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1 INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Dane kontaktowe i informacje prawne
1.1.1 Dane kontaktowe

Pomoc techniczna

Jeśli instrukcja nie zawiera potrzebnych informacji lub jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania bądź
problemy, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab:

Region Telefon i faks E-mail

Stany Zjednoczone, Kanada, Ameryka
Środkowa i Południowa

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

Brazylia Tel.: (0800) 892 1217

Wielka Brytania Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Hiszpania Tel.: +34 900 649 115

Francja i regiony francuskojęzyczne Tel.: +33 800 676 030

Afryka, Azja, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 44
Faks: +49 89 991568 811

Japonia
Tel.: +81 3 3769 6900
Faks: +81 3 3769 6901

Przewidywany czas wsparcia serwisowego

Firma Brainlab zapewnia pięć lat wsparcia technicznego dla oprogramowania. W tym czasie
oferowane są aktualizacje oprogramowania, a także działania serwisowe w terenie.

Informacja zwrotna

Pomimo uważnej kontroli podręcznik ten może zawierać błędy.
Wszelkie propozycje ulepszenia niniejszego podręcznika należy kierować pod adres e-mail:
igs.manuals@brainlab.com.

Producent

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

INFORMACJE OGÓLNE
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1.1.2 Informacje prawne

Prawa autorskie

Niniejszy podręcznik zawiera informacje chronione prawami autorskimi. Powielanie i tłumaczenie
jakiegokolwiek fragmentu niniejszego podręcznika bez pisemnego zezwolenia firmy Brainlab jest
zabronione.

Chronione znaki towarowe firmy Brainlab

• Airo® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub USA.
• CurveTM jest znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech; jego rejestracja jest w toku.
• KickTM jest znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech; jego rejestracja jest w toku.
• Softouch® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab w Niemczech i/lub USA.
• StarLink® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub USA.
• VarioGuide® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub

USA.
• Z-touch® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub USA.

Znaki towarowe innych firm

• Mobius Imaging®, logo Mobius Imaging oraz MobiCT® są zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Mobius Imaging, LLC.

• Doro® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy pro med instruments GmbH.
• Mayfield® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy OMI, Inc.
• Microsoft® i Windows® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w

Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.
• MultiVisionTM jest znakiem towarowym firmy Carl Zeiss Meditec AG.
• OPMI®, Pentero® i PENTERO® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Carl Zeiss

Meditec AG.

Zintegrowane oprogramowanie innych producentów

Niniejsze oprogramowanie oparte jest na pracy zespołu Independent JPEG Group.
To oprogramowanie zawiera bibliotekę openJPEG. Pełne informacje dotyczące praw autorskich,
zrzeczenia się odpowiedzialności i licencji znajdują się na stronie http://www.openjpeg.org.

Oznakowanie CE

Znak CE potwierdza, że produkty firmy Brainlab spełniają istotne wymagania Dy-
rektywy dotyczącej wyrobów medycznych, obowiązujące w krajach Unii Europej-
skiej.
Zgodnie z MDD (Dyrektywą Rady Europejskiej dotyczącą wyrobów medycznych,
93/42/EWG):
• Cranial/ENT jest produktem klasy IIb.

UWAGA: Ważność oznaczenia CE można potwierdzić jedynie odnośnie do produktów
wytwarzanych przez firmę Brainlab.
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Instrukcje dotyczące utylizacji

Jeżeli instrument chirurgiczny osiągnie koniec swojego okresu życia funkcjonalnego, należy
oczyścić go ze wszystkich materiałów biologicznych / zagrożeń biologicznych i bezpiecznie
zutylizować go zgodnie z obowiązującymi prawami i przepisami.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawowymi. Informacje na temat dyrektywy WEEE Unii Europejskiej
(dotyczącej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego) zamieszczono na
stronie internetowej:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Sprzedaż na terenie Stanów Zjednoczonych

Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedawanie tego urządzenia wyłącznie
lekarzom lub na ich zamówienie.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.2 Symbole
1.2.1 Symbole używane w niniejszej instrukcji

Ostrzeżenia

Ostrzeżenia są oznaczane trójkątnymi symbolami ostrzegawczymi. Zawierają one kluczowe
informacje na temat bezpieczeństwa, dotyczące możliwości wystąpienia obrażeń, zgonu
lub innych poważnych skutków z powodu nieprawidłowego używania urządzenia.

Przestrogi

Przestrogi są oznaczane za pomocą okrągłych symboli ostrzegawczych. Zawierają one
kluczowe informacje na temat bezpieczeństwa związane z możliwym nieprawidłowym
funkcjonowaniem urządzenia. Problemy, które mogą się pojawić, to nieprawidłowa praca
urządzenia, jego awaria, uszkodzenie urządzenia lub mienia.

Uwagi

UWAGA: Uwagi są przedstawione kursywą i mają na celu wskazanie dodatkowych podpowiedzi.
 

Symbole
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1.3 Zastosowanie
1.3.1 Używanie systemu

Wskazania do stosowania

System Cranial/ENT to śródoperacyjny system lokalizacji pod kontrolą obrazowania,
umożliwiający wykonywanie minimalnie inwazyjnych operacji chirurgicznych. Łączy on sondę
stosowaną z wolnej ręki, której położenie jest wykrywane przez system czujników znaczników
pasywnych, z wirtualną przestrzenią obrazu komputerowego utworzoną na podstawie danych
obrazowych pacjenta, przetwarzanych w stacji roboczej IGS. System jest przeznaczony do
stosowania we wszelkich stanach chorobowych, w przypadku których odpowiednie jest użycie
chirurgii stereotaktycznej, a odniesienie do sztywnych struktur anatomicznych, takich jak czaszka,
kości długie czy kręgi, można ustalić względem modelu anatomicznego opartego na obrazach TK,
CTA, RTG, MR, MRA i USG.
Przykładowe procedury to między innymi:
procedury w obrębie czaszki:
• resekcje guzów
• operacja w obrębie podstawy czaszki
• biopsje czaszki
• kraniotomie/kraniektomie
• zakładanie pediatrycznego cewnika drenującego
• zakładanie cewnika drenującego
• talamotomie/palidotomie

procedury otorynolaryngologiczne:
• procedury transfenoidalne
• antrostomie zatok szczękowych
• etmoidektomie
• sfenoidotomie / badania kości klinowej
• resekcje małżowiny nosowej
• zabiegi otwarcia zatok czołowych
• zabiegi wewnątrz nosa

Właściwe użycie

System Cranial/ENT jest odpowiedni do całkowitych błędów nawigacji do 3 mm. Jednak na
dokładność systemu znaczący wpływ mogą mieć różne czynniki. Odpowiednia konfiguracja i
obsługa, a także dokładna weryfikacja dokładności są kluczowe dla pomyślnej nawigacji.

Miejsce użycia

System Cranial/ENT należy stosować w środowisku szpitalnym, zwłaszcza w pomieszczeniach
przeznaczonych do interwencji chirurgicznych (np. na salach operacyjnych).

Docelowi odbiorcy

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla neurochirurgów, chirurgów laryngologów lub ich
asystentów, korzystających z systemu nawigacyjnego firmy Brainlab.

Kontakt instrumentu z tkanką mózgu oraz płynem mózgowo-rdzeniowym

Do bezpośredniego kontaktu z tkanką mózgową oraz płynem mózgowo-rdzeniowym
przeznaczone są wyłącznie określone instrumenty firmy Brainlab. Listę tych instrumentów
zamieszczono w Instrukcji obsługi instrumentu.

INFORMACJE OGÓLNE
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Na czym polega ryzyko?
• Bezpośredni kontakt instrumentów, które nie są do tego przeznaczone, z tkanką mózgową oraz

płynem mózgowo-rdzeniowym może spowodować uszkodzenie mózgu lub ciężki wstrząs w
wyniku wprowadzenia do organizmu pacjenta substancji endotoksycznych.

• Instrumenty firmy Brainlab są projektowane i produkowane tak, aby minimalizować ryzyko
uszkodzenia tkanki mózgowej pacjenta. Z tego powodu jest mało prawdopodobne wystąpienie
obrażeń u pacjenta podczas prawidłowego użytkowania instrumentu. Jednakże nieprawidłowe
użycie instrumentów lub korzystanie z instrumentów uszkodzonych może spowodować
poważne obrażenia u pacjenta.

• Standardowe metody regeneracji nie są całkowicie skuteczne w przypadku instrumentów
skażonych substancjami endotoksycznymi. Skażenie endotoksyczne może zostać usunięte
wyłącznie przy użyciu agresywnych metod leczenia, np. zastosowaniu bardzo wysokich
temperatur. Takie warunki mogą uszkodzić wysoce precyzyjne instrumenty. Kontakt tkanki
mózgowej lub płynu mózgowo-rdzeniowego z instrumentami, które nie są do tego
przeznaczone, może spowodować poważne obrażenia u pacjenta.

W jakich sytuacjach może dojść do niezamierzonego kontaktu?
• Sytuacje, w których może dojść do niezamierzonego kontaktu z tkanką mózgową, to generalnie

wszystkie sytuacje, kiedy instrumenty są używane w bliskim sąsiedztwie tkanki mózgowej.
Przykładem może być użycie wskaźnika nawigacyjnego wewnątrz jamy czaszki w celu
przeprowadzenia pomiaru odległości lub akwizycji punktu.

Zmniejszanie prawdopodobieństwa wystąpienia kontaktu:
• instrumenty należy regenerować w sposób opisany w Instrukcji dotyczącej czyszczenia,

dezynfekcji i sterylizacji. Instrumenty należy przechowywać i postępować z nimi w opisany
sposób;

• poza sytuacją użycia określonych instrumentów należy unikać bezpośredniego kontaktu
instrumentów z tkanką mózgową oraz płynem mózgowo-rdzeniowym.

Ostrożne postępowanie ze sprzętem

Elementy systemu i dodatkowe instrumenty mogą być obsługiwane wyłącznie przez
przeszkolony personel medyczny.

Elementy systemu i dodatkowe instrumenty zawierają precyzyjne części mechaniczne.
Należy obchodzić się z nimi ostrożnie.

