akkor az alábbi ultrahangeszközök
érhetők el:

Eszköz Magyarázat Lásd

Ultrasound Probes
Kiválaszt és ellenőriz egy előkalibrált ultrahangos vizs-
gálófejet, vagy egy új vizsgálófejet vagy behatolási
mélységet kalibrál.

212. old.

Switch to BK Medical Ult-
rasound A BK Medical Ultrasound használatához. 235. old.

Image Settings Beállítja az ultrahangkép beállításait, pl. fényerő, kont-
raszt, telítettség. 227. old.

Object Shift Áthelyezi a körvonalazott objektumokat. 159. old.

Ultrasound Landmarks Határozza meg a tájékozódási pontokat az ultrahang
kép segítségével. 171. old.

3-D Ultrasound Acquisiti-
on 3D-s ultrahang-képállományt készít. 228. old.

Külső ultrahangeszközök
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11.3.2 Image Settings

Általános információk

A Image Settings párbeszédablakban a csúszkák segítségével beállíthatja a képbeállításokat. A
képbeállításokkal kapcsolatos további tudnivalókért lásd: 53. old.

Képbeállítások meghatározása

135. ábra 

Opciók

A Tools > Ultrasound opciót kiválasztva nyissa meg az Image Settings párbeszédablakot,
amelyben aztán módosításokat végezhet (lásd: 226. old.).

Kattintson az Image Settings ikonra az Ultrasound és az Ultrasound Inline nézet-
ben.

ULTRAHANG
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11.4 3-D Ultrasound Acquisition
11.4.1 Bevezetés

Áttekintés

A 3-D Ultrasound Acquisition funkcióval műtét közben készíthet új képállományokat a páciens
feje egy adott térfogati részének szkennelésével. Az új képállomány navigációs célokra
használható fel.

A nyert adatok pontossága

Figyelmeztetés
Ha az ultrahangadapter kilazul, akkor előfordulhat, hogy a műtét közben készített 3D-s
ultrahang képállomány nem fog megegyezni a műtét előtt készített képállománnyal.

Figyelmeztetés
Az így nyert 3D-s ultrahangadatok egy idő után eltérhetnek a páciens valós anatómiájától
pl. az agy elmozdulása vagy kimetszések miatt.

Figyelmeztetés
A 3D ultrahangfelvétel-készítés csak olyan szövetek esetén hajtható végre pontosan,
amelyek pozíciója változatlan marad a Mayfield referenciamátrixhoz viszonyítva.

Tippek a 3D ultrahanghoz

136. ábra 
• Mozgassa az adaptert egy hosszú, lassú, egyenletes mozdulattal (kb. 10 másodpercig).
• A navigációs mátrixnak a lehető legjobban a kamera felé kell néznie.
• Ne vigye át az adaptert kétszer ugyanazon a területen.
• Tartsa az adapter nagyjából merőlegesen. Csak kicsit lehet megdönteni.
• Az ultrahangos készüléket a vizsgálni kívánt területre kell fókuszálni.

Figyelmeztetés
Az ultrahang képének és a CT/MR képek közötti késés elkerülése érdekében lassan és
egyenletesen mozgassa a vizsgálófejet. A maximális pontosság elérése érdekében
egyetlen, lassú mozdulattal gyűjtse be az ultrahang adatait.

3-D Ultrasound Acquisition
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Az Acquisition of 3-D Ultrasound párbeszédablak elérése

137. ábra 

Lépés

Válassza az Ultrasound > Tools lehetőséget és nyomja meg a 3-D Ultrasound Acquisition
gombot az Acquisition of 3-D Ultrasound párbeszédablak megnyitásához.

Ultrahangképek rögzítése

Lépések

1.

• Tartsa a vizsgálófejet a vizsgált területen, majd nyomja meg a Start gombot az ultra-
hangadatok kinyeréséhez.

• Ügyelve arra, hogy ne okozzon kárt a páciens szövetében, lassan mozgassa a vizsgá-
lófejet az ultrahangképek pontos rögzítéséhez.

MEGJEGYZÉS. Ekkor megjelenik a Stop gomb.
 

2.
Miután az ultrahangképek elkészültek, nyomja meg a Stop gombot.
MEGJEGYZÉS. Az ultrahangképek készítése 500 darabig folytatható, majd nyomja meg
ismét a Start gombot.
 

3. Az elkészített képállomány eltárolásához nyomja meg az Accept gombot.

4. Ha már elkészítette az ultrahangképeket, akkor a Clear gomb lenyomásával törölheti
őket.

Eltárolt képek

A szoftver legfeljebb 500 képet tud eltárolni, amelyek egy képállománnyá alakíthatók. Az új
képállomány navigációs célokra használható (lásd: 144. old.).
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11.5 Ultrahangképek
11.5.1 Áttekintés

Általános információk

Élő ultrahangképek megjelenítésére is lehetőség van. A képeken megjelennek a megtervezett
pályagörbék, objektumok és pontok.

Mielőtt hozzákezd

Ügyeljen arra, hogy az ultrahang videokimenete konfigurált legyen (lásd: 219. old.).

Ultrahangképek megjelenítése

Lépések

1. Kattintson a szem ikonra a főképernyő abban a nézetében, amelyiket meg kí-
vánja jeleníteni.

2. Válassza az Other Views fület.

3.

Nyomja meg az Ultrasound nézetet, vagy az Ultrasound Inline nézetet. A párbeszédab-
lak bezárul, és a nézet a kiválasztott ultrahangképpel frissül.
MEGJEGYZÉS. Az Ultrasound Inline nézet kiválasztása esetén egy adatkészlet kivá-
lasztása is szükséges (lásd: 232. old.).
 

Ultrahangképek kimerevítése

Egy ultrahangnézeten belül a Ultrasound Freeze ikon segítségével kimerevíthető egy
ultrahangnézet.

Lépések

1.
Kattintson a deaktivált Ultrasound Freeze ikonra valamely Ultrasound nézeten
belül, vagy egy Ultrasound Inline nézetben.
Ez csak azt az ultrahangos nézetet érinti, amelyben az ikon aktiválva van.

2. Az ultrahangkép kimerevítettségének megszüntetéséhez kattintson az aktivált
Ultrasound Freeze ikonra.

Figyelmeztetés
Ultrahangképek kimerevítéséhez a szoftver Ultrasound Freeze funkcióját, és ne az
ultrahangkészülék funkcióját használja.

Különböző ultrahangnézetek

Nézet Magyarázat

Ultrasound
Lehetővé teszi az ultrahangkép megjelenítését.
A képeken megjelennek a megtervezett pályagörbék, objektumok és pontok.

Ultrasound Inline
Lehetővé teszi a kiválasztott, CT/MR adatokkal rendelkező képállomány re-
konstrukcióját, hogy megfeleljen az ultrahangnak (lásd: 232. old.).
A képeken megjelennek a megtervezett pályagörbék, objektumok és pontok.

Ultrahangképek
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Figyelmeztetés
Az ultrahangnézet elhelyezkedése és a páciens elhelyezkedése egymástól független
tényezők. Az ACS nézetben végrehajtott elhelyezkedési módosítás nem érinti az
ultrahangnézet beállításait.

Figyelmeztetés
Az ultrahang- és videoképek megjelenítése késni fog, ha a rendszer teljes kapacitását
igénybe veszik.

ULTRAHANG

Program felhasználói kézikönyv rev.: 1.4 Cranial/ENT ver.: 3.1 231



11.5.2 Ultrasound Inline View

Áttekintés

A(z) Ultrasound Inline nézet lehetővé teszi a kiválasztott, CT vagy MR adatokkal rendelkező
képállomány rekonstrukcióját, hogy megfeleljen az ultrahangnak.

Ultrahang-rekonstrukció megjelenítése

Lépések

1. Kattintson a szem ikonra.

2. Válassza az Other Views fület. 

3. Nyomja meg az Ultrasound Inline nézetet. A párbeszédablak bezáródik és a nézet az
Ultrasound Inline nézettel frissül.

4.
Ha egynél több képállomány áll rendelkezésre, megnyílik a Select Set párbeszédablak.
Válassza ki a képállományt, amelyet meg kíván jeleníteni a nézetben. A párbeszédablak
bezáródik és a nézet az Ultrasound Inline nézettel frissül.

Képmegjelenítés

A jobb felső nézet mutatja az Ultrasound Inline nézetet ①.

①

138. ábra 

Ultrasound Inline nézet rétegelése

Lépések

1.

Kattintson a deaktivált Overlay ikonra az ultrahang-rekonstrukciónak az ultra-
hang videoképpel való rétegeléséhez.
MEGJEGYZÉS. Ha a külső ultrahangkészülék Doppler módja aktív, akkor el-
lenőrizze a külső kijelzőn megjelenő színinformációkat.
 

2. Az Overlay funkció kikapcsolásához kattintson az Overlay ikonra.

Ultrahangképek
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Figyelmeztetés
A rétegelt ultrahang-videokép az alsó rétegben található képállományban lévő fontos
struktúrákat rejthet el. A képállomány megjelenítéséhez egy újabb nézetet használjon, vagy
kapcsolja ki az ultrahang-rétegelési funkciót az elrejtett struktúrák megtekintéséhez.

A rétegelés beállítása

Nyomja meg az Image Settings ikont az Ultrasound Inline nézetben és válassza az Overlay
fület az Image Settings párbeszédablakban.

①

③

②

④

139. ábra 

Sz. Funkció

① Beállítja a kép Lower Threshold értékét. Az ultrahangkép sötétebb részei nem jelennek
meg.

② Beállítja a kép Upper Threshold értékét. Az ultrahangkép világosabb részei nem jelen-
nek meg.

③ Beállítja az ultrahangkép Intensity értékét a rétegelt ultrahangkép áttetszőségének mó-
dosításához.

④ Aktiválja a Green Overlay funkciót a képen és az ultrahangkép színét zöld árnyalatosra
változtatja.
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11.5.3 Ultrahangnézet konfigurálása

Általános információk

Élő ultrahangképek megjelenítésére is lehetőség van. A képeken megjelennek a megtervezett
pályagörbék, objektumok és pontok. Az alábbiakban javaslatokat adunk a nézet konfigurálására.

Javasolt nézetelrendezés

① ② ③

④⑥ ⑤

140. ábra 

Sz. Nézet

① Axial

② Coronal

③ Sagittal

④ 3D overview

⑤ Ultrasound Inline nézet rétegelés nélkül

⑥ Ultrasound Inline nézet rétegeléssel

A követett és kalibrált ultrahangos vizsgálófej vége megegyezik a megjelenített ultrahangkúp felső
határának középével. A megjelenített pályagörbe az ultrahang síkban helyezkedik el.

Ultrahangképek
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11.6 BK Medical Ultrasound
11.6.1 Bevezetés - BK Medical Ultrasound

Általános információk

A visszahúzódás okozta agyi eltolódás, folyadékveszteség vagy tumor eltávolítása korlátozhatja a
preoperatív (műtét előtti) képek alapján történő navigáció pontosságát. A navigált ultrahangot az
alábbiakra alkalmazzák:
• Agyi eltolódás intraoperatív (műtét közbeni) azonosítása és kompenzálása
• Erek vizualizációja és megjelölése

Mielőtt hozzákezd

• A páciens legyen regisztrálva.
• Az ultrahangkészülék legyen megfelelően csatlakoztatva a navigációs rendszerhez.
• Az ultrahangos vizsgálófejhez egy ultrahangadaptert kell csatlakoztatni.

Figyelmeztetés
Az ultrahangfunkciók használata előtt gondosan olvassa el az Ultrahangadapterek és az
Ultrahang regisztrációs fantom fejezeteket a Műszerek felhasználói kézikönyvében.

Figyelmeztetés
Ultrahanggal irányított navigáció végrehajtása előtt az ultrahangos vizsgálófejet kalibrálni
kell az ultrahang-regisztrációs fantom segítségével.

Korlátozások

Figyelmeztetés
A jelen kézikönyv ismerteti, hogy a szoftvert miként használhatja ultrahangkép kezelésére
és készítésére. A jelen kézikönyv nem hivatott:
• utasításokat adni az ultrahangos vizsgálat vagy más orvosi eljárás elvégzéshez,
• bemutatni az ultrahangos vizsgálatok vagy más orvosi eljárások protokollját,
• megvitatni a kinyert képek értelmezését.

Figyelmeztetés
A BK Medical Ultrasound program funkcióinak használata előtt megfelelő képzettséget kell
szereznie az ultrahangos vizsgálatok végrehajtásához szükséges klinikai eljárásokról.

Megjelenített ultrahangképek

Figyelmeztetés
A navigációs képernyőn megjelenő ultrahangképek nem alkalmasak diagnosztikai célra. Ha
jó képminőségre van szüksége, akkor használja az ultrahangkészülék képernyőjét.
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11.6.2 A BK Medical Ultrasound indítása

Általános információk

Az ultrahang integrációjához az ultrahangkészülék és a navigációs rendszer közötti
videokapcsolat létesítése szükséges. A BK Medical ultrahangkészülék közvetlen hálózati
kapcsolatot igényel a Brainlab rendszerrel.

Az ultrahang aktiválásának módja

141. ábra 

Lépés

Nyissa meg a(z) Tools > Ultrasound párbeszédablakot.
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11.6.3 Ultrahangos vizsgálófej kiválasztása

Általános információk

Ha egy ultrahangos vizsgálófejjel szeretne navigálni, azt először legalább egyszer kalibrálni kell.

Ultrahangos vizsgálófej kiválasztása

142. ábra 

Lépés

A Tools > Ultrasound > Probes, párbeszédablakban az ikon megnyomásával válassza ki a BK
Medical vizsgálófejet, amelyet a navigációhoz használni kíván.
Ekkor felszólítást kap, hogy ellenőrizze a vizsgálófejet (lásd: 214. old.).
MEGJEGYZÉS. A kiválasztott kalibrált vizsgálófej kiemelten jelenik meg.
 

Figyelmeztetés
Feltétlenül azt az ultrahangos vizsgálófejet válassza ki, amelyet a navigáció során
használni kíván.

További opciók

Opciók

Új vizsgálófej hozzáadásához nyomja meg az Add New Probe gombot. Az új vizsgálófej kalib-
rálása érdekében megnyílik egy sor párbeszédpanel (lásd: 241. old.).

Vizsgálófej törléséhez a listából, nyomja meg a megfelelő X gombot. Ekkor felkérés érkezik a
művelet ellenőrzésére.
MEGJEGYZÉS. A jelenleg aktív ultrahangos vizsgálófejet nem lehet törölni.
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11.6.4 Vizsgálófej kalibrációjának ellenőrzése

Általános információk

Minden ultrahangos vizsgálófej kalibrációja vagy már meglévő, kalibrált vizsgálófej kiválasztása
után fontos ellenőrizni a kalibráció pontosságát a helyes képi ábrázolás biztosítása érdekében.

Ultrasound Verification párbeszédablak

8

②①

143. ábra 

Sz. Alkotóelem

①

Amikor az ultrahangos vizsgálófejet az ultrahang-regisztrációs fantomban tartja, meg-
jelenik a fantom ultrahangképe.
• A képen látható kis fehér területek ábrázolják a kalibrációs pontokat (a huzalok csomó-

pontját a fantomban).
• A sárga célkeresztek a kalibrációs pontok kiszámított pozícióját jelölik a vizsgálófej po-

zíciója alapján.

②
Amikor az ultrahangos vizsgálófejet a páciens koponyájához tartja, akkor a kiválasztott
képállomány újra felépül a tényleges ultrahangsík elhelyezkedésétől függően. Az anató-
miai iránypontokat az MR/CT adataival is összevetheti.

Figyelmeztetés
Ha a doppler módot használja, akkor ellenőrizze az ellenőrzési oldalon a helyes
színreprodukciót a külső ultrahang kijelzővel. A helyes dopplerábrázoláshoz S-
videobemenet szükséges.

Figyelmeztetés
Az ultrahangos doppler által a navigációs képernyőn megjelenített információ eltérhet az
ultrahangrendszeren megjelenített információtól. A részletesebb kép érdekében ellenőrizze
a megjelenített képet a külső ultrahangrendszerrel.

Ellenőrzés frekvenciája

Figyelmeztetés
Valahányszor ultrahanggal irányított navigációt hajt végre, ellenőrizze a kalibráció
pontosságát a munkamenet során.
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A pontosság fantommal történő ellenőrzésének módja (1. opció)

Lépések

1. Tartsa függőlegesen a vizsgálófejet az ultrahang-regisztrációs fantomhoz képest.

2.
A képnézetben ① ellenőrizze, hogy a sárga célkeresztek egybeesnek a fehér területek
pozícióival. Ha mindegyik célkereszt közvetlenül a fehér terület (rudak) felett van, az pon-
tos kalibrációt jelez.

3. Ellenőrizze a pontosságot a vizsgálófej lassú mozgatásával, hogy ellenőrizni tudja, hogy
a célkeresztek mozgása megfelel-e a rudak mozgásának.

A pontosság ellenőrzése közvetlenül a koponyán (2. lehetőség)

Lépések

1. Tartsa a vizsgálófejet egy ismert irányponthoz a páciens koponyáján.

2. Az Ultrasound Inline nézetben ② (lásd: 232. old.) ellenőrizze, hogy az ultrahangkép el-
helyezkedése megfelel a páciensadatoknak.

Következő lépések

Opciók

Ha a pontosság mértéke megfelelő, akkor kattintson az Accept gombra a kalibráció megerősí-
téshez.

Ha a pontosság mértéke elégtelen, akkor kattintson a Recalibrate gombra.
Megnyílik a Rod Detection párbeszédablak (lásd: 221. old.).

A kalibráció kézi javítására is lehetőség van, amikor az ultrahangos vizsgálófejet első alkalom-
mal kalibrálja. Nyomja meg az Improve gombot. Megnyílik a Manual Rod Placement párbe-
szédablak (lásd: 222. old.).

További opciók

Gomb Funkció

Flip

A Flip funkció a ultrahanggal azonos funkciót biztosít annak érdekében,
hogy az ultrahangkép alkalmazkodjon a felhasználó igényeihez.
Függőlegesen átfordítja az ultrahangképet és a páciensadatok nézetet. A
kép elhelyezkedését az Ön beállítási pozíciója/a páciens elhelyezkedése
szerint állítja be.
MEGJEGYZÉS. Az átfordítás funkció segítségével érvénytelenítheti egy
ultrahangos vizsgálófej már meglévő kalibrációját. A Flip gomb lenyomá-
sával az ellenőrzési oldalon az ultrahangképet a felhasználó igényeihez
lehet igazítani.
 

Recalibrate
A Recalibrate funkcióval megnyílik a Rod Detection párbeszédablak,
ahol a kalibráció javítása érdekében automatikus kalibrációt vehet igény-
be (lásd: 221. old.).

Improve

Az Improve gomb megnyitja a Manual Rod Placement párbeszédabla-
kot. Ekkor manuálisan javíthatja a kalibrációt (lásd: 222. old.).
MEGJEGYZÉS. Az Improve funkció használatára csak akkor van lehető-
ség, miután az ultrahangos vizsgálófejet első alkalommal kalibrálta.
 

Accept Elfogadja az ellenőrzött ultrahangot.
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Gomb Funkció

Cancel

Visszavonja az ultrahangot, és visszaviszi Önt a főképernyőre.
MEGJEGYZÉS. Ha az ultrahangos vizsgálófejet már kiválasztotta és el-
lenőrizte, akkor ez a korábban kiválasztott vizsgálófej marad kiválasztott
vizsgálófejként, ha a Cancel lehetőséget választotta ki az ellenőrzési ol-
dalon.
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11.6.5 Új BK Medical ultrahangos vizsgálófej kalibrálása

Általános információk

Kalibrálást kell végeznie, ha:
• A vizsgálófejek nincsenek kalibrálva.
• Az összes kalibrált vizsgálófejet törölték.
• A vizsgálófej kalibrációjának ellenőrzése sikertelen volt.

Kalibrálási óvintézkedések

Figyelmeztetés
Az ultrahang-regisztrációs fantomot kalibráció alatt be kell csomagolni az ultrahangos
vizsgálófej sterilitásának megőrzése érdekében.

Figyelmeztetés
A BK Medical előre kalibrált ultrahangos vizsgálófejeket legalább 8 látható kalibrálási
rúddal kell kalibrálni. Általában ez a helyezet 7 cm-es vagy ezt meghaladó, de 11 cm-nél
nem nagyobb mélység esetén.

Automatikus kalibrálás végrehajtása

A Rod Detection párbeszédablak visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy mely képobjektumokat
alkalmazza automatikus kalibrációhoz.

①

144. ábra 

Lépések

1. Állítsa a mélységet 8 cm-re (ha lehetséges), és mind a nyolc rúd látszani fog.

2.
Állítsa be úgy a piros vonalakat ①, hogy kiszűrje azokat a műtermékeket, amelyek rúd-
ként észlelhetők. Ami a felső vonal felett és az alsó vonal alatt van, nem lesz figyelembe
véve.

3. Tartsa a vizsgálófej végét felfelé, az ultrahang-regisztrációs fantom gumis részének kö-
zepében, ügyelve arra, hogy az ultrahangsík a fantomhoz illeszkedjen.
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Lépések

4.

Az ultrahangképen lévő fehér kalibrációs pontok zöld vonallal vannak kiemelve, ha a
szoftverkalibrációs algoritmus észleli őket. Az ultrahangkészüléknek néhány másodpercig
a helyén kell maradnia.
• Ha a kalibrálás sikeres volt, akkor az Ultrasound Verification oldal jelenik meg.
• Ha a kalibrálás sikertelen, akkor megnyílik az Manual Rod Placement oldal.

Manuális kalibrálás végrehajtása

Ha az automatikus kalibrálás sikertelen, akkor megnyílik az Manual Rod Placement
párbeszédablak. Az automatikus kalibrációt lehetőség van manuálisan javítani ebben a
párbeszédablakban az automatikusan kiválasztott rudak kézzel történő módosításával. Az
ultrahang-regisztrációs fantom ultrahangképen látható fehér kalibrációs pontjai használatosak a
kalibráláshoz.
A helyes manuális rúdelhelyezés ábrája az ultrahang fantomon ① látható.

①

145. ábra 

②

146. ábra 

Lépések

1.

Az ultrahangkép ábrázolása használandó a kalibráláshoz. A kiválasztott kalibrációs pon-
tokat a rendszer automatikusan fehér célkeresztekkel jelöli meg. A célkereszt pozíciója az
ultrahangkép fehér kalibrációs pontjainak a közepe.
MEGJEGYZÉS. Ha a regisztrációs fantom kalibrációs pontjai nem láthatók tisztán a né-
zetben, akkor nyomja meg a Try Again gombot. A szoftver visszaviszi Önt a Rod Detec-
tion párbeszédablakhoz, ahol végrehajthatja az automatikus kalibrációt.
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Lépések

2.

• A kalibrációs pont pozíciójának igazításához kattintson annak a kalibrációs pontnak a
célkeresztjére, amelynek a pozícióját módosítani kívánja. A kiválasztott célkereszt sár-
ga színnel kiemelten jelenik meg.

• A kalibrációs pont pozicionálásához kattintson a kívánt területre a képernyőn. Az aktuá-
lis (sárgával jelzett) pont a jelölt területre mozog. Manuálisan igazítsa a kalibrációs pon-
tokat mindaddig, amíg azok az ultrahangképen lévő fehér rudak közepére nem illesz-
kednek.

Használja a nagyított nézetet ② a pozíció finomhangolásához.

3.

Egyenként pozícionálja az egyes kalibrációs pontokat.
• Kalibrációs pontok hozzáadásához vagy további rudak kiválasztásához nyomja meg a

Add Rod gombot.
• Kalibrációs pontok eltávolításához vagy rudak kiválasztásának törléséhez nyomja meg

a Remove Rod gombot.
MEGJEGYZÉS. Legalább nyolc kalibrációs pont szükséges a kalibrálás végrehajtásához.
 

4.

Nyomja meg a Calibrate gombot a manuálisan kalibrált pontok alapján történő újrakalib-
rálás végrehajtásához.
Ha a manuális kalibrálás sikertelen, akkor megnyílik az Ultrasound Calibration Error ol-
dal. Nyomja meg:
• A Try Again gombot a kalibrációs pontok áthelyezésének javításához.
• A Cancel gombot az ultrahang-kalibráció leállításához.

Ha a kalibráció sikeres volt, akkor a szoftver felszólítást ad arra, hogy ellenőrizze a pon-
tosságot (lásd: 224. old.).

A manuális kalibrálás további opciói

Gomb Funkció

Add Rod
További kalibrációs pontot (célkeresztet) ad hozzá egy új rúd meghatározásá-
hoz. Legalább nyolc kalibrációs pont szükséges a kalibrálás sikeres végrehaj-
tásához.

Remove Rod Eltávolítja a kiválasztott (sárga) célkeresztet.

Reset Visszaállítja a kezdetben a manuális kalibrációhoz kiválasztott kalibrációs pon-
tot.

Try Again

A Try Again gomb használatakor megjelenik a Rod Detection oldal az auto-
matikus kalibrálás alábbiakhoz történő használatához:
• Sikeres automatikus kalibráció végrehajtásához (lásd: 221. old.), vagy
• Új ultrahangkép készítése a manuális kalibrációhoz

Calibrate Új kalibrációt hajt végre a manuálisan meghatározott kalibrációs pontokkal.

Cancel Visszavonja az ultrahangos vizsgálófej kalibrálását, és visszaviszi Önt a főké-
pernyőre.
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Ultrahang-kalibráció ellenőrzése

8

②①

147. ábra 

Lépések

1.
Helyezze az ultrahangos vizsgálófejet az ultrahang-regisztrációs fantomra. Az ① né-
zetben a kalibrációban szereplő rudaknak és célkereszteknek meg kell felelniük a fanto-
méival.

2. A ② nézetben láthatók a kalibráció rétegei az ultrahang adatokkal együtt (zölddel jelez-
ve). Az anatómiai tájékozódási pontokat az MR/CT adataival is összevetheti.

3.

Válasszon a következő opciók közül:
• Nyomja meg az Recalibrate gombot. Megnyílik a Rod Detection párbeszédablak az

automatikus ultrahang-kalibrációhoz.
• Nyomja meg az Improve gombot. Megnyílik a Manual Rod párbeszédablak a kalibrá-

ció manuális javításához.
• Az aktuálisan ellenőrzött vizsgálófej elfogadásához kattintson az Accept gombra.
• A szonda aktuális kalibrációjának visszavonásához kattintson a Cancel gombra. Ekkor

a rendszer visszaviszi Önt a főképernyőre.

MEGJEGYZÉS. Az ultrahang ellenőrzésével kapcsolatos további tudnivalókért lásd a Vizsgálófej-
kalibráció ellenőrzése című fejezetet a 238. old..
 

Ultrahang-kalibráció pontosságának ellenőrzése

Figyelmeztetés
Kalibrációt követően mindig ellenőrizze az ultrahangos követés pontosságát annak a
tesztelésével, hogy az ultrahangos vizsgálófej megfelelően jelenik-e meg a CT/MR adatok
között. Irányítsa a vizsgálófejet az ismert anatómiai iránypontokra, majd ellenőrizze a
képernyőn megjelenő pozíciót.
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11.6.6 BK Medical Ultrasound eszközök

Ultrahangeszközök elérése

A kalibráció ellenőrzését követően a Tools > Ultrasound párbeszédablak a BK Medical
Ultrasound összes elérhető funkcióját mutatja.

148. ábra 
Ha Ön rendelkezik BK Medical Ultrasound szoftverlicenccel, akkor az alábbi ultrahangeszközök
érhetők el:

Eszköz Magyarázat Lásd

Ultrasound Probes Kiválaszt és ellenőriz egy előkalibrált ultrahangos vizs-
gálófejet, vagy egy új vizsgálófejet kalibrál. 237. old.

Disconnect BK Medical Leválasztja az aktuális ultrahangos vizsgálófejet. 235. old.

Object Shift Áthelyezi a körvonalazott objektumokat. 159. old.

Ultrasound Landmarks Meghatározza az ultrahangképben lévő iránypontokat. 171. old.

3-D Ultrasound Acquisiti-
on 3D-s ultrahang-képállományt készít. 246. old.
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11.6.7 3-D BK Medical Ultrasound Acquisition

Áttekintés

A 3-D Ultrasound Acquisition funkcióval műtét közben készíthet új képállományokat a páciens
feje egy adott térfogati részének szkennelésével. Az új képállomány navigációs célokra
használható fel.

A nyert adatok pontossága

Figyelmeztetés
Ha az ultrahangadapter kilazul, akkor előfordulhat, hogy a műtét közben készített 3D-s
ultrahang képállomány nem fog megegyezni a műtét előtt készített képállománnyal.

Figyelmeztetés
Az így nyert 3D-s ultrahangadatok egy idő után eltérhetnek a páciens valós anatómiájától
pl. az agy elmozdulása vagy kimetszések miatt.

Figyelmeztetés
A 3D-s ultrahangfelvétel-készítés csak olyan szövetek esetén hajtható végre pontosan,
amelyeket változatlanok maradnak a Mayfield referenciamátrixhoz viszonyítva.

Tippek a 3D ultrahanghoz

149. ábra 
• Mozgassa az adaptert egy hosszú, lassú, egyenletes mozdulattal (kb. 10 másodpercig).
• A navigációs mátrixnak a lehető legjobban a kamera felé kell néznie.
• Ne vigye át az adaptert kétszer ugyanazon a területen.
• Tartsa az adapter nagyjából merőlegesen. Csak kicsit lehet megdönteni.
• Az ultrahangos készüléket a vizsgálni kívánt területre kell fókuszálni.

Figyelmeztetés
Az ultrahang képének és a CT/MR képek közötti késés elkerülése érdekében lassan és
egyenletesen mozgassa a vizsgálófejet. A maximális pontosság elérése érdekében
egyetlen, lassú mozdulattal gyűjtse be az ultrahang adatait.
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Az Acquisition of 3-D Ultrasound párbeszédablak elérése

150. ábra 

Lépés

Válassza az Ultrasound > Tools lehetőséget és nyomja meg a 3-D Ultrasound Acquisition
gombot az Acquisition of 3-D Ultrasound párbeszédablak megnyitásához.

Ultrahangképek rögzítése

Lépések

1.

• Tartsa a vizsgálófejet a vizsgált területen, majd nyomja meg a Start gombot az ultra-
hangadatok kinyeréséhez.

• Ügyelve arra, hogy ne okozzon kárt a páciens szövetében, lassan mozgassa a vizsgá-
lófejet az ultrahangképek pontos rögzítéséhez.

MEGJEGYZÉS. Ekkor megjelenik a Stop gomb.
 

2.
Miután az ultrahangképek elkészültek, nyomja meg a Stop gombot.
MEGJEGYZÉS. Az ultrahangképek készítése 500 darabig folytatható, majd nyomja meg
ismét a Start gombot.
 

3. Az elkészített képállomány eltárolásához nyomja meg az Accept gombot.

4. Ha már elkészítette az ultrahangképeket, akkor a Clear gomb lenyomásával törölheti
őket.

Eltárolt képek

A szoftver legfeljebb 500 képet tud eltárolni, amelyek egy képállománnyá alakíthatók. Az új
képállomány navigációs célokra használható (lásd: 144. old.).
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11.6.8 BK Medical ultrahangos képek

Általános információk

Élő ultrahangképek megjelenítésére is lehetőség van. A képeken megjelennek a megtervezett
pályagörbék, objektumok és pontok.

Mielőtt hozzákezd

Ellenőrizze, hogy az ultrahangos készülék megfelelő hálózati kapcsolattal rendelkezzen a
navigációs rendszerrel.

Ultrahangképek megjelenítése

Lépések

1. Kattintson a szem ikonra a főképernyő abban a nézetében, amelyiket meg kí-
vánja jeleníteni.

2. Válassza az Other Views fület.

3.

Nyomja meg az Ultrasound nézetet, vagy az Ultrasound Inline nézetet. A párbeszédab-
lak bezárul, és a nézet a kiválasztott ultrahangképpel frissül.
MEGJEGYZÉS. Az Ultrasound Inline nézet kiválasztása esetén egy adatkészlet kivá-
lasztása is szükséges (lásd: 232. old.).
 

Ultrahangképek kimerevítése

Egy ultrahangnézeten belül a Ultrasound Freeze ikon segítségével kimerevíthető egy
ultrahangnézet.

Lépések

1.
Kattintson a deaktivált Ultrasound Freeze ikonra valamely Ultrasound nézeten
belül, vagy egy Ultrasound Inline nézetben.
Ez csak azt az ultrahangos nézetet érinti, amelyben az ikon aktiválva van.

2. Az ultrahangkép kimerevítettségének megszüntetéséhez kattintson az aktivált
Ultrasound Freeze ikonra.

Figyelmeztetés
Ultrahangképek kimerevítéséhez a szoftver Ultrasound Freeze funkcióját, és ne az
ultrahangkészülék funkcióját használja.

Különböző ultrahangnézetek

Nézet Magyarázat

Ultrasound
Lehetővé teszi az ultrahangkép megjelenítését.
A képeken megjelennek a megtervezett pályagörbék, objektumok és pontok.

Ultrasound Inline
Lehetővé teszi a kiválasztott, CT/MR adatokkal rendelkező képállomány re-
konstrukcióját, hogy megfeleljen az ultrahangnak (lásd: 232. old.).
A képeken megjelennek a megtervezett pályagörbék, objektumok és pontok.
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Figyelmeztetés
Az ultrahangnézet elhelyezkedése és az ACS nézetekben használt páciens elhelyezkedése
egymástól független tényezők. Az ACS nézetben végrehajtott elhelyezkedési módosítás
nem érinti az ultrahangnézet beállításait.

Figyelmeztetés
Az ultrahang- és videoképek megjelenítése késni fog, ha a rendszer teljes kapacitását
igénybe veszik.

ULTRAHANG
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11.6.9 Ultrasound Inline View

Áttekintés

A(z) Ultrasound Inline nézet lehetővé teszi a kiválasztott, CT vagy MR adatokkal rendelkező
képállomány rekonstrukcióját, hogy megfeleljen az ultrahangnak.