Weryfikacja wiarygodności

Przed rozpoczęciem leczenia pacjenta należy skontrolować wiarygodność wszystkich
informacji wejściowych i wyjściowych systemu.

Nie do użycia diagnostycznego

Zgodnie ze standardem DIN 6868 obrazy wyświetlone w systemach nawigacyjnych firmy
Brainlab nie są odpowiednie do zastosowania diagnostycznego.

Zastosowanie
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1.4 Zgodność z urządzeniami medycznymi
1.4.1 Instrumenty medyczne firmy Brainlab

Zgodne instrumenty medyczne firmy Brainlab

Instrumenty zgodne z oprogramowaniem Cranial/ENT:
• zestaw adaptera do DrapeLink

- adapter zacisku czaszkowego Doro
- adapter zacisku czaszkowego Mayfield
- podstawa długa do DrapeLink
- podstawa krótka do DrapeLink

• biopsyjny układ wyrównujący oraz płaszcz igły biopsyjnej
• zacisk Blakesley
• czaszkowa jednostka referencyjna DrapeLink

- czaszkowy układ referencyjny DrapeLink
- złącze DrapeLink

• jednorazowe odblaskowe markery sferyczne
• jednorazowy znacznik rejestracyjny TK, MR, sali operacyjnej
• jednorazowy mandryn
• system biopsji bezramowej
• stała szyna iMRI do uchwytu głowy firmy GE
• matryca rejestracyjna iMRI do elementów firmy GE
• Matryca rejestracyjna iMRI do uchwytu głowy firmy Noras
• zestaw adaptera instrumentu
• matryca kalibracyjna instrumentu 4.0 (ICM4)
• adaptery mikroskopowe oraz układy mikroskopowe
• wskaźniki z wieloma końcówkami, w tym końcówki wskaźnika Paint
• wskaźnik z tępą końcówką
• wskaźnik z ostrą końcówką
• ramię referencyjne obejmy głowy Mayfield
• Uniwersalny zacisk referencyjny 
• opaska referencyjna oraz opaska z układem referencyjnym
• czaszkowy zestaw referencyjny
• Softouch
• standardowy czaszkowy układ referencyjny – 4 markery
• tace sterylizacyjne (instrumenty czaszkowe, standardowe akcesoria czaszkowe,

otorynolaryngologiczne, system biopsji bezramowej, jednostka referencyjna DrapeLink,
VarioGuide)

• ssak
• adaptery USG
• fantom do rejestracji USG
• VarioGuide
• Z-touch

Pozostałe instrumenty firmy Brainlab

Po wydaniu niniejszego podręcznika może okazać się, że dostępne są dodatkowe instrumenty. W
przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zgodności instrumentów z oprogramowaniem firmy
Brainlab należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Z oprogramowaniem Cranial/ENT należy używać wyłącznie instrumentów oraz części
zamiennych określonych przez firmę Brainlab. Użycie niezatwierdzonych instrumentów /

INFORMACJE OGÓLNE
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części zamiennych może mieć ujemny wpływ na bezpieczeństwo i/lub skuteczność
urządzenia medycznego oraz zagrażać bezpieczeństwu pacjenta, użytkownika i/lub
środowiska.

Zgodność z urządzeniami medycznymi
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1.4.2 Oprogramowanie firmy Brainlab

Zgodne oprogramowanie medyczne firmy Brainlab

Oprogramowanie Cranial/ENT jest zgodne z:
• DICOM Viewer w wersji 2.0, 2.1 i 2.2
• Digital Lightbox w wersji 2.0
• Image Fusion w wersji 1.0 i 2.0
• iPlan CMF w wersji 3.0
• iPlan Cranial w wersji 3.0
• iPlan ENT w wersji 3.0
• iPlan Stereotaxy w wersji 3.0
• Smartbrush w wersji 2.1

Inne programy firmy Brainlab

W przypadku używania wersji oprogramowania innej niż wymienione powyżej należy
skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab w celu sprawdzenia zgodności z
urządzeniami firmy Brainlab.

Z niniejszym systemem może być stosowane wyłącznie oprogramowanie medyczne firmy
Brainlab określone przez firmę Brainlab.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.4.3 Urządzenia innych firm

Zgodne urządzenia medyczne innych firm

Urządzenie medyczne Model Producent

Stabilizator czaszkowy

Obejma głowy do śródope-
racyjnych badań TK i MRI:
Mayfield®, Doro®, Noras,
GE lub podobne konstruk-
cje

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

Śruba samowiercąca

1,5 × 6 mm maxDrive®

bezwiertłowa (Martin) lub
śruba korowa PlusDriveTM

samowiercąca (Synthes)

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

Łopatka wkrętaka 1,5 mm (odpowiednia do
używanych śrub)

Uchwyt wkrętaka Odpowiedni do używanej
łopatki i śrub

Wiertło i uchwyt (opcjonal-
nie) 1,1 mm

Jednorazowa igła biopsyjna
typu A

PAJUNK GmbH
Karl-Hall-Strasse 1
78187 Geisingen
Germany

Znaczniki do stosowania w
przypadku wielu technik

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
USA

Zgodne urządzenia skanujące innych firm

Urządzenie skanujące Model Producent

Urządzenia do obrazowania medycznego
zgodne z instrukcjami skanowania firmy
Brainlab (np. skaner MR i TK, ramię C,
DVT oraz podobne urządzenia)

Należy sprawdzić wymagania zawarte w protoko-
łach skanowania firmy Brainlab.

Zgodność z urządzeniami medycznymi
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Zgodne mikroskopy chirurgiczne innych firm

Model Producent

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

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

HAAG-STREIT
• Hi-R 1000
• Hi-R 700

HAAG-STREIT
Rosengarten 10
22880 Wedel
Germany

Leica
• M720
• M525
• M520
• M530

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

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

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

Zgodne urządzenia innych firm do integracji ultrasonograficznej IGSonic

Model Producent

• FlexFocus 700
• FlexFocus 800

BK Medical
Mileparken 34
2730 Herlev
Denmark

• Sonda ultrasonograficzna BK8862
• Sonda ultrasonograficzna BK8863

Izolator sieciowy EN-30
UWAGA: To nie jest urządzenie me-
dyczne.
 

EMO systems GmbH

Pozostałe urządzenia innych firm

Stosowanie połączeń urządzeń medycznych niezatwierdzonych przez firmę Brainlab może
wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo i/lub skuteczność tych urządzeń oraz zagrozić
bezpieczeństwu pacjenta, użytkownika i/lub otoczenia.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.4.4 Oprogramowanie innych firm

Autoryzacja

Oprogramowanie w systemie Brainlab mogą instalować wyłącznie autoryzowani
pracownicy firmy Brainlab. Nie należy instalować ani usuwać jakichkolwiek aplikacji
oprogramowania.

Pozostałe oprogramowanie innych firm

Z oprogramowaniem Cranial/ENT może być instalowane i używane wyłącznie
oprogramowanie określone przez firmę Brainlab.

Skanowanie pod kątem wirusów i oprogramowania złośliwego

Należy pamiętać, że pewne ustawienia programów zabezpieczających przed
oprogramowaniem złośliwym (np. skanera wirusów) mogą negatywnie wpływać na
wydajność systemu np. w sytuacjach, gdy wykonywane jest skanowanie w czasie
rzeczywistym, a każdy dostęp do pliku jest monitorowany, wczytywanie i zapisywanie
danych pacjenta może być wolne. Firma Brainlab zaleca wyłączenie skanowania w czasie
rzeczywistym i przeprowadzanie skanowania pod kątem obecności wirusów poza
godzinami pracy klinicznej.

Należy upewnić się, że oprogramowanie przeciwwirusowe nie modyfikuje żadnych
katalogów firmy Brainlab.

Nie należy pobierać ani instalować aktualizacji podczas planowania leczenia. Aby uzyskać
więcej informacji, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Aktualizacje

Aktualizacje systemu operacyjnego (tzw. poprawki) lub oprogramowania innych firm
powinny być wykonywane po godzinach pracy klinicznej i w środowisku testowym, aby
zweryfikować poprawność działania systemu firmy Brainlab. Firma Brainlab monitoruje
poprawki do systemu Windows i będzie wiedzieć, w przypadku pewnych aktualizacji, czy
można spodziewać się problemów. Jeśli wystąpią problemy z aktualizacjami systemu
operacyjnego, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Zgodność z urządzeniami medycznymi
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1.5 Szkolenie i dokumentacja
1.5.1 Szkolenie

Szkolenie Brainlab

Aby zapewnić bezpieczeństwo i właściwe użytkowanie, przed użyciem systemu wszyscy
użytkownicy powinni wziąć udział w programie szkoleniowym prowadzonym przez przedstawiciela
firmy Brainlab.

Pomoc koordynowana

Podczas pierwszego stosowania systemu nawigacyjnego obecny będzie pracownik firmy Brainlab
zapewniający wsparcie. Nawigację należy rozpocząć od mniej złożonych procedur, kiedy można
łatwo zweryfikować, w jaki sposób system nawigacyjny wspomaga użytkownika, oraz poznać
obszary, w których występują ograniczenia. Przed zastosowaniem systemu u pacjenta należy
ćwiczyć wykonywanie procedur na zwłokach i/lub fantomach.

Odpowiedzialność

System ten stanowi jedynie pomoc dla chirurga; nie zastępuje jego doświadczenia ani nie
przejmuje jego odpowiedzialności. Użytkownik musi być zawsze w stanie kontynuować
zabieg bez wsparcia systemu.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.5.2 Dokumentacja

Czytanie instrukcji obsługi

Instrukcje obsługi opisują złożone urządzenia medyczne oraz oprogramowanie do nawigacji
chirurgicznej, których należy używać z zachowaniem ostrożności.
Ważne jest, aby wszyscy użytkownicy systemu, instrumentów i oprogramowania:
• dokładnie przeczytali instrukcje przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu;
• mieli stały dostęp do tych instrukcji obsługi.

Dostępne instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi Spis treści

Instrukcje obsługi oprogra-
mowania

• Przegląd planowania leczenia oraz nawigacji sterowanej obra-
zem

• Opis konfiguracji systemu sali operacyjnej
• Szczegółowe instrukcje dotyczące oprogramowania

Instrukcje obsługi urządzeń
Szczegółowe informacje dotyczące urządzeń do radioterapii i za-
biegów chirurgicznych, zwykle definiowanych jako duże, złożone
instrumenty

Instrukcje obsługi instrumen-
tu

Szczegółowe instrukcje obsługi dotyczące postępowania z instru-
mentem

Instrukcja dotycząca czy-
szczenia, dezynfekcji i stery-
lizacji

Szczegółowe informacje dotyczące czyszczenia, dezynfekcji i ste-
rylizacji instrumentów

Instrukcja obsługi systemu Wyczerpujące informacje na temat konfiguracji systemu

Techniczna instrukcja obsłu-
gi

Szczegółowe dane techniczne systemu, obejmujące parametry
techniczne i zgodność

UWAGA: Ta tabela może nie być wyczerpująca dla wszystkich instalacji. Gdy będzie to konieczne,
do danej instalacji zapewnione będą dodatkowe instrukcje obsługi.
 

Szkolenie i dokumentacja
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2 KONFIGURACJA SYSTEMU
2.1 Konfiguracja systemu
2.1.1 Przegląd

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu różni się w zależności od używanego systemu i rodzaju wykonywanego
zabiegu. Należy pamiętać o następujących kwestiach:
• kamera i monitor nie mogą utrudniać pracy chirurgowi;
• podczas całego zabiegu, w tym także podczas wszystkich procedur rejestracji i nawigacji,

kamera musi mieć wyraźny widok na układ referencyjny;
• przed rozpoczęciem należy prawidłowo ustawić kamerę. Należy unikać większych zmian

położenia kamery podczas zabiegu.

Przebieg procedury

1.

Ustawić kamerę w wymaganej pozycji.
Aby zapewnić optymalny widok, kamera musi znajdować się około 1,2–1,8 metra od pola
operacyjnego.
UWAGA: Więcej informacji dotyczących pozycjonowania kamery podczas przygotowania
do rejestracji pacjenta można znaleźć na str. 57.
 

2. Podłączyć i włączyć system (zobacz Instrukcja obsługi systemu).

Pozycja układu referencyjnego

Układ referencyjny należy ustawić w taki sposób, aby pozostawał widoczny przez cały zabieg.
Jeśli użytkownik planuje na przykład korzystać z mikroskopu, należy wziąć pod uwagę miejsce, w
którym mógłby on blokować widok z układu referencyjnego. Przydatne jest postawienie kamery
po tej samej stronie, po której zamocowany jest układ referencyjny.

Im bliżej obszaru zainteresowania zamocowany będzie układ, tym dokładniejsza będzie
nawigacja. Należy ustawić układ referencyjny możliwie jak najbliżej obszaru
zainteresowania, ale tak, aby nie zakłócał wymaganej przestrzeni chirurgicznej.

Położenie systemu

Umieszczenie systemu w sekcji nóg stołu operacyjnego preferowane jest w przypadku zabiegów
neurochirurgicznych, a umieszczenie w sekcji głowy stołu operacyjnego jest preferowane w
przypadku zabiegów otorynolaryngologicznych.
UWAGA: Położenie systemu zależy przede wszystkim od pozycji chirurga i sprzętu otaczającego
stół operacyjny.
 

KONFIGURACJA SYSTEMU
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Narażenie na działanie lasera

Nie należy narażać detektorów podczerwieni z innych systemów na wiązkę laserową
kamery lub Z-touch firmy Brainlab.

Konfiguracja systemu

26 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.4 Cranial/ENT Wer. 3.1



3 PRZEGLĄD
OPROGRAMOWANIA

3.1 Wstęp
3.1.1 Przegląd

Informacje ogólne

Cranial/ENT to współpracujące z ekranem dotykowym oprogramowanie do nawigacji
śródoperacyjnej. Umiejscowienie instrumentów chirurgicznych w trójwymiarowej pozycji na
podstawie zestawu danych anatomicznych zebranych w takich badaniach jak MR i/lub TK może
ułatwić interwencje chirurgiczne.
W powiązaniu z oprogramowaniem do planowania pozwala na przygotowanie planu leczenia
niezależnie od interwencji, a następnie na przeniesienie planu do oprogramowania do nawigacji
jako dodatkowego odniesienia i wsparcia podczas operacji. Ponadto dane pozyskane lub
zmodyfikowane podczas operacji można przenieść z powrotem do oprogramowania do
planowania.

Oprogramowanie Cranial/ENT może być wykorzystywane wyłącznie w neurochirurgii oraz
do zabiegów otorynolaryngologicznych. Nie należy używać oprogramowania do innych
rodzajów leczenia.

Oprogramowanie Cranial/ENT wykorzystuje zeskanowane obrazy pacjenta pozyskiwane
przed wykonaniem operacji. Rzeczywista budowa anatomiczna pacjenta może się różnić od
przedstawionej na przedoperacyjnych danych obrazowych, np. z powodu przesunięcia lub
resekcji tkanki mózgowej.

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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Typowy schemat postępowania

Przebieg procedury

1. Stworzyć i wyedytować plan w oprogramowaniu iPlan lub Brainlab Elements.

2. Wczytać plan leczenia do Patient Browser.

3. Przeprowadzić nawigację.

4.
Wyeksportować plan.
Powtórzyć etapy 1–4 w razie potrzeby.

Wstęp
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3.2 Otwarcie sesji
3.2.1 Uruchomienie oprogramowania

Rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem

Otworzyć oprogramowanie Cranial/ENT z poziomu Content Manager, wykorzystując
następujące opcje:

Opcje

Uruchomienie oprogramowania Cranial/ENT z danymi pacjenta:
• Wybrać pacjenta.
• Wybrać aplikację Cranial/ENT.

Oprogramowanie zostaje wczytane i otwiera się ekran główny (zobacz str. 32).

Aby rozpocząć pracę bez danych pacjenta, należy wybrać aplikację Cranial/ENT.
Oprogramowanie zostaje wczytane i otwiera się ekran główny (zobacz str. 32).

UWAGA: Więcej informacji na temat wyboru pacjenta i aplikacji podano w Instrukcji obsługi
oprogramowania Content Manager.
 

Przed wczytaniem danych pacjenta należy upewnić się, że jego nazwisko i numer
identyfikacyjny są prawidłowe.

Wczytywanie danych pacjenta podczas sesji

Jeśli oprogramowanie Cranial/ENT zostało uruchomione bez danych pacjenta lub jeśli użytkownik
chce wczytać dodatkowe dane do sesji, można to zrobić w dowolnym momencie.

Przebieg procedury

1. Nacisnąć Data na pasku menu, aby otworzyć okno dialogowe Data (patrz str. 35).

2.

Nacisnąć Load Data.
Otwiera się Patient Browser i można wybrać dane pacjenta.
W trakcie wczytywania danych następuje przekierowanie do oprogramowania Cranial/
ENT.

UWAGA: Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Instrukcji obsługi oprogramowania
Patient Browser.
 

Fuzja obrazów

Można połączyć za pomocą fuzji kilka zestawów obrazów, jeśli w systemie zainstalowana jest
funkcja Image Fusion.

Opcje

Jeśli dane pacjenta zawierają zestawy obrazów, które nie zostały jeszcze połączone
za pomocą fuzji, pojawia się monit o ich połączenie.
Nacisnąć Proceed.

Można pominąć fuzję obrazów podczas wczytywania oprogramowania, a później w do-
wolnym momencie podczas nawigacji połączyć zestawy obrazów z poziomu okna dia-
logowego Data.

UWAGA: Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Instrukcji obsługi oprogramowania
Image Fusion.
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3.3 Zamykanie i przywracanie sesji
3.3.1 Zamykanie oprogramowania i zamykanie systemu

Prawidłowe zamknięcie

Zawsze należy zamykać oprogramowanie przed zamknięciem systemu. Nigdy nie należy
używać przełącznika zasilania do zamykania oprogramowania, gdyż może to spowodować
utratę danych.

Zamykanie oprogramowania

Przebieg procedury

1.
Nacisnąć przycisk strony głównej.
Otwiera się Content Manager.

2.
Nacisnąć Export, aby wyeksportować dane pacjenta do wybranego nośnika danych.
UWAGA: Można uzyskać dostęp do wszystkich zrzutów ekranu pozyskanych podczas tej
sesji za pomocą przycisku Screenshot i zapisać je.
 

UWAGA: Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Instrukcji obsługi oprogramowania
Content Manager.
 

Zamykanie systemu

Przebieg procedury

1. Po zamknięciu oprogramowania i zapisaniu danych pacjenta należy wyjąć nośnik danych.

2. Nacisnąć Exit w oprogramowaniu Content Manager.

3. Nacisnąć Shutdown.

UWAGA: Więcej informacji na temat zamykania systemu podano w Instrukcji obsługi systemu.
 

Zamykanie i przywracanie sesji
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3.3.2 Przywracanie sesji

Informacje ogólne

Jeśli oprogramowanie niespodziewanie zakończy działanie, rejestrację i kalibracje instrumentów z
poprzedniej sesji można przywrócić po ponownym uruchomieniu oprogramowania.

Przywracanie sesji

Rysunek 1 

Procedura

Program przywraca informacje, a ekran główny otwiera się.
Nacisnąć Close, aby kontynuować nawigację.

Przed kontynuacją starannie zweryfikować przywrócone rejestracje i kalibracje
instrumentów.

Jeśli instrument został wymieniony, adapter został przesunięty lub zmieniono jego
położenie, nie należy przywracać kalibracji. W tym wypadku należy przeprowadzić nową
kalibrację.
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3.4 Interfejs użytkownika
3.4.1 Ekran główny

Informacje ogólne

Ekran główny zostaje otwarty po wczytaniu danych pacjenta. Oprogramowanie Cranial/ENT
oferuje dwie opcje interfejsu użytkownika, pomiędzy którymi można się przełączać:
• Duże menu z powiększonym paskiem menu
• Małe menu ze zminimalizowanym paskiem menu

Widok dużego menu

Poniższy rysunek przedstawia widok systemu z dużym menu.

③

④

①

②

⑤

Rysunek 2 

Nr Znaczenie Patrz

① Bieżąca funkcja oraz informacja o pacjencie str. 29

② Home powoduje powrót do oprogramowania Content Manager nd.