Ultrahang-rekonstrukció megjelenítése

Lépések

1. Kattintson a szem ikonra.

2. Válassza az Other Views fület. 

3. Nyomja meg az Ultrasound Inline nézetet. A párbeszédablak bezáródik és a nézet az
Ultrasound Inline nézettel frissül.

4.
Ha egynél több képállomány áll rendelkezésre, megnyílik a Select Set párbeszédablak.
Válassza ki a képállományt, amelyet meg kíván jeleníteni a nézetben. A párbeszédablak
bezáródik és a nézet az Ultrasound Inline nézettel frissül.

Képmegjelenítés

A jobb felső nézet mutatja az Ultrasound Inline nézetet ①.

①

151. ábra 

Ultrasound Inline nézet rétegelése

Lépések

1.

Kattintson a deaktivált Overlay ikonra az ultrahang-rekonstrukciónak az ultra-
hang videoképpel való rétegeléséhez.
MEGJEGYZÉS. Ha az ultrahangkészülék Doppler módja aktív, akkor ellenőriz-
ze a külső kijelzőn megjelenő színinformációkat.
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Lépések

2. Az Overlay funkció kikapcsolásához kattintson az Overlay ikonra.

Figyelmeztetés
A rétegelt ultrahang-videokép az alsó rétegben található képállományban lévő fontos
struktúrákat rejthet el. A képállomány megjelenítéséhez egy újabb nézetet használjon, vagy
kapcsolja ki az ultrahang-rétegelési funkciót az elrejtett struktúrák megtekintéséhez.

A rétegelés beállítása

Nyomja meg az Image Settings ikont az Ultrasound Inline nézetben és válassza az Overlay
fület az Image Settings párbeszédablakban.

①

③

②

④

152. ábra 

Sz. Funkció

① Beállítja a kép Lower Threshold értékét. Az ultrahangkép sötétebb részei nem jelennek
meg.

② Beállítja a kép Upper Threshold értékét. Az ultrahangkép világosabb részei nem jelen-
nek meg.

③ Beállítja az ultrahangkép Intensity értékét a rétegelt ultrahangkép áttetszőségének mó-
dosításához.

④ Aktiválja a Green Overlay funkciót a képen és az ultrahangkép színét zöld árnyalatosra
változtatja.

ULTRAHANG
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11.6.10 Ultrahangnézet konfigurálása

Általános információk

Élő ultrahangképek megjelenítésére is lehetőség van. A képeken megjelennek a megtervezett
pályagörbék, objektumok és pontok. Az alábbiakban javaslatokat adunk a nézet konfigurálására.

Javasolt nézetelrendezés

① ② ③

④⑥ ⑤

153. ábra 

Sz. Nézet

① Axial

② Coronal

③ Sagittal

④ 3D overview

⑤ Ultrasound Inline nézet rétegelés nélkül

⑥ Ultrasound Inline nézet rétegeléssel

A követett és kalibrált ultrahangos vizsgálófej vége megegyezik a megjelenített ultrahangkúp felső
határának középével. A megjelenített pályagörbe az ultrahang síkban helyezkedik el.
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12 NAVIGÁLÁS A PAINT
FUNKCIÓBAN

12.1 Bevezetés
12.1.1 Áttekintés

Általános információk

A Paint funkció lehetővé teszi a sebészetileg eltávolított szövetállományok térfogatának nyomon
követését a páciens anatómiáján. A nyomon követett információ aztán megtekinthető különálló
objektumként a páciens képállományain belül a képernyőn.

A Paint funkció használatának esetei

A Paint funkció hasznos olyan esetekben, mint polipok, tumorok vagy általában szövet rezekciója
(pl. sinuskamra falai). Merev struktúrákon való navigációra használatos, sokkal inkább, mint
mélyen a szövetben elhelyezkedő tumorokhoz, ahol agyi eltolódás léphet fel.
Ha szövet kimetszésére került sor, használja a Paint eszközt a kimetszett terület követéséhez
olyan objektumok létrehozásához, amelyek átfedik a páciens képállományát. Ha például polip
szövet van a képállományban, amelyet nem fed le a Paint-objektum, további kimetszés lehet
szükséges.
MEGJEGYZÉS. A megjelenített objektum pozíciójának pontossága az általános navigálási
pontosságtól függ. A Paint funkció használata nem helyettesíti az intraoperatív képalkotást.
 

Figyelmeztetés
Az elasztikus anatómiai struktúrák eltolódhatnak a festés során. Ezért a megjelölt területek
nagyobbak lehetnek a vártnál.

Paint eszközök

A Paint funkció a Paint eszközzel használandó (cserélhető végű pointer Paint pointer véggel
kombinálva). A fejek gömb alakúak az intraoperatív szövetkárosodás elkerülése érdekében.
MEGJEGYZÉS. Használhatja az összes pointert, az egyszer használatos mandrint és a
műszeradapter-mátrixszal kalibrált műszereket (méretek: M, ML, L, XL) Paint-objektumok
létrehozásához.
 

Figyelmeztetés
Kalibrált átmérő nélküli műszerek, pl. pointerek esetén a szoftver egy 4 mm-es gömbkefét
használ a megcélzott terület befestésére. Paint-objektumok ilyen műszerekkel történő
létrehozása ezért a vártnál nagyobb Paint-objektumokhoz vezethet. Adott átmérőjű
műszerek esetén henger alakú ecsetet használ, amelynek ugyanakkora a magassága és a
szélessége, mint a műszerek átmérője.
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12.2 Paint műszerek kalibrálása és ellenőrzése
12.2.1 Áttekintés

Általános információk

A Paint műszerek előre kalibrálva vannak. A felhasználó általi további kalibrálásra nincs szükség.
A Paint műszer használatához először be kell tölteni a kalibrációt, és ellenőrizni kell annak
pontosságát egy ICM4 vagy referenciamátrix használatával.

Kalibrációs és ellenőrzési párbeszédablakok

154. ábra 

Az előkalibráció betöltése

Lépések

1. Tartsa a Paint műszert és az ICM4-et (vagy referenciamátrixot) a kamera látóterében.

2. Az előkalibráció betöltéséhez nyomja meg a Load gombot a Instrument Calibration pár-
beszédablakban.

3.

Ha egynél több műszerhez érhető el előkalibráció, válassza a Paint Instrument lehetősé-
get a Select Instrument párbeszédablakban.
MEGJEGYZÉS. Győződjön meg róla, hogy megfelelő méretű műszeradapter-mátrixot
csatlakoztatott, ahogy az a párbeszédablakban szerepel.
 

4.

Ellenőrizze a kalibrálást a Verification of Calibration párbeszédablakban.
MEGJEGYZÉS. A műszer ellenőrzésére vonatkozó további útmutató található a Műsze-
rek kalibrálása fejezetben talál (lásd: 205. old.).
 

MEGJEGYZÉS. Amikor a pontosságot ellenőrzi referenciamátrix segítségével, akkor a
műszerfej-eltérés legalább 2,8 mm a Paint műszeren lévő gömb alakú fej miatt. A tényle-
ges műszerfej-pontosság meghatározásához tartsa a Paint műszert felfelé a referencia-
mátrix-kúpban, majd vonjon ki 2,8 mm-t a megjelenített műszerfej-eltérésből.
 

Figyelmeztetés
Mindig töltse be az előkalibrált műszerkalibrációt, ha Paint műszert használ, mivel a kézi
kalibrálás nem lenne pontos.

Paint műszerek kalibrálása és ellenőrzése
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12.3 A Paint funkció használata
12.3.1 Navigáció

Mielőtt hozzákezd

• A pácienst regisztrálni kell, és ellenőrizni kell a navigáció pontosságát.
• A navigált műszer kalibrációját ellenőrizni kell.

Figyelmeztetés
A navigáció és a regisztráció pontossága közvetlenül befolyásolják a Paint funkció
pontosságát.

Korlátozások

A Paint funkció nem használható, ha a Freeze mód aktiválva van.
Ezenfelül a Paint funkció nem használható, ha a műszervég meghosszabbítása meg van
határozva (lásd: 182. old.).

A Paint funkció használata

①

155. ábra 

Lépések

1.

Nyomja meg a Paint ① gombot a menüsoron egy Paint munkamenet kezdeményezésé-
hez.
MEGJEGYZÉS. Először a Paint gombot kell aktiválni a Tools > Settings > Optional Me-
nu Bar Button menüben (lásd: 50. old.).
 

2.

Vigye a műszert a kamera látóterébe, és jelölje meg a vizsgált területet a páciens anató-
miáján. A megjelölt terület ennek megfelelően megjelenik a képnézetekben.
MEGJEGYZÉS. A festés csak akkor kezdődik meg, ha lassan mozgatja a műszert. Meg-
áll, ha az eszközt gyorsan mozgatja több mint 1 cm-en.
 

3.
Amikor befejezte a vizsgált terület megjelölését, nyomja meg újra a Paint gombot. Meg-
nyílik a Paint Object Options párbeszédablak, amelyben módosíthatja az objektumot
(lásd: 256. old.).
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12.3.2 Paint-objektum módosítása

Paint objektum párbeszédablak

A Paint Object Options párbeszédablak mutatja a létrehozott Paint-objektumot a nevével együtt.

156. ábra 

Opciók

Az aktuálisan megjelölt terület mentéséhez nyomja meg az Accept gombot.

Az aktuálisan megjelölt terület törléséhez nyomja meg a Reject gombot.

Paint objektum módosítása

Opciók

A Paint-objektum átnevezéséhez nyomja meg az Edit gombot, és adjon meg új nevet az Enter
Name párbeszédablakban.

A Paint-objektum színének megváltoztatásához válasszon egy színt a palettáról.
MEGJEGYZÉS. A kiválasztott színt fogja használni az elkövetkező Paint munkamenetekhez.
 

MEGJEGYZÉS. A Paint-objektumot a későbbiekben is módosíthatja a Data > Objects
segítségével. A Paint-objektumokat ugyanúgy kezeljük, mint bármely más objektumot.
 

A Paint funkció használata
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12.3.3 Paint-objektumok kezelése

Általános információk

Az Accept gomb megnyomásával a Paint Object Options párbeszédablakban (lásd: 256. old.) a
festett terület mentésre kerül új objektumként (amikor először használja a sebészeti beavatkozás
során).
Amikor a Paint-funkciót ismételten használja a sebészeti beavatkozás során és megnyomja az
Accept gombot, a festett terület hozzáadásra kerül a korábban elmentett Paint-objektumhoz.
Azonban a következő opciók is rendelkezésére állnak:
• Mentheti a festett területet új objektumként
• Hozzáadhatja a festett területet egy másik objektumhoz (pl. az iPlan szoftverben tervezett

objektumhoz)

Új Paint objektum létrehozása

Az éppen megfestett terület új objektumként történő mentéséhez kövesse a következő lépéseket:

157. ábra 

Lépések

1. Amint befejezte a vizsgált terület megjelölését, megnyílik a Paint Object Options párbe-
szédablak.

2. Nyomja meg a Choose Different Object gombot. Megnyílik a Select Object to Modify
párbeszédablak.

3. Nyomja meg a Create new object gombot.

4. Adja meg az új objektum nevét az Enter Name párbeszédablakban.

5. Az új objektum mentéséhez nyomja meg az Accept gombot a Paint Object Options pár-
beszédablakban.

MEGJEGYZÉS. Az új objektum is kiválasztásra kerül az elkövetkező Paint munkamenetekhez.
 

Hozzáadás más objektumokhoz

Az éppen megfestett terület egy már meglévő objektumba való mentéséhez tegye a következőket:
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Lépések

1. Amint befejezte a vizsgált terület megjelölését, megnyílik a Paint Object Options párbe-
szédablak.

2. Nyomja meg a Choose Different Object gombot. Megnyílik a Select Object to Modify
párbeszédablak.

3. A listából válassza ki az objektumot, amelyhez hozzá szeretné adni a festett területet.

4. A módosított objektum mentéséhez nyomja meg az Accept gombot a Paint Object Op-
tions párbeszédablakban (festett terület plusz a kiválasztott eredeti objektum).

MEGJEGYZÉS. A kiválasztott objektum is kiválasztásra kerül az elkövetkező Paint
munkamenetekhez.
 

Figyelmeztetés
A páciens terv is módosul, ha változásokat fogad el az objektumhoz. Ezt később nem lehet
visszavonni.

A Paint funkció használata
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13 AZ IGAZÍTÓ MŰSZEREK
NAVIGÁLÁSA

13.1 VarioGuide
13.1.1 Bevezetés

A VarioGuide navigálásáról

A VarioGuide egy előkalibrált műszer, amelyet keret nélküli biopszia elvégzésére és katéterek
behelyezésére használhat. A programban található VarioGuide varázsló végigvezeti Önt azokon
a lépéseken, amelyek szükségesek a műszernek a megtervezett irányvonalhoz való helyes
igazításához.
A VarioGuide használatával az irányvonalhoz navigálhatja az előkalibrált egyszer használatos A
típusú biopsziás tűt. A VarioGuide az aktuálisan aktív/célpont irányvonalat használja a
beállításhoz.

Egyéb követett műszereket (pl. szabvány biopsziás tűk műszeradapterrel) és nem követett
műszereket is navigálhat vele.

A biopszia pontossága

Pontos biopszia a VarioGuide-nak a Brainlab egyszer használatos biopsziás tűvel együttes
használatával végezhető a 10 mm-nél nagyobb átmérőjű elváltozások esetén.
Vegye figyelembe, hogy a pontosság romlik,
• Minél mélyebben van az elváltozás
• Minél nagyobb a teljes távolság a VarioGuide és a célba vett lézió között
• Az eszköz flexibilitása

Helyezze a VarioGuide-ot a fejhez közel (a láthatóság, és a fejjel való összeütközés miatt
beállítás közben). Vegye figyelembe, hogy a flexibilisebb műszerek lehetséges eltérése a
tervezett céltól nagyobb lesz.

Mielőtt hozzákezd

Szerelje össze a VarioGuide-ot, ahogy az a Műszerek felhasználói kézikönyvében le van írva.

A munkafolyamat áttekintése

Munkafolyamat Lásd

1. Ellenőrizze a VarioGuide pontosságát. 261. old.

2. Ellenőrizze az egyszer használatos A típusú biopsziás tűt (ha alkalma-
zandó). 277. old.

3. Vigye a VarioGuide-ot a kezdő pozícióba. Ez középhelyzetbe állítja a Va-
rioGuide csuklóit, megadva a soron következő beállítások alapját. 263. old.
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Munkafolyamat Lásd

4. Használja a durva beállításokat, hogy a VarioGuide-ot a megtervezett belé-
pési ponthoz és irányvonalhoz igazítsa. 264. old.

5. Használja a pontos beállításokat a VarioGuide irányvonalra igazításához. 265. old.

6. Ellenőrizze az igazítást, és ha szükséges, végezzen el további finombeállí-
tásokat. 267. old.

7.
Navigálja a műszert a megtervezett célpontra:
• Általános műszerek
• Egyszer használatos A típusú biopsziás tű

268. old.
269. old.

Minimál invazív eljárások

Az olyan biopsziáknál, ahol a navigáció pontossága érdekében az anatómia iránypontok vizuális
ellenőrzése csak korlátozottan lehetséges a minimálisan invazív megközelítés miatt, alaposan és
folyamatosan ellenőrizze az izolált területen hozzáférhető anatómiai iránypontokat.

VarioGuide
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13.1.2 Műszerek ellenőrzése

A VarioGuide ellenőrzése

①

②

158. ábra 

Lépések

1.
Nyissa meg a Tools > Instruments párbeszédablakot és nyomja meg a VarioGuide
gombot.
Megnyílik a VarioGuide Verification párbeszédablak.

2.

Helyezze a pointert ① egymás után sorban a vezetőkorong forgáspontjaira. A program
megjeleníti az eltérést. A vezetőkorong nyolc forgópont található. Legalább három pontot
ellenőriznie kell, a VarioGuide pozíciójából eredő elérhetőségtől függően.
Ha a teljes eltérés kevesebb, mint 1,0 mm, akkor a lámpa ② zölden világít, jelezve, hogy
a pontosság megfelelő.

Hibakeresés a VarioGuide ellenőrzése során

Ha nem megfelelő a pontosság, ellenőrizze a következőket:
• A VarioGuide helyesen van összeszerelve
• A vezetőkorong megfelelően van csatlakoztatva
• A VarioGuide mátrix nem hajlott meg

Eldobható biopsziás tű ellenőrzése

Lásd a 277. old. utasításait.
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13.1.3 Hozzáférés a VarioGuide varázslóhoz

Mielőtt hozzákezd

Győződjön meg róla, hogy meghatározott egy trajektóriát (lásd: 164. old.).

A VarioGuide navigáció aktiválása

159. ábra 

Lépés

Nyissa meg a Tools párbeszédablakot és nyomja meg a VarioGuide gombot.
Megnyílik az Initial Position párbeszédablak.

VarioGuide
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13.1.4 Kezdő pozíció meghatározása és a durva beállítások elvégzése

Kezdő pozíció meghatározása

①

③

②

160. ábra 

Lépések

1.
Csúsztassa a mátrixtartót a lemezcsuklóba, amíg a mátrixtartó vége el nem éri a lemez-
csuklón látható vonalat.
Igazítsa egymáshoz a két komponensen található vízszintes és függőleges vonalakat ①.

2. Igazítsa a mátrixtartón lévő vonalakat a VarioGuide mátrixon látható vonalakhoz ②.

3. Zárjon le minden csuklót a csavarok megszorításával.

4. Nyomja meg a Proceed gombot, hogy továbblépjen a durva beállítási lépésekhez.

MEGJEGYZÉS. Nyomja meg az Assembly Video ③ gombot a VarioGuide összeszerelésével
kapcsolatos animáció megjelenítéséhez.
 

MEGJEGYZÉS. Hasznos ezeknek a beállításoknak az elvégzése, amikor az eszközt
összeszereljük sterilizálás után.
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A VarioGuide durva beállítása

Lépések

1.

①

A központi húzókar ① használatával állítsa
be a VarioGuide műszert úgy, hogy illesz-
kedjen az irányvonalra, a megjelenített cél-
keresztek pedig a tervezett belépési pontra
illeszkedjenek a képnézetben.
MEGJEGYZÉS. Ha szükséges, forgassa a
megjelenített 3D-s képet, amíg az illeszkedik
a páciens tájolására (a képnézet bal és jobb
felső sarkának megnyomásával).
 

Amikor a célkereszt és a belépési pont illesz-
kednek egymásra és a műszer nagyjából il-
leszkedik az irányvonalra, a program megje-
leníti a Lock joint! üzenetet.
A program megjeleníti a tervezett célpont
eléréséhez szükséges minimális műszer-
hosszúságot.

2. A lezáráshoz forgassa el a központi húzókart az óramutató járásával megegyező irány-
ban.

3.
Amikor a csukló helyesen van beállítva, a program felajánlja a következő beállítási lépést.
Tovább mehet a következő lépésekre a Proceed gomb megnyomásával is.

VarioGuide
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13.1.5 Finombeállítások elvégzése

A beállítási lépésekről

A három csuklót (Joint 1, Joint 2 és Joint 3) be kell állítani a VarioGuide illesztéséhez. Az egyes
beállításokhoz:
• Lazítsa meg az egyes párbeszédablakokban jelzett csuklókat. A program felismeri a megfelelő

csuklót, és kijelzi azt az értéket, amivel a csuklót be kell állítani.
• Amikor az eltérés közel van a 0°-hoz, a program megjeleníti a Lock joint! üzenetet a

párbeszédablakban és a lámpa zölden világít.
• Amikor minden csukló helyesen van beállítva, a program felajánlja a következő beállítási

lépést. Tovább mehet a következő lépésekre a Proceed gomb megnyomásával is.
MEGJEGYZÉS. A program akkor is megengedi, hogy továbbmenjen a következő lépésre, ha a
lámpa nem zöld. Mielőtt továbblépne, győződjön meg róla, hogy a pontosság megfelelő.
 

A VarioGuide újraigazítása

Figyelmeztetés
Ha módosítja a vezetőkorongot, vagy ha megváltoztatja a műszer átmérőjét, akkor a
VarioGuide-ot újra hozzá kell igazítani az irányvonalhoz.

A VarioGuide megtervezett irányvonalhoz igazítása

Lépések

1.

A mérés kijelző aktiválásához forgassa el a
VarioGuide-ot a Joint 1 körül körülbelül
60°-os szögben.
Állítsa a Joint 1-t, amíg az eltérés 0° köze-
lében nem lesz.

2.

Állítsa a Joint 2-t, amíg az eltérés 0° köze-
lében nem lesz.
Óvatosan forgassa el a Joint 2-t, amíg a
megjelenített eltérés 0° közelében nem
lesz. Ezután zárolhatja a Joint 2-t.
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Lépések

3. Állítsa a Joint 3-t, amíg az eltérés 0° köze-
lében nem lesz.

Amikor elvégezte a beállítási lépéseket, megnyílik a Review Alignment párbeszédablak,
amelyben ellenőrizheti az igazítás pontosságát.

VarioGuide
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13.1.6 A pontosság ellenőrzése

A pontosság ellenőrzésének módja

161. ábra 

Lépések

1. Ellenőrizze, hogy a VarioGuide (rózsaszín) megfelelően van igazítva a megtervezett
irányvonalhoz (zöld).

2.
A program megjeleníti a becsült eltérést a VarioGuide és az irányvonal megtervezett be-
lépési és célpontjai között.
Ha a pontosság 0° közelében van, az egyes csuklók megfelelő lámpái zölden világítanak.

3.

• Ha az igazítás megfelelő, nyomja meg a Confirm gombot. Megnyílik a navigációs né-
zet.

• Ha nagy eltérés van a pontosságban, vagy ha szeretné megismételni az igazítást,
nyomja meg a Start Again gombot. Megnyílik az Initial Position párbeszédablak.

MEGJEGYZÉS. Amikor sikeresen beigazította a VarioGuide-ot és ellenőrizte a pontosságot,
bármikor újra meg tudja nyitni az ellenőrzést a VarioGuide gomb megnyomásával a Tools
párbeszédablakban.
 

Minimál invazív eljárások

Az olyan biopsziáknál, ahol a navigáció pontossága érdekében az anatómia iránypontok vizuális
ellenőrzése csak korlátozottan lehetséges a minimálisan invazív megközelítés miatt, alaposan és
folyamatosan ellenőrizze az izolált területen hozzáférhető anatómiai iránypontokat.
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13.1.7 Általános eszközök navigálása a VarioGuide-dal

Általános információk

Ha beigazította a VarioGuide-ot, akkor használhatja azt egy műszernek (pl. szabvány biopsziás
tű) az irányvonal tervezett célpontjához való navigálására.

Navigációs képernyő

A legjobb eredmények elérése érdekében ajánlott az Auto-Pilot, Axial, Coronal és Sagittal
nézeteket használni a műszer, pl. a biopsziás tű, irányításához az irányvonal mentén a célpontig.

162. ábra 
A VarioGuide már az irányvonalhoz igazítottként jelenik meg a képnézetekben. A program
megjeleníti a vezetőkorong alja (rózsaszín célkereszt jelöli) és a célpont közötti távolságot.

VarioGuide

268 Program felhasználói kézikönyv rev.: 1.4 Cranial/ENT ver.: 3.1



13.1.8 Eldobható biopsziás tű navigálása a VarioGuide-dal

A tű követése

A program a tű navigációs mátrixában lévő két fényvisszaverő lemez segítségével követi a tű
behatolási mélységét. A tű irányvonalát a VarioGuide navigációs mátrix segítségével követi.

Mielőtt hozzákezd

Lépés

Győződjön meg róla, hogy a tű ellenőrizve volt (lásd: 277. old.).

Az ütköző pozíciójának kiszámítása a tűn

Lépések

1.
①

②

Jegyezze meg a képernyőn megjelenített cé-
lértéktől való távolságot.
Ne feledje, hogy a 10 mm-es vágási ablak ①
az egyszer használatos A típusú biopsziás
tűn 2,0 mm-re van a tű hegyétől ②.
MEGJEGYZÉS. Gondoskodjon róla, hogy a bi-
opsziás cső és a cél közötti távolság, kisebb
legyen, mint: (Biopsziás tű hossza) mínusz (Bi-
opsziás cső hossza).
 

2. 50 mm
A tűn az ütköző pozíciójának kiszámításához
adja hozzá a célérték távolságát (a navigációs
képernyőn látható) a vezetőkorong átmérőjé-
hez (50 mm).

3.

③ Mérje meg a kiszámított ütközőpozíciót az
egyszer használatos A típusú biopsziás tűn
vonalzó használatával.

4. Rögzítse az ütközőt ③ a biopsziás tűn a kiszámított pozícióban.

5. Helyezze be a biopsziás tűt a vezetőkorongba, és navigálja a tűt a megtervezett célpont-
ba (lásd: 276. old.).

Figyelmeztetés
Az egyszer használatos A típusú biopsziás tű helyes behatolási mélységének biztosítása
érdekében fontos követni az előző táblázatban található 3-as és 4-es lépéseket. Ha a tűn
lévő navigációs mátrix takarásba kerül a navigáció során, az ütköző pozíciója
megakadályozza, hogy a tű a megtervezett célpont mögé hatoljon.
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A vezetőkorong kezelése

②①

163. ábra 

Figyelmeztetés
Vegye figyelembe, hogy ha eltávolítja a vezetőkorong zárógyűrűjét ① (pl. a behelyezett
műszer eltávolításához), akkor a külső lemez ② is meg fog lazulni. Ügyeljen rá, hogy
óvatosan kezelje a vezetőkorong komponenseit, amikor eltávolítja őket.

VarioGuide
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13.2 Keret nélküli biopsziás rendszer
13.2.1 Bevezetés

A keret nélküli biopsziás rendszerről

A keret nélküli biopsziás rendszert a navigációs programmal irányított keret nélküli biopszia
elvégzésére használhatja.
A következőket navigálhatja:
• Az előkalibrált egyszer használatos A típusú biopsziás tűt az iPlan programmal vagy a

navigációs rendszerrel megtervezett irányvonalhoz.
• Egyéb követett műszereket (pl. szabvány biopsziás tűk műszeradapterrel) és nem követett

műszereket.

Erről a szakaszról

Ez a fejezet a keret nélküli biopsziás rendszer használatáról ad tájékoztatást az egyszer
használatos A típusú biopsziás tű navigálásához.
Ha másik követett műszert szeretne navigálni, akkor csatlakoztatnia kell egy műszeradaptert, és
kalibrálnia kell a műszert a 189. old. itt kezdődő utasításoknak megfelelően.

Mielőtt hozzákezd

Szerelje össze a keret nélküli biopsziás rendszert, ahogy az a Műszerek felhasználói
kézikönyvében le van írva.

A munkafolyamat áttekintése

Munkafolyamat Lásd

1. Ellenőrizze az egyszer használatos A típusú biopsziás tűt (ha alkalma-
zandó). 277. old.

2. Ellenőrizze a biopsziás csövet (beállítóeszköz). 272. old.

3. Igazítsa a biopsziás csővet a megtervezett pályagörbéhez (ha van ilyen
tervezve). 273. old.

4. Számítsa ki a biopsziás tű behelyezési mélységét. 274. old.

5. Navigálja a tűt a megtervezett célpontra. 276. old.

Minimál invazív eljárások

Az olyan biopsziáknál, ahol a navigáció pontossága érdekében az anatómia iránypontok vizuális
ellenőrzése csak korlátozottan lehetséges a minimálisan invazív megközelítés miatt, alaposan és
folyamatosan ellenőrizze az izolált területen hozzáférhető anatómiai iránypontokat.
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13.2.2 Műszerek ellenőrzése

Eldobható biopsziás tű ellenőrzése

Lásd a 277. old. utasításait.

A biopsziás cső ellenőrzése

164. ábra 

Lépések

1.
Nyissa meg a Tools > Instruments párbeszédablakot és nyomja meg az Alignment
Tool gombot.
Megnyílik az Alignment Tool Verification párbeszédablak.

2. Ügyeljen rá, hogy a betétek szorosan be legyenek csavarva a biopsziás csőbe.

3. Csatlakoztassa a biopsziás beállító mátrixot a biopsziás csőhöz. 

4. Helyezze be a biopsziás csövet az ICM4 10 mm-es aljzatába (lásd: 200. old.), ügyelve ar-
ra, hogy a cső vége elérje az aljzat alját.

5.

A program kiszámítja és megjeleníti a műszer hegyének és a műszer irányvonalának el-
térését az ICM4 és a biopsziás beállító mátrix koordinátái alapján.
Ellenőrizze a megjelenített értékeket, és döntse el, hogy azok elfogadhatók-e az aktuális
eljáráshoz.

Hibakeresés a biopsziás cső ellenőrzése során

Ha nem megfelelő a pontosság, ellenőrizze a következőket:
• A biopsziás cső helyesen van összeszerelve
• A biopsziás cső megfelelően van behelyezve az ICM4 aljzatba

Keret nélküli biopsziás rendszer
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13.2.3 A biopsziás cső igazítása és a műszer behatolási mélységének kiszámítása

Mielőtt hozzákezd

A legjobb eredmények elérése érdekében ajánlott az Auto-Pilot, Axial, Coronal és Sagittal
nézeteit használni a műszer irányításához az irányvonal mentén a célpontig.
MEGJEGYZÉS. Az Auto-Pilot csak akkor elérhető, ha az irányvonal meg van tervezve és
megjelenítésre kerül.
 

A biopsziás tű hozzáigazítása a megtervezett irányvonalhoz

②

①

165. ábra 

Lépések

1. Helyezze be a biopsziás tűt a keret nélküli biopsziás rendszer hüvelyébe. A navigációs
képernyőn ① virtuális ábra látható.

2. Fogja meg a biopsziás tűt, és nyissa ki a központi húzókart.

3.

Forgassa el a biopsziás csövet az A-P tengely körül, és tolja el párhuzamosan, amíg nem
illeszkedik az előre megtervezett irányvonalhoz az axiális, koronális és szagittális nézet
szerint. A beigazításhoz segítségképpen használja az Auto-Pilot nézetben megjelenített
nyilakat.

4.

Forgassa el a biopsziás csövet a H-F tengely körül, és tolja el párhuzamosan, amíg nem
illeszkedik az előre megtervezett irányvonalhoz. A beigazításhoz segítségképpen hasz-
nálja az Auto-Pilot nézetben megjelenített nyilakat.
Ha szükséges, ismételje a 3-as és 4-es lépést mindaddig, amíg a biopsziás cső megfe-
lelően van igazítva.

5.
Ellenőrizze az igazítást az Auto-Pilot nézetben. Annak biztosítása érdekében, hogy a bi-
opsziás cső megfelelően legyen beigazítva, a célt, a belépést és az eszközfejet jelölő cél-
kereszteknek egymás tetején kell elhelyezkedniük ②.

6. Ügyeljen rá, hogy az elváltozás elérhető legyen a használni kívánt műszerrel, szem előtt
tartva, hogy a műszerből 70 mm a biopsziás csőben van (lásd: 274. old.).

7. Szorítsa meg a keret nélküli biopsziás rendszer központi húzókarját a biopsziás cső
pozíciójának rögzítéséhez.

8. Minden egyes nézetben nagyítással ellenőrizze a beállítás minőségét. Az elvégezni kí-
vánt biopszia célpontjának a virtuális biopsziás cső közepén kell lennie.

9. A célponttól való távolság most megjelenik a navigációs nézetek alján.
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A biopsziás cső pozicionálása pályagörbe nélkül

Ha nincs megtervezve pályagörbe:

Lépések

1.

Állítsa a Tool Tip Offset (lásd 182. old.) olyan értékre, amely kissé meghaladja az elvé-
gezni kívánt biopszia mélységét.
MEGJEGYZÉS. Gondoskodjon róla, hogy a biopsziás cső és a cél közötti távolság, ki-
sebb legyen, mint: BiopsziásTűHossza - BiopsziásCsőHossza.
 

2. Helyezze a biopsziás csövet a keret nélküli biopsziás rendszer záróhüvelyébe. A navi-
gációs képernyőn a cső virtuális ábrázolása látható.

3. Fogja meg a biopsziás csővet, és nyissa ki a központi húzókart.

4. Állítsa a keret nélküli biopsziás rendszert mindaddig, amíg a virtuális eszköztengely
egybeesik a célba vett sérüléssel.

5. Ügyeljen rá, hogy a sérülés elérhető legyen a használni kívánt műszerrel, szem előtt tart-
va, hogy a műszerből 70 mm a biopsziacsőben van (lásd: 274. old.).

6. Szorítsa meg a keret nélküli biopsziás rendszer központi húzókarját a biopsziás cső
pozíciójának rögzítéséhez.

7.
Finomhangolja a Tool Tip Offset-et amíg a virtuális eszköz hegye be nem ér a célba vett
sérülésbe.
MEGJEGYZÉS. Ez most a célponttól való távolságot jelenti.
 

8. Minden egyes nézetben nagyítással ellenőrizze a beállítás minőségét. Az elvégezni kí-
vánt biopszia célpontjának a virtuális biopsziás cső közepén kell lennie.

Az ütköző pozíciójának kiszámítása a műszeren

Lépések

1. Győződjön meg róla, hogy a műszer ellenőrizve van (lásd: 272. old.).

2.
①

②

Jegyezze meg a képernyőn megjelení-
tett célértéktől való távolságot.
Ne feledje, hogy a 10 mm-es vágási ab-
lak ① az egyszer használatos A típusú
biopsziás tűn 2,0 mm-re van a tű hegy-
étől ②.

3.

70 mm + x mm

A műszeren az ütköző pozíciójának ki-
számításához adja hozzá a célponttól
való távolságot (a navigációs képernyőn
látható) a biopsziás cső hosszához (70
mm). Az alábbi példa illusztrálja a számí-
tást egyszer használatos A típusú bio-
psziás tű esetén.

4.

③
Mérje meg az ütköző pozícióját a műsze-
ren a vonalzó használatával.

5. Rögzítse az ütközőt ③ a műszeren a kiszámított pozícióban.

6. Helyezze be a műszert a biopsziás csőbe, és navigálja a műszert a megtervezett célpont-
ra (lásd: 276. old.).

Keret nélküli biopsziás rendszer
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Műszerek navigálása

Figyelmeztetés
Az egyszer használatos A típusú biopsziás tű helyes behatolási mélységének biztosítása
érdekében fontos követni az előző táblázatban található 3-as, 4-es és 5-ös lépést. Ha a tűn
lévő navigációs mátrix takarásba kerül a navigáció során, az ütköző pozíciója
megakadályozza, hogy a tű a megtervezett célpont mögé hatoljon.