③ Widoki nawigacji str. 115

④ Okna widoku kamery str. 40

⑤ Paski stanu kamery str. 41

⑥ Pasek menu str. 34

Widok małego menu

W widoku małego menu przyciski na pasku menu są przedstawione w postaci ikon, a widoki
nawigacji są większe.
Funkcjonalność opcji paska menu jest identyczna jak w widoku dużego menu, zgodnie z opisem
na str. 34.

Interfejs użytkownika
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Rysunek 3 

Przebieg procedury

1. Nacisnąć Tools > Settings.

2.
Nacisnąć Menu Big/Small.
Ekran nawigacyjny za oknem dialogowym zmienia się na widok małego menu (widok
zmaksymalizowany).

3. Nacisnąć Close, aby powrócić do ekranu nawigacji.
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3.4.2 Funkcje paska menu

Funkcja rejestracji

Funkcja Duże menu Małe menu Patrz

Przycisk Register aktywuje rejestrację pa-
cjenta. str. 55

Funkcje nawigacji

Funkcja Duże menu Małe menu Patrz

Przycisk Tooltip umożliwia wirtualne wydłu-
żenie lub skrócenie końcówki nawigowanego
instrumentu.

nd. str. 180

Przycisk Acquire pozwala na zdefiniowanie
zdigitalizowanego punktu na głowie pacjenta
lub utworzenie trajektorii, jeśli określono offset
końcówki narzędzia. 

nd. str. 162

Dostosowanie widoków

Funkcja Duże menu Małe menu Patrz

Przycisk Freeze blokuje nawigowany widok. str. 175

Przycisk Zoom zmienia powiększenie wy-
świetlanych obrazów. str. 119

Konfiguracja wyświetlania i zrzuty ekranu

Funkcja Duże menu Małe menu Patrz

Przełączanie pomiędzy różnymi widokami i
ich konfigurowanie. nd. str. 120

Przycisk Screenshot umożliwia wykonanie
zrzutu bieżącego ekranu. str. 150

Przyciski opcjonalne

Przyciski opcjonalne można aktywować z poziomu Tools > Settings > Optional Menu Bar
Button (patrz str. 50). Do wyświetlenia na pasku menu można wybierać następujące ikony:

Funkcja Duże menu Małe menu Patrz

Paint umożliwia wykrywanie chirurgicznie
usuwanej tkanki. str. 251

Aktywuje nawigację mikroskopu. str. 285

Interfejs użytkownika
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Funkcja Duże menu Małe menu Patrz

Uruchamia nawigację VarioGuide. str. 257

Aktywuje nawigację USG. str. 207

Dane

Nacisnąć Data, aby otworzyć okno dialogowe Data, które daje dostęp do funkcji danych pacjenta.

Rysunek 4 

Funkcja Patrz

Dostosowanie właściwości zestawu obrazów. str. 145

Zarządzanie obiektami i nałożeniami. str. 151

Zarządzanie trajektoriami. str. 170

Zarządzanie punktami. str. 164

Łączenie zestawów obrazów.
UWAGA: Szczegółowe instrukcje dotyczące użycia tej funkcji podano w Instrukcji
obsługi oprogramowania Image Fusion.
 

str. 29

Wczytanie danych pacjenta. str. 29
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Tools

Nacisnąć Tools, aby otworzyć okno dialogowe Tools, które daje dostęp do ustawień nawigacji i
narzędzi.

Rysunek 5 

Funkcja Patrz

Infolinia firmy Brainlab. str. 47

Dostosowanie ustawień systemu. str. 48

Wybór skalibrowanych instrumentów. str. 203

Uruchamianie nawigacji VarioGuide. str. 257

Uruchamianie nawigacji mikroskopu. str. 285

Uruchamianie nawigacji USG. str. 207

Konfigurowanie połączeń wideo. str. 51

Aktywowanie IGTLink. str. 324

Wybór narzędzi pomiarowych. str. 176

Interfejs użytkownika
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3.4.3 Ogólne przyciski okna dialogowego

Dostępne przyciski

W zależności od rodzaju okna dialogowego dostępne są różne przyciski.

Przycisk Funkcja

Przenosi użytkownika do następnego etapu.

Potwierdza ustawienia i zamyka okno dialogowe.

Powrót do poprzedniego okna dialogowego lub etapu.

Pozwala na powtórzenie etapu.

Wyjście z okna dialogowego bez zastosowania zmian.

Wyjście z okna dialogowego z zastosowaniem zmian.

Przywraca ustawienia do stanu pierwszego otwarcia bieżącego okna dialogowe-
go.

UWAGA: Dodatkowe przyciski ze specjalnymi funkcjami zostały opisane w odpowiednich
częściach niniejszego podręcznika.
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3.4.4 Funkcje paska narzędzi do zarządzania danymi

Dostępne funkcje

W oknach dialogowych, które wyświetlają dane, na pasku narzędzi dostępne są dodatkowe
funkcje:

①

Rysunek 6 

Funkcja Znaczenie

Otwiera okno dialogowe Select Set w celu wybrania innego zestawu obrazów.

Zmienia powiększenie wyświetlanego obrazu.

Pokazuje/ukrywa wszystkie obiekty w widoku obrazu.

Interfejs użytkownika
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3.4.5 Wyświetlanie okna dialogowego na dwóch monitorach

Informacje ogólne

Jeśli system jest wyposażony w dwa monitory (np. w systemie Curve), istnieją dwie możliwości
konfiguracji wyświetlania:
• Tryb Clone: takie same informacje są wyświetlane na obydwu monitorach.
• Tryb Extended: monitor podstawowy z paskiem menu i dodatkowy z dodatkowymi widokami

nawigacji.
UWAGA: W trybie Extended monitora dodatkowego należy używać wyłącznie do funkcji
dodatkowych, ponieważ nie wyświetla on istotnych informacji, takich jak okna widoku kamery i
paski stanu.
 

Bliższe informacje na temat trybu Extended i Clone oraz sposobów ich aktywacji można znaleźć w
Instrukcji obsługi oprogramowania Content Manager.

Wyświetlanie okna dialogowego w trybie Extended

Kiedy na monitorze podstawowym wyświetlane jest okno dialogowe, na monitorze dodatkowym
pojawia się następujący komunikat: „A dialog is open on the other display. Press ‘Fetch’ to put
that dialog here.” (Okno dialogowe zostało otwarte na innym wyświetlaczu. Naciśnij „Fetch”, aby
umieścić okno dialogowe tutaj).

Rysunek 7 

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.4 Cranial/ENT Wer. 3.1 39



3.5 System wykrywania
3.5.1 Wyświetlanie stanu wykrywania położenia

Informacje ogólne

Aby umożliwić udaną rejestrację oraz nawigację, należy zapewnić niczym niezakłócony widok
kamery na instrumenty oraz układy referencyjne.
Wyświetlanie stanu zapewnia informację zwrotną w czasie rzeczywistym, dotyczącą widoczności
instrumentów oraz układów referencyjnych dla kamery. Punkty na wyświetlaczu wskazują
względne położenia instrumentów i układów referencyjnych widocznych dla obu soczewek
kamery.

Wyświetlanie stanu: Widok z dużym menu (widok zminimalizowany)

②

①

Rysunek 8 

Nr Element

① Okna widoku kamery

② Paski stanu

Wyświetlanie stanu: Widok z małym menu (widok zmaksymalizowany)

②

①

Rysunek 9 

Nr Element

① Okna widoku kamery

② Paski stanu

Okna widoku kamery

W oknach widoku kamery wyświetlane są punkty, które odzwierciedlają geometrię markerów
sferycznych układów referencyjnych oraz nawigowanych instrumentów. Kodowanie punktów
kolorem jest swoiste dla każdego układu referencyjnego oraz instrumentu. Okien widoku kamery
można użyć do sprawdzenia, czy instrument lub układ są widoczne dla kamery.

System wykrywania
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Kolor punktu Odzwierciedlany element

Czerwony Układ referencyjny (np. czaszkowy układ referencyjny), jeśli pacjent zos-
tał zarejestrowany

Żółty
• Wykalibrowany układ adaptera instrumentów
• Matryca rejestracyjna iMRI (podczas rejestracji)

Pomarańczowy
• ICM4
• Fantom do rejestracji USG

Zielony Wskaźnik lub urządzenie Softouch

Niebieski Adaptery USG

Jasnoniebieski Adaptery mikroskopu

Turkusowy Instrumenty Paint

Różowy

• Jednorazowa igła biopsyjna typu A oraz biopsyjny układ wyrównu-
jący

• VarioGuide
• Jednorazowy mandryn

Biały Niewykalibrowane instrumenty

Szary (wypełniony) Markery sferyczne układu, które są widoczne dla obu soczewek kamery,
lecz przypisanie ich do określonego instrumentu nie jest możliwe

Szary (pusty) Układ jest widoczny wyłącznie dla jednej soczewki kamery i nie może zos-
tać zinterpretowany

Wyświetlanie instrumentów

Należy pamiętać, że wizualizacja instrumentów może mieć postać uproszczonej
interpretacji rzeczywistego kształtu instrumentu.

Daltoniści mogą nie być w stanie jednoznacznie odróżnić kolorów przedstawianych
instrumentów.

Należy upewnić się, że układy wykrywające instrumentów nie są wyświetlane zbyt blisko
siebie i że nie uniemożliwiają wykrycia innych markerów przez kamerę. W przeciwnym
wypadku system może nie być w stanie rozróżnić instrumentów, co spowoduje
nieprawidłową nawigację instrumentu.

Paski stanu kamery

Paski stanu wskazują, czy kamera jest w stanie wykrywać położenie instrumentu.

Pasek stanu Kolor Interpretacja

Pasek prawy (w widoku
dużego menu)

Zielony
Normalny tryb wykrywania położenia. Układ referencyjny i
co najmniej jeden instrument o znanej geometrii markerów
sferycznych są widoczne dla kamery.Pasek dolny (w widoku

małego menu)

Pasek prawy (w widoku
dużego menu)

Żółty

Kamera straciła widok na aktywny układ. Pasek stanu po-
zostaje żółty do momentu wznowienia normalnego wykry-
wania położenia. Jeśli widoczność nie zostanie przywróco-
na, pasek stanu zmieni kolor na czerwony.

Pasek dolny (w widoku
małego menu)

Pasek lewy (w widoku
dużego menu) Czerwony

Wykrywanie położenia nie jest możliwe. Rejestracja pa-
cjenta nie została wykonana lub markery sferyczne kluczo-
wego układu nie są widoczne dla kamery.
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Pasek stanu Kolor Interpretacja

Pasek górny (w widoku
małego menu)

Oba Czarny
Błąd komunikacji kamery podczas rozruchu. Jeśli w czasie
użycia wystąpi błąd komunikacji kamery, zostanie wyświet-
lone ostrzeżenie.

Żółty kolor paska stanu oznacza, że nie jest zapewnione dokładne wykrywanie położenia.

Opóźnienia w wykrywaniu położenia

Wyświetlane informacje mogą być opóźnione w stosunku do rzeczywiście wykrywanego
instrumentu. Należy porównać ruch rzeczywistego instrumentu z jego reprezentacją na
ekranie. Jeśli wyświetlanie nawigacyjne jest powolne, należy zmniejszyć ilość widocznych
danych do minimum (zobacz str. 115).

System wykrywania
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3.5.2 Wykrywanie położenia instrumentów

Priorytet wykrywania położenia

Oprogramowanie aktualizuje widoki nawigacji na podstawie położenia instrumentu z najwyższym
priorytetem. Instrumenty o niższym priorytecie są wyświetlane, ale nie zostaną wykorzystane
domyślnie do aktualizacji widoków.
Na poniższej liście przedstawiono priorytety wykrywania położenia, począwszy od instrumentów z
wysokim priorytetem:
• Softouch
• Wskaźnik
• Układ adaptera instrumentów XL
• Układ adaptera instrumentów L
• Układ adaptera instrumentów ML
• Układ adaptera instrumentów M
• Instrumenty Paint
• Jednorazowy mandryn
• Jednorazowa igła biopsyjna typu A
• Biopsyjny układ wyrównujący/VarioGuide
• Adaptery mikroskopu
• Adaptery USG

UWAGA: Aby zaktualizować widoki nawigacji do pozycji instrumentów o niższym priorytecie,
należy usunąć instrumenty o wyższym priorytecie z pola widzenia kamery.
 

Wykrywanie położenia identycznych geometrii instrumentów

Oprogramowanie nie może odróżnić instrumentów o identycznej geometrii układu wykrywającego.
Jeśli na przykład przymocowano układ adaptera instrumentów w rozmiarze ML do dwóch
różnych instrumentów (zobacz rysunek poniżej), oprogramowanie może je interpretować jako ten
sam instrument.

Rysunek 10 
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Nie należy równocześnie używać wskaźników, adapterów mikroskopowych, adapterów
ultrasonograficznych lub adapterów instrumentów w tym samym rozmiarze, ponieważ
oprogramowanie nawigacyjne nie może rozróżnić poszczególnych kalibracji identycznego
geometrycznie układu markerów sferycznych.

System wykrywania
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3.5.3 Ustawianie kamery

Okno dialogowe Tracking System Alignment

W tym oknie dialogowym wyświetlana jest pozycja układów referencyjnego i wykrywania
położenia w obrębie pola widzenia kamery.

①

③
②

Rysunek 11 

Nr Znaczenie

① Niebieski stożek przedstawia pole widzenia kamery.

② Kolorowe okręgi przedstawiają odległość układów od soczewek kamery.

③ Kolorowe sfery odzwierciedlają markery sferyczne na układzie referencyjnym oraz ukła-
dzie wykrywania położenia.

UWAGA: Konwencje kolorystyczne sfer oraz okręgów są takie same jak w oknach widoku kamery
(zobacz str. 40).
 

Wyświetlanie Camera App

Jeśli jest zainstalowana, Camera App otwiera się i wyświetla położenie układów referencyjnych i
układów wykrywania w polu widzenia kamery.

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.4 Cranial/ENT Wer. 3.1 45



① ②

③

④

Rysunek 12 

Nr Znaczenie

①
Wyświetla odległość instrumentów i/lub układów referencyjnych względem kamery. Opty-
malna widoczność i dokładność jest zapewniona, gdy wszystkie sfery wykrywania będą
wewnątrz niebieskiego korytarza.

② Wyświetla położenie instrumentów i/lub układów referencyjnych względem kamery.

③ Wyświetla przyciski pozycjonujące sterowania silnikiem kamery.

④
Służy do centrowania kamery.
UWAGA: Centrowanie kamery zajmuje do 5 sekund. Drugie kliknięcie dezaktywuje funk-
cję centrowania.
 

Optymalizacja pola widzenia kamery

Przebieg procedury

1.
Nacisnąć jedno z okien widoku kamery na pasku menu, aby otworzyć okno dialogowe
Tracking System Alignment.
Jeśli jest zainstalowana, otworzy się Camera App.

2.

Należy dostosować odległość i kąt kamery, aby wszystkie niezbędne układy były repre-
zentowane w niebieskim stożku w oknie dialogowym Tracking System Alignment.
Pierścienie przedstawiające układ referencyjny powinny być możliwie jak najbliżej środka,
tak aby pozostała wystarczająca przestrzeń do nawigowania instrumentów.
Jeśli układ przestanie być widoczny dla kamery, sfery znikają z widoku, co wskazuje, że
układ nie może być dalej wykrywany.

System wykrywania
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3.6 Informacja o systemie oraz konfiguracja systemu
3.6.1 Przegląd

Informacje ogólne

Pomoc techniczna firmy Brainlab przeprowadza początkową konfigurację systemu. Dodatkowe
ustawienia można skonfigurować w oknie dialogowym Tools.

Okno dialogowe Tools

①

②

③

Rysunek 13 

Nr Funkcja

①
Nacisnąć Hotline, aby uzyskać dostęp do:
• Pomocy technicznej firmy Brainlab oraz numerów infolinii
• Informacji dotyczących wersji oprogramowania

② Nacisnąć Settings, aby otworzyć Tools > Settings w celu dopasowania różnych usta-
wień systemowych (zobacz str. 48).

③ Przycisk Video umożliwia konfigurację ustawień wideo (zobacz str. 51).
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3.6.2 Dostosowanie ustawień

Okno dialogowe Tools > Settings

Rysunek 14 

Funkcje ustawień

Ustawienie Element Patrz

Menu Left/Right Dostosowanie położenia paska menu. str. 49

Menu Big/Small Maksymalizacja/minimalizacja widoków głównego
ekranu nawigacji. str. 32

Sound Dostosowanie ustawień dźwięku. str. 49

3-D Instruments Dostosowanie wyświetlania instrumentów (3D lub
2D). str. 184

Big Instrument Crosshair Dostosowanie wyświetlania końcówki narzędzia (du-
ży lub mały krzyżyk). str. 185

3-D Points & Trajectories Dostosowanie wyświetlania punktów i trajektorii. str. 174

Display Scan Time Dostosowanie wyświetlania danych skanowania i
czasu na widokach obrazów. str. 116

Smart Autozoom
Automatyczne zwiększenie powiększenia do 300%,
kiedy nawigowany instrument trzymany jest nieru-
chomo.

str. 119

Smart Video Maximize
Automatyczne wyświetlanie widoku wideo w trybie
pełnego obrazu, gdy żaden instrument nie jest nawi-
gowany przez 30 sekund.

str. 139

Image Orientation Określenie orientacji danych obrazowych pacjenta. str. 126

Optional Menu Bar Button Aktywowanie i wybór dodatkowego przycisku do pas-
ka menu. str. 50

UWAGA: Jeśli w systemie wykorzystywana jest funkcja logowania, zdefiniowane tu ustawienia są
zapisywane wraz z loginem użytkownika.
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Dostosowywanie położenia menu

Procedura

W Tools > Settings nacisnąć Menu Left/Right, aby wyświetlić pasek menu po lewej/prawej
stronie ekranu. 

Dostosowywanie konfiguracji dźwięku

Rysunek 15 

Przebieg procedury

1. Otworzyć Tools > Settings > Sound. 

2.
Aby włączyć lub wyłączyć dźwięki systemowe, takie jak sygnały błędu i inne dźwięki po-
twierdzenia (np. otwarcia lub zamknięcia okna dialogowego), należy przełączyć opcję
Sound Output na ustawienie włączenia (niebieska ramka) lub wyłączenia (szara ramka).

3. Aby włączyć dźwięk podczas naciskania przycisków, należy przełączać Button Sound na
ustawienie włączenia (niebieska ramka) lub wyłączenia (szara ramka).

4. Wybrać poziom głośności, dostosowując położenie suwaka Sound volume level.
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Aktywowanie dodatkowych przycisków w pasku menu

Rysunek 16 

Przebieg procedury

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

2.

Wybrać spośród:
• Microscope
• Ultrasound
• VarioGuide
• Paint

Odpowiedni przycisk zostanie wyświetlony na pasku menu (zobacz str. 34).

Informacja o systemie oraz konfiguracja systemu
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3.6.3 Konfigurowanie połączenia wideo

Informacje ogólne

Video pozwala na konfigurowanie ustawień połączenia wideo w czasie rzeczywistym (np. wideo
endoskopu). Po skonfigurowaniu połączeń wideo można dostosować ekran do wyświetlania
obrazu wideo w dowolnym widoku nawigacji (zobacz str. 115). 

Przed rozpoczęciem

Należy podłączyć przewód pomiędzy źródłem obrazu wideo a systemem nawigacyjnym,
postępując zgodnie z odpowiednią Instrukcją obsługi systemu firmy Brainlab oraz instrukcją
obsługi źródła sygnału wideo. Należy upewnić się, że sygnał jest przekazywany, aby było możliwe
dostosowanie ustawień wideo.

Dostęp do ustawień wideo

Procedura

Nacisnąć przycisk Video w oknie dialogowym Tools. 
Otwiera się kilka zakładek, w których można zdefiniować różne ustawienia.