Figyelmeztetés
A biopsziás tűk használatakor ne felejtse el, hogy a műszer feje nem szükségszerűen
annak működési középpontja is. Ilyen esetekben a műszert a navigált célpont mögé kell
behelyezni, hogy a működési középpontját a vizsgált struktúrába lehessen pozícionálni.
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13.3 Egyszer használatos A típusú biopsziás tű
13.3.1 Bevezetés

A tű alkotóelemeinek áttekintése

⑤

④

③②①

166. ábra 

Sz. Alkotóelem Funkció

① Navigációs mátrix A két fényvisszaverő lemez lehetővé teszi a tű behatolási mélysé-
gének kamerával való követését a navigálás során.

② Acél kanül

• Külső átmérő: 1,8 mm
• Vágási ablak: 10 mm
• Maximális behatolási mélység: 140 mm

MEGJEGYZÉS. Az acél kanül a tű egyetlen olyan része, amely al-
kalmas invazív használatra.
 

③ Ütköző
Rögzítve van a tűn egy kimért behatolási mélységnél annak mega-
kadályozása érdekében, hogy a tű a megtervezett mélység mögé
hatoljon.

④ Vákuumfecskendő A standard eljárásnak megfelelően használatos.

⑤ Vonalzó A tervezett behatolási mélység mérésére a tűn.

Egyszer használatos A típusú biopsziás tű
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13.3.2 Eldobható biopsziás tű ellenőrzése

Hozzáférés az ellenőrzéshez

Lépés

Nyissa meg a Tools > Instruments menüt, és nyomja meg a Biopsy Needle gombot.
Megnyílik a Biopsy Needle Verification párbeszédablak. 

167. ábra 

Ellenőrzés a VarioGuide-dal

Lépések

1. Pozicionálja a vezetőkorongot úgy, hogy függőlegesen be tudja helyezni a tűt.

2.

Helyezze be az egyszer használatos A típusú biopsziás tűt a vezetőkorongba, amíg a
Stop felirat meg nem jelenik kék színnel kiemelve.
A nyilak azt az irányt jelzik, amelybe a tűt állítani kell, amíg el nem éri a behatolási mély-
séget.

3. A tűnek a vezetőkorongban való rögzítéséhez szorítsa meg a zárógyűrűt.

4. A program kiszámítja és megjeleníti a biopsziás tű irányvonaltól való eltérését a tű navi-
gációs mátrixa és a VarioGuide navigációs mátrix koordinátái alapján.

Ellenőrzés keret nélküli biopsziás rendszerrel

Lépések

1.

Helyezze be az egyszer használatos A típusú biopsziás tűt a biopsziás csőbe a bio-
psziás beállító mátrixszal együtt, amíg a Stop felirat meg nem jelenik kék színnel kie-
melve.
A nyilak azt az irányt jelzik, amelybe a tűt állítani kell, amíg el nem éri a behatolási mély-
séget.

2. Rögzítse a tűt a biopsziás csőben a csövön található csavaros rögzítő megszorításával.

3. Hozza a biopsziás csővet és a tűt függőleges helyzetbe.

4. A program kiszámítja és megjeleníti a biopsziás tű irányvonaltól való eltérését a tű és a
biopsziás beállító mátrix navigációs mátrixainak koordinátái alapján.

AZ IGAZÍTÓ MŰSZEREK NAVIGÁLÁSA
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Hibaelhárítás a tű ellenőrzése során

Ha nem megfelelő a pontosság, ellenőrizze a következőket:
• A tűn található navigációs mátrix és a VarioGuide / biopsziás beállító mátrix navigációs

mátrixa látható a kamera számára.
• A fényvisszaverő felületek nem szennyeződöttek vagy sérültek.
• A tű nem hajlott meg.

MEGJEGYZÉS. A tűn lévő lapos markereknek sokkal direktebb szögben kell lenniük a kamerával,
mint az egyszer használatos fényvisszaverő markergömbök.
 

Egyszer használatos A típusú biopsziás tű
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13.3.3 Eldobható biopsziás tű navigálása

Általános információk

Amikor az egyszer használatos biopsziás tű helyesen összeszerelésre került a VarioGuide-dal
(lásd: 269. old.) vagy a keret nélküli biopsziás rendszerrel (lásd: 274. old.), akkor a tűt a
megtervezett célponthoz navigálhatja.

A tű követése

A tű behatolási mélységét a tű navigációs mátrixán lévő két fényvisszaverő lemez segítségével
követi.
A tű pályagörbéjét a következők követik:
• A VarioGuide navigációs mátrixa, ha Ön a VarioGuide-ot használja.
• A biopsziás beállító mátrix, ha Ön a keret nélküli biopsziás rendszert használja.

Követési irányelvek

A tű navigációs mátrixán lévő mindkét fényvisszaverő lemeznek a kamera közvetlen
képmezőjében kell lennie.
Pozicionálja a tű navigációs mátrixát megfelelő szögbe a kamerával és a kamera volumenének
közepébe.
A VarioGuide navigációs mátrixának vagy a biopsziás beállító mátrixnak mindig láthatónak kell
lennie a kamera számára.

Figyelmeztetés
A pointer nincs követve, mialatt az eldobható biopsziás tű a kamera látóterében van. Újra
követni lehet, ha az eldobható biopsziás tű legalább két másodpercig rejtve van a kamera
látótere elől.

Navigációs képernyő

①

②

168. ábra 

Sz. Magyarázat

① A barna szín az egyszer használatos biopsziás tűt jelöli.

② A rózsaszín vonal a biopsziás ablakot jelöli az egyszer használatos biopsziás tűn
(2,0 mm-re a tű hegyétől).
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Legyen tudatában, hogy a program kiszámítja az egyszer használatos biopsziás tű hegye
és a megtervezett célpont közötti távolságot. Azonban a biopsziás ablak nem a tű hegyén
helyezkedik el.

A tű navigálása

Lépések

1. Állítsa be a keret nélküli biopsziás rendszert vagy a VarioGuide-ot úgy, hogy a rózsa-
szín célkereszt a tervezett belépési pontra essen.

2.
Illessze a barna célkeresztet (amely a tű hegyét jelöli) a megtervezett célpontra.
A navigált műszer és a megtervezett célpont közötti távolság a képnézetekben kerül meg-
jelenítésre.

Biopsziás tű megjelenítése Célponttól való távolság

Kamerával látható A program megjeleníti a tű hegye és a megtervezett célpont kö-
zötti távolságot.

Kamerával nem látható

• VarioGuide navigáció: A program megjeleníti a lemez vége és
a célpont közötti távolságot.

• Keret nélküli biopsziás rendszerrel történő navigáció: A prog-
ram megjeleníti a biopsziás cső vége és a célpont közötti távol-
ságot.

MEGJEGYZÉS. Amikor a biopsziás tűt a célponthoz navigáltuk, el lehet végezni a biopsziát a
standard sebészeti eljárásnak megfelelően.
 

Navigáció közben

A VarioGuide navigációs mátrixának és a biopsziás beállító mátrixnak mindig láthatónak kell
lennie a kamera számára. A navigáció alatt a program a képnézetekben megjeleníti a „needle not
aligned” üzenetet, ha a biopsziás tű és a megfelelő mátrix nincsenek helyesen egymáshoz
igazítva (pl. ha a tű elgörbült, vagy nem helyesen van behelyezve). Ha ez történik, akkor
ellenőrizni kell a biopsziás műszer pontosságát, amelynek leírása a 261. old. (VarioGuide esetén)
és a 272. old. (keret nélküli biopsziás rendszer esetén) található.

Egyszer használatos A típusú biopsziás tű
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14 AZ EGYSZER
HASZNÁLATOS MANDRIN
NAVIGÁCIÓJA

14.1 Bevezetés
14.1.1 Az egyszer használatos mandrinról

Általános információk

Az egyszer használatos mandrin segítségével más gyártó által gyártott katétereket és söntöket
navigálhat az előre megtervezett pályagörbe mentén. A navigálás szabadkézzel történik. A
program követi az egyszer használatos mandrin irányvonalát az egyszer használatos mandrin
navigációs mátrixán lévő fényvisszaverő korongok ① segítségével. 

①

169. ábra 

Figyelmeztetés
Az egyszer használatos mandrin egy szabadkézi eszköz, és nem alkalmas nagy precizitást
igénylő sönt- vagy katéterelhelyezésre.
MEGJEGYZÉS. Az egyszer használatos mandrinra vonatkozó további információkért lásd a
Műszerek felhasználói kézikönyvét.
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14.2 Az egyszer használatos mandrin használata
14.2.1 Az egyszer használatos mandrin kalibrálása és ellenőrzése

Általános információk

Az egyszer használatos mandrin előkalibrálva van. Ez azt jelenti, hogy a program tartalmazza
az egyszer használatos mandrinra vonatkozó kalibrálási információkat. A felhasználó általi
további kalibrálásra nincs szükség.
Az egyszer használatos mandrin használatához először be kell tölteni a kalibrációt, és
ellenőrizni kell annak pontosságát egy ICM4-gyel, vagy referenciamátrix-szal.

Az előkalibráció betöltése

Lépések

1. Tartsa az egyszer használatos mandrint a kamera látóterében.

2. Az előkalibráció betöltéséhez nyomja meg a Load gombot a Instrument Calibration pár-
beszédablakban.

3. Ha egynél több eszközhöz áll rendelkezésre előkalibráció, válassza a Disposable Stylet
lehetőséget a megnyíló Select Instrument párbeszédablakban.

4. Ellenőrizze a kalibrációt a 282. old. leírtak szerint.

Figyelmeztetés
Mindig töltse be az előkalibrált műszergeometriát, amikor egyszer használatos mandrint
használ, mivel a kézi kalibráció nem lesz pontos.

Az előkalibráció ellenőrzése

170. ábra 

Az egyszer használatos mandrin használata
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Lépések

1.

Az egyszer használatos mandrint a referenciamátrix
forgatási pontjában vagy az ICM4-ben is ellenőrizheti.
Fogja meg az egyszer használatos mandrint a hegye
közelében, és helyezze be a hegyet egy forgópontba.
MEGJEGYZÉS. Az egyszer használatos mandrin
egy hajlítható műszer. Ezért a megjelenített pontossági
eltérés magasabb lehet, mint merev műszerek esetén.
El kell döntenie, hogy a pontosság elfogadható-e a fel-
használási célhoz.
 

2. A kalibráció megerősítéséhez nyomja meg az Accept gombot.
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14.3 Az egyszer használatos mandrin navigálása
14.3.1 Áttekintés

Általános információk

Mielőtt hozzákezd:
• A pácienst regisztrálni kell, és ellenőrizni kell a navigáció pontosságát.
• A navigált műszer kalibrációját be kell tölteni és ellenőrizni kell.
• Konfigurálja a navigációs képernyőt. A Brainlab az Auto-Pilot, az axiális, koronális és

szagittális nézetek használatát javasolja. (Az Auto-Pilot csak akkor elérhető, ha az irányvonal
meg van tervezve és megjelenítésre kerül.)

• Válasszon egy előre megtervezett pályagörbét a megjelenítéshez.
• Válasszon egy eszközfej-meghosszabbítási értéket (lásd: 182. old.), amely megfelelő a

használt katéterhez/sönthöz. (Ezért el kell döntenie, hogy a katéter/sönt melyik részét kívánja a
megtervezett célra pozicionálni.)

Az egyszer használatos mandrin behelyezése a söntbe/katéterbe

Lépések

1. Egyik kezével fogja meg a söntöt/katétert a nyílásánál.

2.
A másik kezével vezesse be az egyszer használatos mandrint teljesen a söntbe/katé-
terbe, ügyelve arra, hogy ne szennyezze be a navigációs mátrixon lévő fényvisszaverő le-
mezeket.

Az egyszer használatos mandrin megfogása navigálás közben

①

②

171. ábra 

Lépések

1.
Egyik kezével fogja meg az egyszer használatos mandrint a fogantyújánál ①, ügyelve
arra, hogy ne takarja el a navigációs mátrixon lévő fényvisszaverő korongokat. A navigá-
lás során ezt a kezét használja az egyszer használatos mandrin behelyezéséhez.

Az egyszer használatos mandrin navigálása
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Lépések

2.
A másik kezével vezesse az egyszer használatos mandrint ②, közel tartva azt a bőr-
metszéshez. Az eljárás során ezt a kezét használja, hogy az egyszer használatos
mandrint a pályagörbével párhuzamosan tartsa.

MEGJEGYZÉS. Miközben két kézzel fogja az egyszer használatos mandrint, ügyeljen arra,
hogy ne hajlítsa meg a behelyezés során.
 

A szonda navigálása

172. ábra 

Lépések

1. Helyezze be az egyszer használatos mandrint a söntbe/katéterbe.

2.
Tartsa az egyszer használatos mandrint a páciens fejéhez. A navigációs képernyőt
használva igazítsa az egyszer használatos mandrin tengelyét (rózsaszínnel jelölve) az
előre megtervezett pályagörbéhez (zölddel jelölve).

3.

Amikor az egyszer használatos mandrint a megtervezett pályagörbéhez igazította, las-
san kezdje el behelyezni az egyszer használatos mandrint és a katétert a pályagörbe
mentén egyenesen az agyba. A program megjeleníti az egyszer használatos mandrin
hegye és a megtervezett célpont közötti távolságot.
Folytassa a behelyezést egészen addig, amíg az egyszer használatos mandrin hegye
(rózsaszín célkereszt) egybe nem esik a pályagörbe célpontjával (piros célkereszt),
ahogy a képernyő mutatja. Ezzel egyidejűleg figyelje az elhelyezést a tényleges pácien-
sanatómián.

4. Amikor a katéter pozícionálva van, óvatosan vegye ki az egyszer használatos mandrint
a katéterből.

MEGJEGYZÉS. Az egyszer használatos mandrin egy hajlékony műszer, amely a saját súlya
alatt, vagy minimális erő hatására meghajolhat. Az eljárás során az egyszer használatos
mandrin meghajlítása jelentős követési hibákat eredményezhet. Ez azt jelenti, hogy a hegy
tényleges pozíciója eltérhet a navigációs képernyőn kijelzettől. Az ilyen esetek elkerülése
érdekében az egyszer használatos mandrint a 284. old. leírt módon kell kezelni.
 

Figyelmeztetés
Ügyeljen rá, hogy egyenesen helyezze be. Soha ne hajlítsa meg az egyszer használatos
mandrint és ne módosítsa a pályagörbét, ha már elkezdte a behelyezést.

AZ EGYSZER HASZNÁLATOS MANDRIN NAVIGÁCIÓJA
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15 A MIKROSZKÓP
NAVIGÁCIÓJA

15.1 Bevezetés a mikroszkóp navigációjába
15.1.1 Áttekintés

Mielőtt hozzákezd

• A páciens legyen regisztrálva.
• A mikroszkópot be kell állítani és a mikroszkóp-adapterkészletet csatlakoztatni kell a

mikroszkóphoz (lásd a Műszerek felhasználói kézikönyvét).
• El kell végezni a mikroszkóp kalibrációját (a Brainlab ügyfélszolgálat végzi el).

Figyelmeztetés
A mikroszkóp funkciók használata előtt gondosan olvassa el a Microscope című fejezetet a
Műszerek felhasználói kézikönyvében.

A munkafolyamat áttekintése

Munkafolyamat Lásd

1. Inicializálja a mikroszkópot. 288. old.

2. Ellenőrizze a mikroszkóp kalibrációját. 290. old.

3. Kalibrálja újra a mikroszkópot (opcionális). 293. old.

4. Navigálja a mikroszkópot. 296. old.

A MIKROSZKÓP NAVIGÁCIÓJA
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15.2 A mikroszkóp inicializálása
15.2.1 A mikroszkóp aktiválása és kiválasztása

A mikroszkóp aktiválása

173. ábra 

Lépések

1. Nyissa meg a Tools > Microscope párbeszédablakot, majd nyomja meg a Connect Mic-
roscope gombot.

2.

A Tools > Microscope > Connect Microscope párbeszédablakban válassza azt a gom-
bot, amely az Ön mikroszkópmodelljének megfelel.
MEGJEGYZÉS. Ha csak egy mikroszkópot konfigurált, akkor ez a párbeszédablak kima-
rad.
 

3.

A Microscope Connection párbeszédablakban válassza azt a gombot, ami a használan-
dó mikroszkóp-konfigurációnak megfelel.
A mikroszkóp ekkor inicializálásra kerül és megjelenik a Microscope Calibration Verifi-
cation párbeszédablak.

Figyelmeztetés
Olyan mikroszkóp-kalibrációt válasszon ki, amely megfelel a mikroszkópadapter rögzítési
pozíciójának (standard vagy 90°). Ellenkező esetben a mikroszkópot helytelenül ismeri fel a
rendszer, és a képadatok helytelenül jelennek meg.

Mikroszkópészlelés hibaelhárítása

Ha a mikroszkóp nem észlelhető, akkor győződjön meg arról, hogy a mikroszkópot:
• Megfelelően csatlakoztatta a navigációs rendszerhez (lásd a Műszer felhasználói

kézikönyvet)
• Bekapcsolta és teljesen betöltötte
• Navigációs módban van (lásd a mikroszkóp gyártójának dokumentációját)

A mikroszkóp inicializálása
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MEGJEGYZÉS. Ha nem létesíthető kommunikáció a mikroszkóppal, akkor segíthet, ha
kikapcsolja, majd pedig újból bekapcsolja a mikroszkópot.
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15.3 A mikroszkóp ellenőrzése
15.3.1 Áttekintés

Általános információk

A mikroszkópot úgy kalibrálták, hogy pointerként működjön, melynek fókuszpontja ② a fókuszsík
③ közepén található. A kalibrációt a képmező közepén található iránypontra ① fókuszálva és a
navigációs nézetben megjelenő adatokkal összevetve ellenőrizheti.

③

②①

174. ábra 

Mielőtt hozzákezd

Egyes harmadik felek sebészeti mikroszkópkendői befolyásolhatják a navigációs rendszer
pontosságát, mivel a kendő védőlencséje optikai torzulást okoz.
Csak optikailag passzív kendőket használjon, amelyeket az Ön sebészeti mikroszkópjának
gyártója engedélyezett. Ha kételyek merülnének fel a tekintetben, hogy a kendő teljes mértékben
kompatibilis-e az Ön mikroszkópjával, amikor a Brainlab navigációs programmal csatlakoztatta,
vegye fel a kapcsolatot a mikroszkóp gyártójával.

Figyelmeztetés
Mindig ellenőrizze a mikroszkóp kalibrálásának a pontosságát (lásd: 292. old.) az izolálás
felhelyezése után és minden mikroszkóppal végzett navigáció előtt. Ha bármilyen
pontatlanságot észlel, akkor sikeres kalibrálást kell végezni a navigálás megkezdése előtt.

Figyelmeztetés
Ha módosítják a mikroszkóp optikáját (pl. kicserélik a sérült lencsét), új kalibrálást kell
végeznie a Brainlab ügyfélszolgálatának.

A mikroszkóp ellenőrzése
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Ellenőrzési párbeszédablakok

① ②

③

④

175. ábra 

Sz. Alkotóelem

① Microscope Depthview: A mikroszkóp látóterének a rekonstrukcióját jeleníti meg (lásd:
311. old.).

② Microscope video view (amennyiben elérhető, lásd: 309. old.).

③
A mikroszkóp fókuszában megjelenik a mikroszkóp és a referenciamátrix kúpjának kö-
zepe közötti távolság, ha a mikroszkóp 8 mm-nél közelebb van a referenciamátrix kúpjá-
hoz.

④ ACS Views gomb: Ezt a gombot lenyomva a mikroszkópnézetek, valamint az axiális,
szaggitális és koronális nézetek között válthat.
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15.3.2 Kalibráció ellenőrzése

Ellenőrzési módszerek

A kalibrációt a referenciamátrix-kúp vagy az anatómiai vagy előtervezett iránypontok
használatával ellenőrizheti. A kúppal történő ellenőrzés a követéskalibrációt és a HUD-kalibrációt
is ellenőrzi.
A kalibrációt a navigáció közben bármikor ellenőrizheti.
MEGJEGYZÉS. A Brainlab célkeresztlencséket biztosít az integrált mikroszkópokhoz. Ezeket kell
használni a mikroszkóp kalibrációjához és ellenőrzéséhez. A kalibráció után a lencse lecserélhető
egy szabványos, tiszta lencsére.
 

A kúp segítségével történő ellenőrzés

Lépések

1.

Helyezze a mikroszkópot közvetlenül a referenciamátrix-kúp fölé. A legjobb eredmények
elérése érdekében próbálja meg a mikroszkópot közvetlenül a referenciamátrix síkjára a
lehető legnagyobb mértékben merőlegesen elhelyezni.
Fókuszálja a mikroszkópot maximális közelítésre a referenciamátrix-kúp alján.
A mátrix tengelye és a mikroszkóp fókusztengelye közötti szög megjelenik a mikroszkóp
videonézetében.

2.
A navigált fókuszpontoktól a kúpig számított távolság a nézetek alján jelenik meg. Ez az
érték a jelenlegi kalibráció eltérését mutatja.
Ellenőrizze, hogy az eltérés az elfogadható tartományon belül van-e.

3.
Ha képbeillesztést alkalmaz (lásd: 300. old.), akkor a referenciamátrix és a kúpjának a
körvonala is megjelennek a nézetben. A megjelenített körvonalaknak illeszkedniük kell a
tényleges referenciamátrix és -kúppal.

4. Ismételje el a fenti lépéseket a mikroszkóp és a referenciamátrix közötti különböző távol-
ságokon.

5.
• Ha a pontosság mértéke megfelelő, akkor kattintson a Next gombra.
• Ha a pontosság mértéke elégtelen, akkor kattintson a Recalibrate gombra a Microsco-

pe Calibration párbeszédablak megnyitásához.

Tájékozódási pontokkal történő ellenőrzés

Lépések

1. Fókuszálja a mikroszkópot maximális közelítésre valamely markerre, illetve előtervezett
vagy anatómiai tájékozódási pontra.

2. Az axiális, koronális és szaggitális nézetek közötti váltáshoz nyomja meg az ACS Views
gombot.

3.
A navigált fókuszponttól a tervezett fókuszpontig számított távolság a nézetek alján jele-
nik meg. Ez az érték a jelenlegi kalibráció eltérését mutatja.
Ellenőrizze, hogy az eltérés az elfogadható tartományon belül van-e.

4.
• Ha a pontosság mértéke megfelelő, akkor kattintson a Next gombra.
• Ha a pontosság mértéke elégtelen, akkor kattintson a Recalibrate gombra a Microsco-

pe Calibration párbeszédablak megnyitásához.
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15.3.3 A mikroszkóp újrakalibrálása

Általános információk

A mikroszkóp navigálása előtt a fókuszhosszt és a mikroszkóp tengelyét megfelelően kalibráltatni
kell a Brainlab ügyfélszolgálatával.
Felhasználói kalibráció végrehajtásával kompenzálhatja az idővel vagy az izolálás miatt a
jelentkező kisebb kalibrációs pontatlanságokat. Ha bármilyen pontatlanságot észlel, akkor sikeres
kalibrálást kell végezni a navigálás megkezdése előtt.

Kalibrálási jelek

①

②

176. ábra 
Ha a Standard cranialis referenciamátrixot használ - 4 markerrel, akkor a kalibrálási pontokat
a mélyedésen ① és a referenciamátrix kalibrálási jelein ② is meg kell állapítani.

A kalibráció aktiválása

Lépés

• Nyomja meg a Recalibrate gombot valamelyik Microscope Calibration Verification párbe-
szédablakban, vagy

• Nyomja meg a Calibrate Microscope gombot a Tools > Microscope párbeszédablakban.
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Kalibrációs pont elérése

177. ábra 

Lépések

1. Helyezze fel a célkeresztlencsét, ha szállítottak ilyet.

2.

Helyezze a mikroszkópot közvetlenül a referenciamátrix-kúp vagy a kiválasztott kalibrálá-
si jel fölé.
A legjobb eredmények elérése érdekében a referenciamátrix síkjára a lehető leginkább
merőlegesen állítsa be a mikroszkópot.

3. Mozgassa lefelé a mikroszkópot, amíg az animált mikroszkóp átfedésbe nem kerül a mik-
roszkóp átlátszó ábrájával.

4.
Maximaliziálja a nagyítást, és állítsa be a mikroszkópot a kalibrálási jel kúpjára merőlege-
sen (használja lencsén található célkeresztet a kúp közepének megcélzásához).
A mikroszkóp kezelőgombjaival állítsa be finoman a fókuszt.

5.

Nyomja meg a Next gombot.
MEGJEGYZÉS. A Next gomb nem aktív, ha a nagyítást nem állította maximumra, ha a
mikroszkóp működési tartományon kívül van, vagy ha a referenciamátrix és/vagy mikro-
szkóp navigációs mátrix nem látható a kamerán. Egy figyelmeztető üzenet jelenik meg.
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Második kalibrációs pont elérése

178. ábra 

Lépések

1.

Mozgassa felfelé a mikroszkópot, amíg az animált mikroszkóp átfedésbe nem kerül a
mikroszkóp átlátszó ábrájával (zöld terület).
• A zöld tartományban lévő második pont biztosítja a legjobb eredményt.
• A sávon lévő piros terület azt jelzi, hogy a mikroszkóp és a referenciamátrix közötti tá-

volságot növelni kell (ha lehetséges).

2. Maximumra állított zoom opció mellett a célkeresztet középre helyezheti, és a kúpot vagy
a kalibrálási jelet annak legalsó pontjára fókuszálhatja.

3.

Nyomja meg a Next gombot.
Megnyílik a Microscope Calibration Verification párbeszédablak.
MEGJEGYZÉS. A Next gomb nem aktív, ha a nagyítást nem állította maximumra, ha a
mikroszkóp működési tartományon kívül van, vagy ha a referenciamátrix és/vagy mikro-
szkóp navigációs mátrixa nem látható a kamerán. Egy figyelmeztető üzenet jelenik meg.
 

Kalibráció ellenőrzése

Figyelmeztetés
Kalibrációt követően mindig ellenőrizze a mikroszkóp pontosságát annak a tesztelésével,
hogy a mikroszkóp fókuszpontja megfelelően megjelenik-e a páciensadatok között. Ez egy
markergömbre, vagy egy anatómiai iránypontra történő fókuszálással érhető el (lásd: 292.
old.).
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15.4 A mikroszkóp navigációja
15.4.1 Navigáció elérése

Navigáció megkezdése

Miután ellenőrizte a kalibrációt, megnyílik a Tools > Microscope > Options párbeszédablak.

179. ábra 

Opciók

A párbeszédablakból való kilépéshez és a mikroszkópos navigáció megkezdéséhez nyomja
meg a Close gombot.

Nyomja meg a Back gombot a Tools > Microscope párbeszédablak megnyitásához (lásd: 299.
old.).
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15.4.2 Navigációs nézetek

Mikroszkópnavigáció nézetek

180. ábra 
A mikroszkóphoz tartozó pályagörbe kéken jelenik meg. A mikroszkóp optikai tengelye és
képmezője a 3D-s kijelzőben jelenik meg egy vonallal és egy körrel jelölve. Ha a célpontot
megtervezte, akkor a fókuszpont és a cél közötti távolság megjeleníthető.
A mikroszkóp képeinek és azok megjelenítésének további részleteiről a 309. old. tájékozódhat.

Rétegelt objektumok

A rétegelt objektumok minden esetben a fókuszponton jelennek meg. Ez a rétegelt objektum
pozíciójának hibás értelmezéséhez vezethet (a tényleges objektumhoz képest), ha széles
mélységű mezőt használ. Ha a rétegelt objektum helyes pozíciója fontos, akkor kisebb mélységet
használjon.

A mikroszkóp működési területe

A minimális és maximális működési terület (a mikroszkóp fókusztávolsága) megmérésére akkor
kerül sor, amikor a mikroszkópot a Brainlab ügyfélszolgálata első alkalommal kalibrálja.
Ha a mikroszkóp a kalibrált fókusztartományon kívülre mozdul el a navigáció során:
• Sípoló hang hallható
• Egy üzenet jelenik meg a képnézetekben, amely arra figyelmeztet, hogy a mikroszkóp egy

kalibrálatlan fókuszpozícióba került

Mikroszkópkövetés

Ha a mikroszkóp nem követhető navigáció közben (pl. azért, mert a kalibrált fókusztartományon
kívülre került, akkor nem csatlakoztatható, vagy a navigációs mátrix nem látható):
• Egy üzenet jelenik meg a mikroszkóp navigációs nézeteiben

Figyelmeztetés
Az Olympus mikroszkópok nem továbbítanak frissített fókusz/zoom adatokat a fókusz/
zoom módosítása közben. Ez a navigációs rendszer adatainak frissítésében késedelmet
okoz.
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Követési prioritás

A műszeradapterek és pointerek élveznek elsőbbséget a navigáció alatt. Mikroszkopikus
navigáció végrehajtásához győződjön meg arról, hogy a pointert és a műszeradaptereket
eltávolította a kamera látóteréből.

Figyelmeztetés
Ügyeljen arra, hogy a mikroszkóp fókusz és zoom pozícióinak a követése vagy továbbítása
ne valós időben történjen. A mikroszkóp pozíciójának a navigációs képernyőn keresztüli,
friss rétegelt és beillesztett objektumokról információk beszerzése közbeni
meghatározásához ne módosítsa a fókusz, zoom vagy mikroszkóp-pozíciót néhány
másodpercig.
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15.5 Mikroszkóp eszközök
15.5.1 Bevezetés

Rendelkezésre álló beállítások

Miután ellenőrizte a kalibrációt, a Tools > Microscope párbeszédablakban különböző beállítások
érhetők el. 

181. ábra 

Beállítás Magyarázat Lásd

Connect Microscope Mikroszkóp-kapcsolat inicializálása 288. old.

Options Mikroszkóp navigációs funkcióinak kiválasztása 300. old.

Calibrate Microscope Mikroszkóp újrakalibrálása 293. old.

Video Configuration A mikroszkóp videomegjelenítőjének beállításait módo-
sítja (ha a mikroszkópvideo elérhető és kalibrált) 307. old.
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15.5.2 Mikroszkóp opciók

Az Options párbeszédablak elérése

Lépés

Nyissa meg a Tools > Microscope > Options párbeszédablakot.

182. ábra 

Opciók

Opciók Lásd

HUD 300. old.

Color Overlay 302. old.

HUD Objects 302. old.

Shutter 303. old.

Smart Auto-Focus 303. old.

Smart Auto-Tracking 303. old.

Store Focal Point 303. old.

Go To Stored Point 303. old.

Irányvonalhoz igazítás 303. old.

Continuous Target Return 303. old.

MEGJEGYZÉS. A fentiek elérhetősége a kiválasztott mikroszkóptól függ.
 

HUD

A HUD aktiválásakor a navigációs rendszer a mikroszkóp képbeillesztési egységét használja,
hogy a körvonalazott, előre megtervezett objektumok kontúrját és további célinformációkat a
mikroszkóp képmezőjére helyezze.
A képbeillesztésen megjelenő információk a mikroszkópnavigációs képernyőn megjelenő
mélységnézetéhez hasonlítanak azzal a kivétellel, hogy a mikroszkóp képmezője felváltja a
rekonstruált adatokat. Ez azt jelenti, hogy a fókuszsík-objektumok kereszteződése egyenletes
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kontúrvonalként jelenik meg, míg az objektumoknak a fókuszsíkon felüli vagy fókuszsík alatti
kinyúlását egy pontozott vonal jelöli. Ez a pontozott vonal a tájékozódást szolgálja, mivel nem a
fókuszsíkon van.
Egyes képbeillesztési egységek színmegjelenítést is lehetővé tesznek. Ez segít megkülönböztetni
több objektumot, mivel az objektumok a navigációs képernyőn láthatóaktól eltérő színnel
jelenhetnek meg. Csak a méretet és a pozíciót használja az objektumok azonosításához. A
nagyítás/fókuszálás után a célkereszt a HUD-ban 5 másodpercig még aktív marad, mielőtt
eltűnne.
MEGJEGYZÉS. A mikroszkóptól függően a képbeillesztés csak a főmegtekintőben lehet látható.
 

Figyelmeztetés
Előfordulhat, hogy a képbeillesztési kijelzőterület nem fedi le a mikroszkóp képmezőjének
egészét. Ha ez történne, akkor a kontúrok a kijelző szélein véget érnek.

Figyelmeztetés
Egyes képbeillesztési egységek HUD-információkat biztosítanak mindkét szem számára
egyidejűleg. A látószögelhajlás az objektum eltolódását okozhatja a háttérhez képest, ha
csak az egyik szemére fókuszál.

Figyelmeztetés
Mikroszkóp aktiválása után ellenőrizze a HUD kalibrálásának pontosságát.

HUD figyelmeztetések

Figyelmeztetés
Állítsa a mikroszkópot maximális zoomra a fókuszsíknak a beteg anatómiai képletére
történő átállítása előtt. Ez alacsonyabb mélységhez vezet, és a beillesztett objektum-
körvonalak lehető legjobb megjelenítését teszi lehetővé. Ezek a körvonalak a tervezett
objektum határait jelölik ezen a síkon. A szaggatott vonalak a fókuszsík alatt elhelyezett
objektumok teljes kiterjesztését jelölik, és csak egy körülbelüli áttekintést biztosítanak.

Figyelmeztetés
A mikroszkóp látómezejének mélysége miatt nehéz lehet megállapítani a pontos
fókuszsíkot. Figyeljen arra, hogy ne értelmezze tévesen a fókuszsíkon elhelyezkedő
objektumokat.

Figyelmeztetés
A rárétegzett 3D-objektumok az áttekintést szolgálják, azonban nem vonatkoznak a beteg
egy konkrét anatómiai képletének méretére és pozíciójára sem.

Figyelmeztetés
Mivel a rárétegzett objektumok a preoperatív képállományon alapulnak, a valós objektum
aktuális pozíciója eltérhet, pl. agyi eltolódás vagy kimetszés miatt.