Wybór wejścia wideo i rodzaju sygnału

① ②

Rysunek 17 

Przebieg procedury

1. W zakładce Input ① należy wybrać odpowiedni Signal Type za pomocą przycisku Togg-
le.

2.
Aby wybrać inne źródło sygnału wideo, nacisnąć Select Input.
W oknie dialogowym Video input ② wybrać żądane wejście. Używane wejścia są odpo-
wiednio opisane.
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Dostosowanie okna wideo

③

Rysunek 18 

Przebieg procedury

1.

Nacisnąć zakładkę Cropping, aby przyciąć i dopasować widok do wyświetlania najważ-
niejszych części wideo.
UWAGA: Należy upewnić się, że cała zawartość obrazu wideo jest wyświetlana w oknie
akwizycji.
 

2.

• Do konfiguracji odpowiedniego rozmiaru obrazu wykorzystać suwaki pionowe i pozio-
me.

• W celu dopasowania położenia obrazu należy użyć strzałek w widoku lub nacisnąć bez-
pośrednio w widoku.

Dopasowanie ustawień obrazu wideo

Rysunek 19 

Informacja o systemie oraz konfiguracja systemu
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Przebieg procedury

1.
Aby dostosować ustawienia obrazu dla widoku wideo, nacisnąć zakładkę Settings. 
UWAGA: Dostępne ustawienia są zależne od konfiguracji sprzętu posiadanego systemu.
 

2. W zależności od potrzeb dostosować ustawienia widoku przy użyciu pasków suwaków.

Informacje dotyczące ustawień obrazu wideo

Okno dialogowe Image Settings jest dostępne z głównego ekranu: Tools > Video > Settings.

Ustawienie Znaczenie

Brightness Całkowita intensywność światła w obrazie.

Contrast
Zakres dystrybucji intensywności światła. Wyższy kontrast odzwierciedla
węższy zakres. Powoduje to wyostrzenie granic pomiędzy obszarami o róż-
nej jasności, ale redukuje subtelne stopnie intensywności.

Saturation

Określa ilość koloru w obrazie wideo.
• Wysokie: powoduje powstanie żywych kolorów
• Niskie: sprawia, że kolory wyglądają na wyblakłe
• Nasycenie zerowe: obrazy są wyświetlane jako czarno-białe

Hue Określa, czy kolor jest zasadniczo czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony
itd. Poprzez zmianę barwy można dostosować odcień koloru obrazu wideo.
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4 PRZEGLĄD REJESTRACJI
4.1 Wstęp
4.1.1 Przegląd

Informacje ogólne

Proces rejestracji pacjenta umożliwia oprogramowaniu zmapowanie przedoperacyjnych danych
obrazowych pacjenta na rzeczywistą budowę anatomiczną głowy pacjenta. Rejestracja jest
zazwyczaj przeprowadzana w otoczeniu niesterylnym.
Prawidłowa rejestracja to kluczowy czynnik wpływający na dokładność nawigacji. Rejestracje
muszą zostać zweryfikowane jako dokładne i odpowiednie do danego zabiegu, aby zapewnić
wiarygodną dokładność nawigacji.

Należy upewnić się, że budowa anatomiczna pacjenta jest taka sama, jak oglądana podczas
obrazowania diagnostycznego.

Oprogramowanie wykorzystuje zeskanowane obrazy pacjenta pozyskane przed operacją.
Rzeczywista budowa anatomiczna pacjenta może odbiegać od przedoperacyjnych danych
obrazowych np. z powodu przesunięcia lub resekcji tkanki mózgowej.

Przed rozpoczęciem

W celu uzyskania informacji dotyczących używania instrumentów do rejestracji należy zapoznać
się z Instrukcją obsługi instrumentu.

Optymalizacja rejestracji i dokładność nawigacji

Aby uzyskać optymalną rejestrację ręczną (tj. rejestrację standardową i rejestrację dopasowania
powierzchni), zaleca się wykorzystanie danych TK wraz ze śrubami kostnymi jako punktami
rejestracji.

Okno dialogowe Registration Selection

Wszystkie funkcje rejestracji są dostępne w oknie dialogowym Registration Selection.
Dostępność metod rejestracji może się różnić w zależności od posiadanej licencji
oprogramowania.

PRZEGLĄD REJESTRACJI
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Rysunek 20 

Metoda Znaczenie

Standard
Rejestrowanie znaczników na ciele pacjenta w czasie skanowania
lub wstępnie zaplanowanych punktów orientacyjnych w zestawie
obrazów.

Surface Matching Pozyskiwanie punktów na skórze pacjenta z użyciem urządzenia
Softouch, Z-touch lub wskaźnika.

Restore Registration Przywracanie przeprowadzonej rejestracji.

Acquire Intraoperative
Landmarks

Pozyskanie punktów orientacyjnych do użycia w celu rejestracji śró-
doperacyjnej (dostępne w przypadku wcześniejszego przeprowa-
dzenia rejestracji).

Register Intraoperative
Landmarks

Rejestrowanie punktów orientacyjnych pozyskanych śródoperacyj-
nie.

Automatic Registration

Aktywacja automatycznej rejestracji danych MR lub TK pacjenta
(dostępne w przypadku dysponowania opcją obrazowania śródope-
racyjnego, zobacz str. 319).

Automatic Registration Ai-
ro

Automatic Registration
iAngio

Wstęp
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4.1.2 Przygotowanie do rejestracji

Układy referencyjne

Aby umożliwić rejestrację i nawigację, należy zamocować układ referencyjny do ciała pacjenta.
Umożliwia to systemowi wykrywanie położenia oraz ruchu głowy pacjenta w czasie całego
zabiegu.
Układ referencyjny musi być przez cały czas widoczny dla kamery.

Widoczność kamery

Po wyborze metody rejestracji, w przypadku gdy układ referencyjny nie jest widoczny dla kamery,
zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe:

Rysunek 21 
Należy upewnić się, że kamera jest ustawiona w sposób, który zapewni skuteczność przez cały
zabieg (procedura rejestracji i nawigacja). Unikać dużych zmian położenia kamery. Jeśli
konieczna jest zmiana położenia kamery podczas zabiegu, użytkownik musi zweryfikować
dokładność przed kontynuowaniem pracy.

Procedura

Dostosować odległość i kąt kamery w taki sposób, aby układ referencyjny (wskazany przez kolo-
rowe pierścienie i kule) znalazł się w środku niebieskiego stożka. Pierścienie te powinny znajdo-
wać się jak najbliżej środka, aby zachować wystarczającą przestrzeń do nawigowania instru-
mentami.

UWAGA: Aby uzyskać najlepsze wyniki, odległość kamery od obszaru zainteresowania powinna
być równa około 1,2–1,8 metra. Informacje o pozycjonowaniu kamery podano na str. 45.
 

Uzyskiwanie dobrej widoczności

Sprawdzić współczynnik odbicia markerów sferycznych. Wybrane instrumenty muszą być
wyraźnie widoczne dla systemu. Odblaskowe markery sferyczne muszą być pewnie zamocowane.

Jeżeli układ referencyjny nie może zostać wykryty przez kamerę, należy zweryfikować, czy
markery sferyczne są czyste, suche i nieuszkodzone oraz czy układ referencyjny nie jest
wygięty.

Należy upewnić się, że przez cały czas trwania zabiegu markery sferyczne są widoczne dla
kamery (np. nieprzykryte obłożeniem ani niezablokowane przez inny sprzęt).
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Artefakty związane z odbiciem

Artefakty wywołane przez odbicia – szczególnie podczas pozyskiwania i rejestracji
obrazu – mogą spowodować niedokładność. Należy upewnić się, że źródła światła lub
przedmioty powodujące silne odbicia nie wpływają na pole widzenia kamery.

Laser kamery i/lub urządzenia Z-touch mogą zakłócać pracę innego sprzętu pracującego
na podstawie promieniowania podczerwonego na sali operacyjnej, takiego jak piloty
zdalnego sterowania, pulsoksymetry lub mikroskopy wrażliwe na podczerwień. Należy
usunąć inne źródła podczerwieni z pola widzenia kamery, ponieważ mogą one utrudniać
kamerze wykrywanie Z-touch.

Weryfikacja dokładności

Należy weryfikować dokładność rejestracji zawsze po stosownym komunikacie
oprogramowania.

Wstęp
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4.1.3 Przywracanie poprzedniej rejestracji

Kiedy konieczne jest przywrócenie rejestracji

Rejestrację można przywrócić, gdy cała rejestracja została przeprowadzona pomyślnie i ten plan
zostanie wczytany do oprogramowania po raz drugi.

Układ ekranu

① ②

Rysunek 22 

Nr Element

① Aktywna w danym momencie rejestracja oznaczona jest przyciskiem z niebieską ramką.

Przywracanie rejestracji

Przebieg procedury

1. Nacisnąć Register na pasku menu.

2. W oknie dialogowym Registration Selection nacisnąć Restore Registration.

3. Nacisnąć przycisk rejestracji, która ma zostać przywrócona.

4. Sprawdzić dokładność rejestracji w oknie dialogowym Registration Verification.

Układanie pacjenta

Względne ruchy głowy pacjenta i układu referencyjnego nie mogą być skompensowane
przez system nawigacyjny. Należy dlatego zapewnić sztywne mocowanie głowy pacjenta w
obejmie głowy.

Nie należy przywracać rejestracji, jeżeli pozycja pacjenta zmieniła się względem układu
referencyjnego. Jeśli dojdzie do przemieszczenia lub uderzenia układu referencyjnego,
konieczne jest rozpoczęcie nowej rejestracji.
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5 REJESTRACJA
STANDARDOWA

5.1 Wprowadzenie do rejestracji standardowej
5.1.1 Przegląd

Informacje ogólne

W rejestracji standardowej wykorzystuje się technikę dopasowania sparowanych punktów, w
której w pierwszej kolejności przeprowadza się planowanie punktów rejestracyjnych na zestawie
obrazów pacjenta, a następnie za pomocą instrumentu do rejestracji pozyskuje się punkty na ciele
pacjenta. Dzięki temu oprogramowanie może skorelować zestaw obrazów z rzeczywistym
pacjentem.
Punktami rejestracyjnymi mogą być:
• Znaczniki (markery sferyczne lub toroidalne znajdujące się na ciele pacjenta podczas

skanowania) lub punkty orientacyjne wstępnie zaplanowane w oprogramowaniu iPlan
• Znaczniki/punkty orientacyjne wstępnie zaplanowane w oprogramowaniu nawigacyjnym
• Znaczniki wykryte przez oprogramowanie nawigacyjne

UWAGA: Bardziej szczegółowe informacje na temat umieszczania znaczników na ciele pacjenta
można znaleźć w Instrukcji obsługi instrumentu.
 

Metody rejestracji standardowej

Dostępne są różne metody rejestracji standardowej. Oprogramowanie aktywuje odpowiedni
rodzaj rejestracji w zależności od zestawu obrazów wybranego do rejestracji.

Metoda rejestracji Znaczenie

Planowanie punktów
rejestracyjnych

Punkty muszą zostać zaplanowane na zestawie obrazów przed rejes-
tracją. Jeśli w oprogramowaniu iPlan użytkownik nie zaplanował
znaczników lub punktów orientacyjnych, należy zaplanować je w opro-
gramowaniu nawigacyjnym na etapie Registration Points.

Rejestracja niesekwen-
cyjna 

Jeśli punkty rejestracyjne były już zaplanowane na zestawie obrazów,
oprogramowanie monituje o wykonanie rejestracji niesekwencyjnej.
Punkty można rejestrować w dowolnej kolejności.

Rejestracja sekwencyj-
na 

Jeśli rozmieszczenie punktów rejestracyjnych jest niejednoznaczne lub
jeśli na zestawie obrazów jest więcej niż siedem punktów rejestracyj-
nych, rejestracja niesekwencyjna nie jest odpowiednia do tego zesta-
wu obrazów. W takim przypadku oprogramowanie monituje o wykona-
nie rejestracji sekwencyjnej.
Punkty należy zarejestrować w kolejności zdefiniowanej przez oprogra-
mowanie.

UWAGA: Można przełączać się pomiędzy metodą rejestracji niesekwencyjnej i sekwencyjnej.
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Przegląd schematu postępowania

Schemat postępowania Patrz

1. Otworzyć okno dialogowe Registration Selection i wybrać Standard. str. 65

2. Wybrać zestaw obrazów (jeśli dostępny jest więcej niż jeden). str. 65

3.
Zaplanować punkty rejestracyjne.
Jeśli punkty są już zaplanowane w oprogramowaniu iPlan, etap ten nie jest
konieczny i użytkownik zostaje przeniesiony do etapu 4.

str. 66

4. Zarejestrować punkty przy użyciu rejestracji sekwencyjnej lub niesekwen-
cyjnej. str. 74

5. Zweryfikować dokładność rejestracji. str. 78

Przed rozpoczęciem

Jeśli dotyczy, zamocować jednorazowe markery rejestracyjne sali operacyjnej do markerów
płytkowych, jak opisano w Instrukcji obsługi instrumentu.

Nie należy zdejmować markerów płytkowych z ciała pacjenta do momentu wykonania
rejestracji. W przeciwnym wypadku rejestracja standardowa nie będzie możliwa.

Markery sferyczne TK oraz MR muszą zostać zdjęte z ciała pacjenta po procedurze
skanowania. Jeśli znaczniki pozostają przymocowane, należy je usunąć, zwracając uwagę,
aby nie uszkodzić zielonych znaczników MR.

Wprowadzenie do rejestracji standardowej
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5.1.2 Instrumenty rejestracyjne oraz podpowiedzi oprogramowania

Przed rozpoczęciem

Podczas akwizycji punktów należy przesunąć Softouch lub wskaźnik wolno, aby zapewnić
dokładną akwizycję punktów.

Należy pamiętać, że jeśli urządzenie Softouch włączane jest w polu widzenia kamery
pierwszy raz, punkt zostanie automatycznie pozyskany. Jeśli punkt zostanie pozyskany
poza ciałem pacjenta, może to prowadzić do błędu rejestracji. Aby tego uniknąć, należy
włączać urządzenie Softouch poza polem widzenia kamery.

Instrumenty rejestracyjne

Standardową rejestrację można wykonać przy użyciu wskaźnika lub urządzenia Softouch.
Prawidłowa technika rejestracji zależy od rodzaju rejestrowanego punktu.

Punkt rejestracyj-
ny

Technika

Markery sferyczne
Umieścić końcówkę wskaźnika / urządzenia Softouch w nacięciu znaczni-
ka rejestracyjnego i powoli obracać instrument, jednocześnie przytrzymu-
jąc końcówkę w miejscu.

Markery toroidalne

• Jeśli wykorzystywany jest wskaźnik, należy umieścić końcówkę wskaźni-
ka w środku znacznika i powoli obrócić instrument, jednocześnie przy-
trzymując końcówkę w miejscu.

• Jeśli używane jest urządzenie Softouch, należy umieścić końcówkę in-
strumentu w wewnętrznym otworze znacznika, upewniając się, że koń-
cówka dotyka skóry.

Punkty orientacyjne
Przytrzymać końcówkę wskaźnika / urządzenia Softouch w punkcie orien-
tacyjnym i powoli obracać wskaźnik, jednocześnie przytrzymując końców-
kę w miejscu. 

Względy bezpieczeństwa

Podczas korzystania ze wskaźnika do rejestracji należy zwrócić uwagę, aby nie zranić
pacjenta końcówką wskaźnika. Rejestracji punktów orientacyjnych nie należy
przeprowadzać na naczyniach krwionośnych, oczach itp.

Unikanie przesunięcia skóry

Podczas rejestracji znaczników oraz wstępnie zaplanowanych punktów orientacyjnych należy
trzymać wskaźnik / urządzenie Softouch prostopadle do znacznika / punktu orientacyjnego.
Zapobiegnie to niezamierzonemu przesunięciu skóry spowodowanemu przez nacisk instrumentu.

Wizualne podpowiedzi oprogramowania

Liczba punktów, które mogą zostać zarejestrowane, jest wskazywana przez kule w oknie
dialogowym rejestracji.

REJESTRACJA STANDARDOWA
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Rysunek 23 

Kolor kuli Znaczenie

Niebieski Punkt został zarejestrowany.

Czarny Punkt nie został jeszcze zarejestrowany.

Dźwiękowe podpowiedzi oprogramowania

Po każdorazowym zarejestrowaniu punktu oprogramowanie emituje sygnał dźwiękowy.
W przypadku podjęcia próby zarejestrowania punktu, który został już zarejestrowany,
oprogramowanie emituje sygnał dźwiękowy o niższym tonie, a punkt nie zostanie ponownie
zarejestrowany.

Wprowadzenie do rejestracji standardowej

64 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.4 Cranial/ENT Wer. 3.1



5.1.3 Uruchamianie rejestracji standardowej

Uruchamianie

Rysunek 24 

Przebieg procedury

1. Nacisnąć Register na pasku menu.

2. W oknie dialogowym Registration Selection nacisnąć Standard.

3.
Jeżeli dostępny jest więcej niż jeden zestaw obrazów, zostanie otwarte okno dialogowe
Patient Registration. Wybrać zestaw obrazów, który ma zostać wyświetlony.
Zostanie otwarte odpowiednie okno dialogowe rejestracji.
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5.2 Planowanie punktów rejestracyjnych
5.2.1 Przegląd

Informacje ogólne

Przed wykonaniem rejestracji standardowej należy zaplanować na zestawie obrazów punkty
rejestracyjne (znaczniki i/lub wcześniej zaplanowane punkty orientacyjne). Jeśli punkty nie zostały
wcześniej zaplanowane w oprogramowaniu iPlan, podczas uruchamiania rejestracji wyświetli się
okno dialogowe Registration Points z poleceniem zaplanowania punktów. 
Aby uzyskać optymalną rejestrację markerów sferycznych lub punktów orientacyjnych:
• Nie umieszczać znaczników/punktów orientacyjnych zbyt blisko siebie.
• Unikać umieszczania znaczników/punktów orientacyjnych w układzie symetrycznym, np. w

rzędzie lub tworząc regularny kształt.
• Rozmieścić znaczniki/punkty orientacyjne na głowie, unikając obszarów, gdzie skóra jest luźna.

Rodzaje planowania punktów rejestracyjnych

Funkcja planowania punktów rejestracyjnych umożliwia:
• automatyczne wykrywanie lub ręczne planowanie markerów sferycznych, które są widoczne na

zestawie obrazów;
• wykorzystanie półautomatycznego wykrywania do zaplanowania markerów toroidalnych, które

są widoczne na zestawie obrazów;
• planowanie punktów orientacyjnych: anatomicznych lub sztucznych (np. szyny, wszczepione
śruby itd.). Punkty orientacyjne można zaplanować w oknach dialogowych znaczników Sphere
lub Donut.

Wszystkie punkty orientacyjne zaplanowane w oprogramowaniu nawigacyjnym są wyświetlane na
ekranie na czerwono.

Okno dialogowe Registration Points

W zależności od rodzaju punktu rejestracyjnego, który użytkownik chce zaplanować, można
wybrać zakładkę Sphere ① lub Donut ② po otwarciu okna dialogowego Registration Points.

① ②

Rysunek 25 
UWAGA: Oprogramowanie zapamiętuje wybraną zakładkę i automatycznie wyświetla ją przy
kolejnym uruchomieniu oprogramowania i rozpoczęciu planowania Registration Points.
 

Planowanie punktów rejestracyjnych
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5.2.2 Planowanie markerów sferycznych

Informacje ogólne

W tym rozdziale opisano:
• Automatyczną detekcję markerów sferycznych, które zostały zamocowane do ciała pacjenta

przed skanowaniem
• Ręczne planowanie punktów rejestracyjnych (markerów sferycznych lub punktów

orientacyjnych)

Układ ekranu

②

③

④①

Rysunek 26 

Nr Element Znaczenie Patrz

① Przyciski funkcji

• Ręczne dodawanie punktów rejestracyjnych. str. 67

• Zmiana pozycji punktów rejestracyjnych. str. 72

• Usuwanie punktów rejestracyjnych. str. 72

• Automatyczne wykrywanie znaczników. str. 68

UWAGA: Nie można nacisnąć Add Point, jeśli ist-
nieje punkt zlokalizowany w odległości 2 mm od
nowo zaplanowanego punktu (środek krzyżyka).
 