Figyelmeztetés
A „kép a képben” funkcióval rendelkező mikroszkópokon (pl. Olympus), a kép a képben
funkció által megjelenített adatok nem korrelálnak a mikroszkóp élő képével.

Figyelmeztetés
A képbeillesztési kijelző telepítését és kalibrációját a Brainlab egy szakképzett
munkatársának kell elvégeznie. A képbeillesztési hardver eltávolítása és visszahelyezése a
mikroszkópra, vagy a mikroszkóp lecserélése jelentős mértékben csökkenti a
képbeillesztési kijelzőn megjelenő kontúrok pontosságát. Ebben az esetben a
képbeillesztési kijelzőt a Brainlab egy szakképzett munkatársának újra kell kalibrálnia.
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Figyelmeztetés
Ne adjon hozzá további komponenseket (pl. kétirányú elosztót) a HUD egység és a
navigációs rendszer csatlakozásához.

Color Overlay

A Color Overlay aktiválásakor a navigációs rendszer a mikroszkóp képbeillesztési egységét
használja, hogy a körvonalazott, előre megtervezett objektumok kontúrját és további
célinformációkat a mikroszkóp képmezőjére helyezzen.
Ha deaktiválja a Color Overlay funkciót, akkor az objektumok a beillesztési egység által
alapértelmezetten támogatott színben jelennek meg.
MEGJEGYZÉS. A Color Overlay funkció csak akkor elérhető, ha a HUD funkció aktív.
 

HUD Objects

A HUD Objects segítségével a mikroszkóp képmezőjében lévő objektumok megjelenítése
kezelhető.

Lépés

Nyomja meg a HUD Objects gombot az alábbi, Objects párbeszédablak megnyitásához.

183. ábra 

Funkció Magyarázat

Item Listázza az összes elérhető objektumot.

Visible

A Visible funkció engedélyezésével/letiltásával megjelennek/eltűnnek a
képnézetekben lévő objektumok:
• A nyitott szem ikon azt jelzi, hogy az objektum látható
• A csukott szem ikon azt jelzi, hogy az objektum el van rejtve

Visualization A megjelenítési lehetőségek, pl. az objektumok körvonalazottan, színnel
kitöltve vagy 3D-ben történő megjelenítése közötti váltást teszi lehetővé.

Mikroszkóp eszközök

302 Program felhasználói kézikönyv rev.: 1.4 Cranial/ENT ver.: 3.1



Shutter

Amikor a Shutter funkciót aktiválja, akkor a mikroszkóp-záróretesz bezárul, és a navigációs
képernyő bal felső nézete megjelenik a mikroszkóp lencséin. Ezzel megtekinthet pl. MR-képeket a
lencséken.

Figyelmeztetés
A megjelenített adatok nem kapcsolódnak a jelenlegi pácienshez.

Smart Auto-Focus

A Smart Auto-Focus funkció aktiválásával a mikroszkóp folyamatosan fókuszban tartja a követett
műszer hegyét. Mialatt a mikroszkóp fókuszál, a követett műszer hegyét a HUD kis célkeresztje
jelöli.

Figyelmeztetés
Ha a műszerfej a mikroszkóp működési tartományán kívül van, akkor a mikroszkóp nem
tud teljesen fókuszálni.

Smart Auto-Tracking

A Smart Auto-Tracking funkció aktiválásával a rendszer folyamatosan követi a műszer aktuális
pozícióját, és a műszerfejre fókuszál. A követett műszert a HUD kis célkeresztje jelöli. Egy üzenet
jelenik meg a HUD-kijelzőn, mialatt a mikroszkóp mozog. Amikor a műszerfej elhagyja a
képmezőt, akkor a mikroszkóp követni fogja azt.
A mikroszkóp befejezi a követést, ha elérte a műszerfejet.

Figyelmeztetés
Gondoskodjon arról, hogy a mikroszkóp ne ütközhessen a műszer más elemeivel, a
pácienssel, az izolációval, illetve hogy ne szűnjön meg sterilitása a mozgás közben.

Store Focal Point és Go To Stored Point

• A Store Focal Point gomb lenyomásával elmenti az aktuális fókuszpont pozícióját és
fókuszsík információit.

• A Goto Stored Point gomb lenyomásával a mikroszkóp visszatér a pozícióhoz, és a korábban
eltárolt fókuszpontra fókuszál. 

Irányvonalhoz igazítás

A mikroszkóp fókusztengelyét az aktivált irányvonallal párhuzamosan állítja be.
MEGJEGYZÉS. Ha 45°-nál nagyobb szög van a fókusztengely és a kívánt irányvonal között,
akkor az irányvonalhoz igazítás kikapcsol.
 

Continuous Target Return

A Continuous Target Return gomb lenyomásával visszahívható a legutóbb fókuszált pont
pozíciója és fókuszsíkja. Ezzel különböző szögekből fókuszálhat a vizsgálni kívánt pontokra.
Ha kioldja a mikroszkóp fékeit a megtekintési irány módosításához, akkor a legutóbb beállított
fókuszpont kerül eltárolásra és automatikusan visszahívásra az új irányból, miután a fékeket
kioldotta.
A mikroszkóp mindaddig erre a pontra fókuszál, amíg a Continuous Target Return funkciót ki
nem kapcsolja.
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A mikroszkóp követési beállításainak hibaelhárítása

Ha problémái vannak a mikroszkóp követési funkciójával, olvassa el az alábbi hibaelhárítási
információkat.

Opciók

Figyeljen arra, hogy a műszer, a referenciamátrix és a mikroszkóp navigációs mátrixa a kamera
látóterében legyen, ha a mikroszkóp nem:
• fókuszál automatikusan; vagy
• követi automatikusan a műszert. A mikroszkóp csak akkor folytatja a követést, ha a műszer a

páciens feje közelében rövidebb ideig mozdulatlan marad.

Figyeljen arra, hogy a referenciamátrix és a mikroszkóp navigációs mátrixa a kamera látóteré-
ben legyen, ha a mikroszkóp nem:
• áll a tárolt fókuszpontra; vagy
• hívja vissza az utolsó fókuszpontot, amikor kiengedi a mikroszkóp kézifékjét.
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15.5.3 Handle Control

A Handle Control funkcióról

A Handle Control funkció révén néhány navigációs lehetőségeket érhet el a mikroszkóp
kezelőkarjain.
MEGJEGYZÉS. A mikroszkóp modelljétől függően a More... ① menü különböző opciókat
tartalmazhat.
 

A Handle Control használata

①

184. ábra 

Lépések

1. Nyomja meg valamelyik gombot a mikroszkóp kezelőkarján a Handle Control Main Me-
nu megnyitásához.

2.
Nyomja meg a végrehajtani kívánt funkció irányának megfelelő gombot.
MEGJEGYZÉS. A további lehetőségekhez válassza a More... opciót ①.
 

3. Ha a More... ① opciót választja, a kezelőkar fel és le nyilaival mozoghat a kívánt opció
irányába.

4. Nyomja meg a jobbra nyilat a kiválasztott funkció Execute.

MEGJEGYZÉS. Ha egy adott ideig nem tesz semmit, a menü bezárul.
 

A mikroszkóp funkciói

Funkciók Funkció

Acquire Point Egy új irányvonalat vesz fel a hegy meghosszabbításakor

Screenshot Pillanatfelvételt készít

More... Megnyitja a mikroszkóp további lehetőségeit tartalmazó menüt

Deactivate HUD Kikapcsolja/eltávolítja a kép által beszúrt objektumokat a mikro-
szkóp nézetéből
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More... Menübeállítások

A More... további opciókat biztosít a mikroszkópon végzett navigálás közben. Az alábbiakban
felsorolt opciókat a mikroszkóp kezelőkarjai segítségével érheti el. További információ ezekről az
opciókról, lásd: 303. old.

185. ábra 

More... Menü Magyarázat

Close Shutter
Bezárja a mikroszkóp reteszét.
MEGJEGYZÉS. A rendszer beszúrja a teljes méretre állított navigációs
nézet bal felső részét a mikroszkóp képmezőjébe.
 

Focus To Instrument A Smart Auto-Focus a mikroszkópot a műszerre fókuszálja egy alka-
lommal.

Goto Instrument A Smart Auto-Tracking a mikroszkópot a műszerre navigálja egy alka-
lommal.

Store Focal Point Menti a pozíciót és a fókuszsík adatait.

Goto Stored Point Visszaállítja a mikroszkópot az előzőleg tárolt fókuszpontra.

Irányvonalhoz igazítás A mikroszkóp fókusztengelyét az aktivált irányvonallal párhuzamosan
állítja be.
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15.5.4 Mikroszkópvideó konfigurálása

Videonézet konfigurálása

186. ábra 

Lépések

1. Nyomja meg a Video Configuration gombot a Tools > Microscope párbeszédablakban.

2.
A csúszkasávok segítségével módosítsa szükség szerint a képnézet beállításait.
MEGJEGYZÉS. A videokép beállításairól az 52. old. tájékozódhat.
 

Mikroszkópvideó figyelmeztetések konfigurálása

Figyelmeztetés
A video hardver telepítését és kalibrációját a Brainlab egy szakképzett munkatársának kell
elvégeznie. A hardver eltávolítása és visszahelyezése a mikroszkópra vagy módosítása,
vagy a mikroszkóp lecserélése jelentős mértékben csökkenti a videorétegezési ablakban
vagy a képbeillesztési egységen megjelenő kontúrok pontosságát. Ezért a videorétegezési
ablak kalibrációját ebben az esetben meg kell újítani.

Figyelmeztetés
Minden beavatkozás alkalmával a videót ugyanahhoz a bemenethez csatlakoztassa, mint
amelyikhez a kalibráció alatt csatlakoztatta. Eltérő bemenet használata meg nem jelenő
videoképhez vezethet.

Figyelmeztetés
A videoképek nem alkalmasak diagnosztikai használatra, mivel torzítva jelenhetnek meg.
Külső készülékekről történő színes kép beillesztése esetében az objektumok a navigációs
képernyőn láthatóaktól eltérő színnel jelenhetnek meg. Ajánlatos az olyan kontextus-
információkat, mint a méret vagy pozíció, az objektumok azonosítására használni.

Videomegjelenítés

A videoképek megjelenítése késni fog, ha a rendszer teljes kapacitását igénybe veszik.
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Javasoljuk, hogy a mikroszkóp videoképét egy másik monitoron külön jelenítse meg.
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15.6 Mikroszkópképek
15.6.1 Mikroszkóp videonézetek megjelenítése

Általános információk

Minden sebészeti mikroszkóp dokumentációs célokból egy beépített videokamerával rendelkezik.
Ezt a videót akkor adhatja hozzá a navigációs rendszer kijelzőjéhez, amikor a mikroszkópvideót
már konfigurálta (lásd: 309. old.). Ezzel lehetőség van a mikroszkóp pozíciójának és
képmezőjének egyetlen pillanatfelvételen történő dokumentálására.
A tervezett objektumok, pályagörbék és címkével ellátott pontok kontúrjai a mikroszkóp videóra
kerülnek rétegekként. A fókuszsíkon lévő objektumokat egy összefüggő kontúrvonal jelöli. Ezen
objektumok kiterjesztése a fókuszsík felett és alatt pontozott vonallal jelennek meg.
MEGJEGYZÉS. A videokamera téglalap alakú képmezője kisebb a mikroszkópénál. Ez a
mikroszkóp videonézete és más navigációs nézetek közötti méretezési eltérésekhez vezethet. A
videó egyes részeinek levágása is bekövetkezhet a kiválasztott navigációs ablak méretétől és
alakjától függően.
 

Figyelmeztetés
Egyes HUD-egységek színesen jelenítik meg az objektumkontúrokat. A rárétegzett
objektumok a páciens szövetéhez hasonló színekben jelenhetnek meg, ezért gondot
okozhat azok megkülönböztetése. Ha ez a probléma fennáll, akkor kellően kontrasztos
színeket válasszon, vagy kapcsolja ki a színrétegezést (lásd: 302. old.).

A mikroszkópnézet megjelenítése

Lépések

1. Kattintson a szem ikonra.

2. Válassza az Other Views fület.

3.
Nyomja meg a Microscope gombot.
A párbeszédablak bezárul, és a nézet a mikroszkópnézettel fog frissülni.
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Megjelenített mikroszkóp videonézet

187. ábra 

Mikroszkópképek
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15.6.2 Mikroszkóp mélységnézetének megjelenítése

Általános információk

A Microscope Depthview egy mikroszkóphoz kapcsolódó rekonstruált nézet a páciens
adatkészlethez. Az adatok a szondaszem nézetként jelennek meg a fókuszsík közepén. Az
adatok méretezése és elforgatása úgy történik, hogy az kifejezze a mikroszkóp zoom-tényezőjét
és pozícióját. Ez a nézet arra használható, hogy összevesse a mikroszkópon látható struktúrákat
a navigációs állomáson elérhető páciensadatokkal.

Figyelmeztetés
Ha Olympus mikroszkópot használ, akkor ügyeljen arra, hogy a mikroszkóp mélységének
elhelyezkedése lehet, hogy nem helyes, mivel az OME-9000/OME-8000/OME-7000
megtekintő úgy mozdítható el, hogy a nézet elhelyezkedése megváltozik a mikroszkópon.

Mikroszkóp mélységnézet megjelenítése

Lépések

1. Kattintson a szem ikonra.

2. Válassza az Other Views fület.

3.
Nyomja meg a Microscope Depthview gombot.
A párbeszédablak bezárul, és a nézet a mikroszkóp mélységnézettel fog frissülni.

Megjelenített mikroszkóp mélységnézet

②

③

④
⑤

①

188. ábra 

Sz. Alkotóelem Magyarázat

① Narancssárga pont Előtervezett pont (opcionális).
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Sz. Alkotóelem Magyarázat

② Kék gyűrű A mikroszkóplencse képmezőjének határa. Ennek a gyűrűnek a
mérete a zoom-tényezővel együtt változik.

③ Kék célkereszt A fókuszsík középpontja.

④ Összefüggő kontúr-
vonal A tervezett objektum határa ezen a síkon jelenik meg.

⑤ Pontozott kontúrvonal Az objektum kiterjesztése a sík felett és alatt (pl. az objektum leg-
szélesebb része).

Mikroszkópképek
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16 INTRAOPERATÍV
KÉPALKOTÁS

16.1 Bevezetés
16.1.1 Az intraoperatív képalkotási funkciókról

Általános információk

A Cranial/ENT intraoperatív funkciói lehetővé teszik naprakész képalkotási adatok hozzáadását a
navigációs munkamenethez, majd pedig annak navigálását. Ehhez egyáltalán nem, vagy csak
kevés felhasználói közbeavatkozásra van szükség a navigációs állomáson.
Az intraoperatív funkciókkal az alábbiakat hajthatja végre:
• Műtét közben betöltheti a kinyert DICOM adatokat
• Frissítheti a kezelési terveket, amelyek automatikusan újraregisztrálásra kerülnek
• Újonnan készített műtét közbeni képeket regisztrálhat
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16.2 Intraoperatív adatátvitel
16.2.1 Az intraoperatív adatátvitelről

Elérhető intraoperatív adatátviteli módszerek

Eljárás Magyarázat

Páciensadatok betöltése Páciensadatok betöltése a Content Manager eszközökből.

A szkennerből érkező pá-
ciensadatok fogadása

A szkenner kezelője továbbítja a hozzá beérkezett páciensadatokat,
majd a navigációs program betölti azokat.

Páciensadatok betöltése

Ha a Cranial/ENT programot páciensadatok nélkül indította el, vagy további adatokat kíván a
munkamenethez betölteni, akkor azt a Data párbeszédablakból bármikor megteheti.
Az utasításokat a 29. old. találja.

Páciensadatok fogadása

A Cranial/ENT program a szkenner vagy PACS által küldött DICOM adatokat befogadó
háttérszolgáltatáson keresztül fogadja a páciensadatokat, felhasználói beavatkozás nélkül.
Amikor a DICOM adatok beérkeztek, egy állapotjelző ikon jelenik meg a navigációs képernyő
tetején ①.

①

189. ábra 

Következő lépések

Opciók

Ha a páciensadatokat betöltötte, és az új adatokhoz tartozó páciensinformációk (pl. név, azono-
sító) nem egyeznek a betöltött páciensével, akkor rendeznie kell az ütköző páciensadatokat.
MEGJEGYZÉS. További információkért lásd a Content Manager program felhasználói kézi-
könyvét.
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Opciók

Ha a betöltött adat még nem egyesített képállományokat tartalmaz, akkor felszólítást kap ezen
képállományok egyesítésére, miután a konvertálási folyamat befejeződött (lásd: 29. old.).
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16.3 Automatikus képregisztráció MR

Általános információk

Az automatikus képregisztráció MR gyorsan regisztrálja a páciensadatokat minden
közbeavatkozás, például lézeres szkennelés vagy markerregisztráció nélkül. Az elérhető
automatikus regisztráció típusa az ügyféllicenctől és a kiválasztott páciensadatoktól függően
eltérő lehet.
MEGJEGYZÉS. Az itt ismertetett módszert együtt használjuk a Cranialis Referenciacsomaggal
a Philips/Siemens MRI automatikus képregisztrációjához (lásd: Intraoperative Imaging
hardver felhasználói kézikönyv). 
 

Automatic Image Registration párbeszédablakok

① ②

③

190. ábra 

Regisztráció végrehajtása

Lépések

1. Nyomja meg a menüsávban a Register gombot.

2.

A Registration Selection párbeszédablakban ① nyomja meg az Automatic Registrati-
on gombot.
MEGJEGYZÉS. Ha egynél több megfelelő képállomány érhető el automatikus regisztráci-
óra, akkor megnyílik a Select Set párbeszédablak. Nyomja meg ahhoz az adatkészlethez
tartozó gombot, amelyet a regisztrációhoz fel kíván használni.
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Lépések

3.

Megnyílik a Registration Matrix Acquisition ② párbeszédablak.
Helyezze el úgy a kamerát, hogy az észlelje a referenciamátrixot és a regisztrációs mátri-
xot i. Ha mindkét mátrixot észleli a kamera, akkor a képalkotás aktiválásra kerül.
MEGJEGYZÉS. A párbeszédablak megjeleníti a kamera látóterét és az általa észlelt mát-
rixokat. Ez akkor hasznos, amikor a kamera pozícióját állítja be. A kamerának és a mátri-
xokak mozdulatlannak kell lenniük a képalkotás közben. A folyamatsáv mutatja az állapo-
tot. A kamera vagy a mátrixok legkisebb elmozdulása is a képalkotás újraindulását okoz-
za.
 

4.

A mátrixpozíció felismerését követően megnyílik a Marker Detection párbeszédablak. A
folyamatsáv mutatja a markerészlelés állapotát.
Az automatikus észlelést bármikor leállíthatja, ha megnyomja a Manual gombot. Erre
azonban normál esetben nincs szükség. A manuális markerészlelésre vonatkozó utasítá-
sokat lásd alább.
MEGJEGYZÉS. Az Ön rendszerétől és a képállomány méretétől függően előfordulhat,
hogy a Marker Detection párbeszédablak nem jelenik meg, hanem közvetlen felszólítást
kap az ellenőrzés végrehajtására.
 

5. Miután a markereket észlelte és a regisztráció befejeződött, megnyílik a Registration Ve-
rification párbeszédablak, és a regisztráció készen áll az ellenőrzésre.

Opcionális manuális markerészlelés (áttekintés)

Ha az automatikus észlelés sikertelen volt (vagy szolgáltatási célokból), aktiválhatja a manuális
markerészlelést a Marker Detection párbeszédablakban a Manual gomb megnyomásával.

①

②

③④⑤⑥

① ④⑤⑥

②

③

191. ábra 

Sz. Magyarázat

① A Previous és Next gombok segítségével a markerek között léptethet.
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Sz. Magyarázat

②

• Megjelenített markerek axiális, koronális és szaggitális nézetekben.
• A nyilak segítségével végiggörgethet a képen az elérhető markerek megkereséséhez.
• Az alacsonyabb nézetek nagyított nézetet jelenítenek meg az egyes markerek közép-

pontjának könnyebb megtalálása érdekében.

③ A szöveg azt mutatja meg, hogy hány markert kell még észlelni, illetve az illesztési kísér-
let eredményét.

④ Az Automatic funkció visszaviszi Önt az Automatic Registration rutinhoz. A program
aktiválja az automatikus markerészlelést és -regisztrációt.

⑤ A Delete Active Marker törli az aktív markert, és aktívvá teszi a korábban elfogadott
markert.

⑥
Az Accept Active Marker funkció elfogadja az aktív marker pozícióját (pirossal kiemelve
jelenik meg), és új markert ad hozzá az adatkészlet közepében. Miután a minimális szük-
séges markerszámot elérte, a gomb lenyomásával a párosító rutin elindul.

Manuális markerészlelés végrehajtása

Lépések

1. A Previous és Next gombokkal a markerek között váltogatva áttekintheti az automatiku-
san észlelt markereket.

2. A zoom nézet segítségével áthelyezheti a célt (pirossal kiemelve megjelenítve), ha az
egyes nézetekben lévő markerek közepét megérinti.

3. Miután egy markert már megfelelően pozícionált, nyomja meg az Accept Active Marker
gombot és tekintse át a következő markert.

4.

Ha a rendszer nem észlelt automatikusan markereket, vagy nem észlelt eleget, akkor au-
tomatikusan új marker kerül hozzáadásra az adatkészlet közepére.
A görgetőnyilak segítségével keressen egy olyan markert a felső nézetekben, amely
nincs kéken bekarikázva (azt jelöli, hogy a markert már észlelte a rendszer). A zoom né-
zet segítségével pozicionálhatja a célt (pirossal kiemelve megjelenítve), ha az egyes né-
zetekben lévő markerek közepét megérinti.

5.

Miután eléri a minimális markerszámot, a program megkísérli párosítani a markereket az
állapotszövegben megjelenő eredményekkel.
Ha további markerek szükségesek, akkor a rendszer új markert ad hozzá az adatkészlet
közepéhez. Ismételje a 2 - 4. lépést mindaddig, amíg el nem éri a szükséges markerszá-
mot.

6.

Ha sikeres párosítás történt, akkor a Proceed gomb aktívvá válik. A pontosság ellenőrzé-
séhez nyomja meg a Proceed gombot.
Ha nem történt sikeres párosítás, akkor tekintse át a meglévő markereket a megfelelő po-
zíció megadásához és/vagy további markerek hozzáadásához (a program legfeljebb
negyven markert képes észlelni).

Regisztráció pontossága (áttekintés)

A regisztrációt követően a program kiszámítja az illesztés pontosságát. Ez az észlelt markerek
pozíciója és a regisztrációs mátrix geometriája alapján várható pozíciók közötti átlageltérést
jelenti. Használja ezt az információt az anatómiai adatok vizuális ellenőrzésével együtt az
általános hiba meghatározásához.
A kiszámított eltéréstől függően a regisztráció megfelel vagy nem felel meg.

Eredmény Eltérés

Sikeres regisztráció < 1,2 mm

Regisztráció sikertelen > 1,2 mm
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MEGJEGYZÉS. Ügyeljen arra, hogy a program által kiszámított pontosság csak arról ad
tájékoztatást, hogy a program milyen mértékben tudta párosítani a regisztrációs mátrix
geometriáját a páciensadatokban lévő markerekkel. Ezek az értékek nem feltétlenül jelölik az
összes hibát.
 

A pontosság ellenőrzése

A regisztráció befejeztével megjelenik a Registration Verification párbeszédablak.

192. ábra 

Lépések

1.

Tartsa a pointert legalább három ismert anatómiai irányponthoz és ellenőrizze, hogy a
képnézetekben megjelenített pointer helyzete megfelel-e a beteg tényleges anatómiai
pontjának.
Ha a pointer a kiszámított felülethez képest 15 mm-en belül helyezkedik el, a szoftver ki-
jelzi az eltérést (a felülethez viszonyított távolságot) a virtuális pointervég és a felszín kö-
zött.

2.

A vizuális ellenőrzéstől függően folytassa az alábbiak szerint:
• Ha a pontosság mértéke megfelelő, akkor kattintson az Accept gombra. Ekkor a főké-

pernyő nyílik meg.
• Ha a pontosság elégtelen, vagy meg kívánja ismételni a regisztrációt, akkor a Try

Again gombot nyomja meg. Ekkor megnyílik az Automatic Registration párbeszédab-
lak.

• Ha a pontosság elégtelen és vissza kívánja vonni az automatikus képregisztrációt, va-
lamint másik regisztrációs módszert szeretne használni (pl. regisztráció automatikus
képfúzióval), akkor a Cancel gombot nyomja meg.

Automatikus képregisztráció megismétlése (opcionális)

Ha a regisztráció pontossága elégtelen (pl. előnytelen kamerapozíció, nedves markerek vagy a
mátrixokohoz nem megfelelően csatlakoztatott markerek miatt), akkor megismételheti az
automatikus regisztrációt.

INTRAOPERATÍV KÉPALKOTÁS
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193. ábra 

Lépések

1. Az Automatic Registration párbeszédablakban nyomja meg a Try Again gombot. Meg-
nyílik az Automatic Registration - Registration Matrix Acquisition párbeszédablak.

2.

Nyomja meg a New Acquisition gombot (akkor jelenik meg, ha automatikus regisztrációt
ismétel meg).
A program frissíti a Registration Matrix pozícióját.
MEGJEGYZÉS. Ha nem nyomja meg a New Acquisition gombot, akkor a rendszer az
előző, a regisztrációs mátrix és a referenciamátrix közötti térbeli pozíciót használja fel a
regisztrációhoz.
 

3. Az automatikus regisztráció aktiválásához kattintson a Proceed gombra.

Automatikus képregisztráció MR
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16.4 Intraoperatív adatok regisztrálása
16.4.1 Bevezetés

Általános információk

Az Automatic Image Registration funkcióval a műtét közben kinyert páciensadatokat
regisztrálhatja. Ezzel a regisztrációs módszerrel a szabványos regisztráció nem szükséges. Ez
azt jelenti, hogy például nem szükséges a pácienshez való hozzáférés ahhoz, hogy markereket
csatoljon.
Az Automatic Image Registration funkció nem használható a preoperatíve kinyert adatok
regisztrálására. Ha ezt az adatot kívánja a sebészeti beavatkozás kezdeti szakaszában használni,
akkor egy másik regisztrációs eljárást kell igénybe vennie.
MEGJEGYZÉS. További információ a műtét közben szerzett képadatokról és a releváns
munkafolyamatokról, lásd az Automatikus képregisztráció program felhasználói kézikönyvét.
 

Belépés az automatikus képregisztrációs munkafolyamatba

194. ábra 

Lépések

1. Nyissa meg a Registration Selection párbeszédablakot.

2.
Licenctől függően válassza az Automatic Registration lehetőséget.
Ekkor megnyílik az Automatic Registration munkafolyamat.
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A pontosság ellenőrzése

A regisztráció befejeztével megjelenik a Registration Verification párbeszédablak.

195. ábra 

Lépések

1.

Tartsa a pointert legalább három ismert anatómiai irányponthoz és ellenőrizze, hogy a
képnézetekben megjelenített pointer helyzete megfelel-e a beteg tényleges anatómiai
pontjának.
Ha a pointer a kiszámított felülethez képest 15 mm-en belül helyezkedik el, a szoftver ki-
jelzi az eltérést (a felülethez viszonyított távolságot) a virtuális pointervég és a felszín kö-
zött.

2.

A program által kiszámított pontosság és az Ön vizuális ellenőrzése alapján az alábbiak
szerint lépjen tovább:
• Ha a pontosság mértéke megfelelő, akkor kattintson az Accept gombra. Ekkor a főké-

pernyő nyílik meg.
• Ha a pontosság elégtelen és vissza kívánja vonni az automatikus képregisztrációt, va-

lamint másik regisztrációs módszert szeretne használni (pl. regisztráció automatikus
képfúzióval), akkor a Cancel gombot nyomja meg.

MEGJEGYZÉS. További információkért az automatikus képregisztrációról lásd az
Automatikus képregisztráció program felhasználói kézikönyvét.
 

Intraoperatív adatok regisztrálása
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16.4.2 Regisztráción alapuló képfúzió

Áttekintés

A rendszer navigációs referenciarendszerét merevnek és stabilnak tervezték. Ennek ellenére
kisebb változások történhetnek a páciens feje és a referenciamátrix pozíciójában. Az automatikus
képregisztráció frissíti a regisztrációt minden alkalommal, amikor egy intraoperatív szkennelést
végrehajtott. Ez kijavítja a kisebb eltolódásokat.
Ha intraoperatív szkennelést automatikusan regisztrál, akkor minden korábban betöltött és
regisztrált (preoperatív vagy intraoperatív) páciensadat az újonnan kinyert adatkészletbe olvad.
Ha már történt elmozdulás a referenciamátrix vagy a páciens fejével, akkor előfordulhat, hogy ez
a képfúzió nem lesz megfelelő.
Amikor ez az adattípus elérhető navigációhoz, akkor megjelenik a Verify Registration Based
Fusion párbeszédablak. Ezzel a párbeszédablakkal gondosan ellenőrizze a regisztráción alapuló
fúziót.

Figyelmeztetés
Alaposan ellenőrizze a regisztráción alapuló fúzió eredményeit a páciens megfelelő
kezelése érdekében. Ha a referenciamátrix vagy a páciens feje elmozdult, a képfúzió
helytelen lehet.

A képfúzió ellenőrzése

Ekkor ellenőrizheti a képfúziót a 29. old. leírtak szerint.

196. ábra 
Az ellenőrzést követően az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Opciók

Ha a fúzió elfogadható, akkor nyomja meg az Accept gombot.

Ha a képfúzió nem elfo-
gadható

Nyomja meg a Modify gombot a képfúzió megismétléséhez az Auto-
matic Image Fusion párbeszédablakban. További információkért lásd
az Image Fusion program felhasználói kézikönyvét.
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Opciók

A képfúzió törléséhez és a párbeszédablak bezáráshoz nyomja meg
az Unfuse gombot.
MEGJEGYZÉS. Ha egy képfúzióhoz az unfuse funkciót használja, ak-
kor a korábban betöltött vagy regisztrált képállomány(ok) nem navigál-
ható(k), hacsak meg nem ismétli a képfúziót. A program megjelenít
egy párbeszédablakot, amelyben a felbontott fúzió által érintett képál-
lományok listája látható.
 

Intraoperatív adatok regisztrálása
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17 IGTLINK
17.1 Bevezetés az IGTLink használatába
17.1.1 Az IGTLink-ről

Áttekintés

Az IGTLink a navigációs rendszer hálózatalapú szoftverfelülete, amely lehetővé teszi az orvosi
képek, szegmentálási eredmények, sebészeti tervezési és valós idejű eszközkövetési adatok
letöltését a navigációs rendszerből. 
Az IGTLink az Open IGT nyitott kommunikációs protokollt használja, amelyet a National Alliance
for Medical Image Computing (NA-MIC, Nemzeti Szövetség az Orvosi Képfeldolgozásért)
fejlesztett ki.

Felelősség és jogi előírások

Figyelmeztetés
Az IGTLink interfész a Brainlab vállalattól szerezhető be. A Brainlab nem vállal felelősséget
a navigációs rendszeren kívüli adatfeldolgozásért vagy a rendelkezésre bocsátott minta-
kliensalkalmazások helyességéért. Ezek csak bemutatási célokat szolgálnak. A Brainlab
nem felelős semmilyen természetű, a navigációs rendszeren kívüli adatfeldolgozásból
eredő, vagy azzal kapcsolatban keletkező kárért.

Figyelmeztetés
Az IGTLink interfészt az IGTLink specifikációs kézikönyvben leírt specifikációknak
megfelelően kell használni. A Brainlab nem felelős semmilyen, az IGTLink specifikációktól
eltérő használatából eredő kárért.

Figyelmeztetés
Ha olyan klinikai vizsgálatokat szeretne elvégezni, amelyekhez az IGTLink interfészt kell
használni, különösen, ha kiterjeszti annak rendeltetését, akkor az orvosi berendezésekre
vonatkozó összes jogi előírást be kell tartani, pl. úgy, hogy megküldi azt egy intézményi
felügyelő bizottságnak (IRB), vagy független 510K engedélyezési kérelmet nyújt be.

Adatok érvényessége

Figyelmeztetés
A hálózat és a számítógép teljesítményétől, valamint az adatok méretétől függően a
továbbított adatok elavultak lehetnek. Ne bocsátkozzon feltételezésekbe a továbbított
adatok várakozási idejét illetően.

IGTLINK
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Hálózati biztonság és a páciens adatainak védelme

Figyelmeztetés
Tegye meg a megfelelő intézkedéseket a Brainlab navigációs rendszerhez csatlakoztatott
hálózat biztonsága és a Brainlab navigációs rendszerbe és rendszerből továbbított
páciensadatok védelme érdekében.

Bevezetés az IGTLink használatába
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17.2 Az IGTLink használata
17.2.1 Az IGTLink engedélyezése

Az IGTLink aktiválása

197. ábra 

Lépések

1. Nyissa meg a Tools > IGTLink párbeszédablakot.

2.
Nyomja meg az IGTLink On/Off gombot. A gomb kiemelve jelenik meg, jelezve, hogy ak-
tiválva van.
Az IGTLink kliens most csatlakozni tud a navigációs rendszerhez.

IGTLINK
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17.2.2 IGTLink kliens csatlakoztatása

External Connection párbeszédablak

Amikor egy IGTLink kliens kapcsolódik a navigációs rendszerhez, megjelenik egy
párbeszédablak, amely arról tájékoztatja, hogy egy kliens szeretne kapcsolódni.

198. ábra 

Csatlakozási lehetőségek

Opciók

A kapcsolódás elfogadásához nyomja meg az Accept gombot.

Az IGTLink klienssel való kapcsolat bontásához és a funkció letiltásához, hogy a továbbiakban
ne legyen lehetőség kapcsolódásra, nyomja meg a Deactivate IGTLink gombot.

A kapcsolódás visszautasításához nyomja meg a Reject gombot.

MEGJEGYZÉS. Ha megnyomja a Deactivate IGTLink gombot, akkor minden fennálló kapcsolat
bontásra kerül.
 

Az IGTLink használata
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