② Przyciski paska narzę-
dzi Dostosowanie wyświetlania zestawów obrazów. str. 72

③ Przyciski strzałek Przełączanie pomiędzy dostępnymi punktami re-
jestracyjnymi. str. 72

④ Suwak wartości progo-
wej

Definiowanie parametrów automatycznej detekcji
markerów sferycznych. str. 67

Definiowanie parametrów automatycznej detekcji

W przypadku zamiaru wykonania automatycznej detekcji markerów sferycznych suwak
Threshold pozwala zdefiniować wartość progową wymaganą do detekcji.
Wartość progowa określa, jak wyraźnie oprogramowanie może odróżnić markery sferyczne od
normalnej komórki lub tkanki kostnej na zestawie obrazów. Jest to przydatne do zapobiegania
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wykrycia struktur kostnych o takiej samej gęstości jak markery sferyczne i wyświetlenia ich jako
punkty rejestracyjne na zestawie obrazów. Po ustawieniu odpowiedniej wartości progowej
oprogramowanie rozpoznaje wszystkie znaczniki i wyświetla je jako kule z zieloną otoczką.
• W przypadku znaczników TK informacja o gęstości jest wyrażana w międzynarodowych

jednostkach Hounsfielda. Zalecany zakres: 1200–1800.
• Dla znaczników MR używane są wartości poziomu szarości.

Opcje

Przesuwać suwak w prawo/lewo, aby zwiększyć/zmniejszyć wartość progową.

Użyć pojedynczej strzałki, aby wyregulować wartość na kolejną wartość szarości na zestawie
obrazów.

Użyć podwójnych strzałek, aby wyregulować wartość o 2%.

Użyć strzałek na widoku obrazów, aby przewijać pomiędzy przekrojami w celu sprawdzenia us-
tawień.

Nacisnąć Reset, aby przywrócić ustawienia domyślne określone w oprogramowaniu.

Automatyczna detekcja markerów sferycznych

Procedura

Nacisnąć Detect.
Wykryte znaczniki zostaną wyświetlone na zestawie obrazów jako czerwone okręgi.
Wcześniej wykryte znaczniki na zestawie obrazów zostaną usunięte.

UWAGA: Automatyczną detekcję znaczników można stosować wyłącznie w połączeniu z
markerami sferycznymi firmy Brainlab.
 

Zestawy obrazów

Zaleca się, aby planowanie wykonać na zestawie danych TK lub MR przed połączeniem go z
innymi rodzajami zestawów obrazów, ponieważ automatyczne wykrywanie znaczników nie jest
zgodne z zestawami danych z DVT, ramienia C lub angiografii rotacyjnej.

Planowanie punktów rejestracyjnych
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5.2.3 Planowanie markerów toroidalnych

Informacje ogólne

W tym rozdziale opisano:
• Detekcję markerów toroidalnych, które zostały zamocowane do ciała pacjenta przed

skanowaniem
• Ręczne planowanie punktów rejestracyjnych (markerów toroidalnych lub punktów

orientacyjnych)

Układ ekranu

①

②

③

Rysunek 27 

Nr Element Znaczenie Patrz

① Przyciski funkcji
• Ręczne dodawanie punktów rejestracyjnych.
• Zmiana pozycji punktów rejestracyjnych.
• Usuwanie punktów rejestracyjnych.

str. 71
str. 72
str. 72

② Przyciski paska na-
rzędzi Dostosowanie wyświetlania zestawów obrazów. str. 73

③ Przyciski strzałek Przełączanie pomiędzy dostępnymi punktami rejes-
tracyjnymi. str. 72
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Dodawanie markerów toroidalnych za pomocą detekcji półautomatycznej

Nacisnąć bezpośrednio widok 3D, aby uruchomić funkcję detekcji półautomatycznej. Po kliknięciu
w pobliżu środka znacznika punkt rejestracyjny umieszczany jest dokładnie w jego środku.

Rysunek 28 

Przebieg procedury

1.
W oknie dialogowym Registration Points na widoku 3D kliknąć marker toroidalny.
Widok zostanie zmieniony na pełnowymiarowy widok 3D.

2.

Użyć strzałek na widoku do obracania modelu 3D do momentu, kiedy pożądany marker
toroidalny wyświetlany będzie jako skierowany do przodu.
UWAGA: Jest to przydatne, jeśli marker toroidalny nie został wystarczająco obrócony na
etapie 1.
 

3.
Nacisnąć w dowolnym miejscu markera toroidalnego bezpośrednio na widoku.
Punkt rejestracyjny (oznaczony krzyżykiem w okręgu) automatycznie „wskoczy” do środ-
ka markera toroidalnego.

4.
Wykorzystać widoki osiowy, czołowy i strzałkowy, aby upewnić się,
że punkt rejestracyjny jest umieszczony na środku markera toroi-
dalnego.

UWAGA: Funkcji detekcji półautomatycznej można używać wyłącznie w połączeniu ze zgodnymi
znacznikami (zobacz str. 20).
 

Na widoku osiowym, czołowym i strzałkowym sprawdzić pozycję wszystkich markerów
toroidalnych.

Planowanie punktów rejestracyjnych
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Ręczne dodawanie punktów rejestracyjnych

Można także zaplanować markery toroidalne ręcznie za pomocą funkcji Add Point.

①

②

Rysunek 29 

Przebieg procedury

1. Na widoku osiowym, czołowym lub strzałkowym ustawić przecięcie pomarańczowych linii
① dokładnie w miejscu, gdzie ma zostać dodany znacznik lub punkt orientacyjny.

2.
Nacisnąć Add Point.
Pojawia się krzyżyk otoczony okręgiem ②, który przedstawia punkt rejestracyjny.

3. W razie potrzeby można nieznacznie poprawić pozycję punktu rejestracyjnego za pomo-
cą Reposition (zobacz str. 72). 

Kolejne etapy

Po zaplanowaniu wszystkich punktów rejestracyjnych należy je zarejestrować.

Procedura

Nacisnąć Proceed.
Oprogramowanie monituje o zarejestrowanie punktów za pomocą rejestracji niesekwencyjnej lub
sekwencyjnej (zobacz str. 74).
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5.2.4 Funkcje dodatkowe planowania punktów rejestracyjnych

Znajdowanie punktów

Przyciski strzałek umożliwiają lokalizację i wyświetlanie określonego punktu rejestracyjnego na
środku widoku:

Procedura

Aby przełączać pomiędzy dostępnymi punktami rejestracyjnymi, naciskać przyciski
strzałek.
Aktualnie wybrany punkt rejestracyjny wyświetlany jest jako krzyżyk otoczony okrę-
giem na środku każdego widoku.

Zmiana położenia punktów

Funkcja ta umożliwia nieznaczne dopasowanie pozycji zaplanowanego punktu rejestracyjnego.

Przebieg procedury

1. Przełączyć się do żądanego punktu rejestracyjnego za pomocą przycisków strzałek.

2. Na widoku osiowym, czołowym lub strzałkowym ustawić przecięcie niebieskich linii do-
kładnie w miejscu, gdzie ma zostać zmieniona pozycja punktu rejestracyjnego.

3.
Nacisnąć Reposition.
Pojawia się krzyżyk otoczony okręgiem, który przedstawia punkt rejestracyjny.

Usuwanie punktów

Przebieg procedury

1. Przełączyć się do żądanego punktu rejestracyjnego za pomocą przycisków strzałek.

2. Wybrać Delete.

Przywracanie ustawień

Procedura

Nacisnąć Reset, aby przywrócić wszystkie ustawienia do ustawień zdefiniowanych przy pierw-
szym uruchomieniu planowania Registration Points.

Przyciski zmiany wielkości obrazu

Przyciski zmiany wielkości obrazu na pasku narzędzi umożliwiają zmianę powiększenia obrazów,
aby lepiej zbadać pozycję zaplanowanego punktu rejestracyjnego. Widoki osiowy, czołowy i
strzałkowy są powiększane lub pomniejszane o ten sam współczynnik powiększenia. Nie ma to
wpływu na widok 3D.

Przycisk Znaczenie

Powiększenie na widokach 2D.

Pomniejszenie na widokach 2D.

Planowanie punktów rejestracyjnych
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Regulacja ustawień okienkowania

Funkcja okienkowania dostarcza zaawansowanych opcji dostosowania rozkładu wartości
szarości, aby było łatwiej odróżnić strukturę kostną lub znacznik od tkanki miękkiej.

Rysunek 30 

Przebieg procedury

1. Nacisnąć przycisk okienkowania na pasku narzędzi, aby otworzyć okno dialo-
gowe Windowing.

2. Dostosować ustawienia okienkowania w sposób opisany na str. 143.

3. Aby potwierdzić ustawienia, nacisnąć Accept.

UWAGA: Naciśnięcie przycisku Reset powoduje przywrócenie ustawień zdefiniowanych w oknie
dialogowym Windowing (zobacz str. 143).
 

Przycisk zestawu danych

Opcja

Nacisnąć, aby wybrać inny zestaw danych pacjenta.

UWAGA: W przypadku wybrania innego zestawu danych po dokonaniu zmian w oknie
dialogowym Registration Points zmiany te nie zostaną zapisane.
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5.3 Rejestracja niesekwencyjna i sekwencyjna
5.3.1 Wykonywanie rejestracji niesekwencyjnej

Informacje ogólne

Jeśli zestaw obrazów wybrany do rejestracji zawiera zaplanowane punkty rejestracyjne
(zaplanowane wstępnie w iPlan lub zaplanowane w oprogramowaniu nawigacyjnym za pomocą
funkcji Registration Points Planning), oprogramowanie monituje o wykonanie rejestracji
niesekwencyjnej.
Tą metodą punkty można rejestrować w dowolnej kolejności.
UWAGA: Jeśli rozmieszczenie punktów rejestracyjnych jest niejednoznaczne lub jeśli w zestawie
obrazów jest więcej niż siedem punktów rejestracyjnych, oprogramowanie prosi o wykonanie
rejestracji sekwencyjnej (zobacz str. 76).
 

Okno dialogowe rejestracji

Rysunek 31 

Rejestracja punktów

Przebieg procedury

1. Użyć wskaźnika / urządzenia Softouch, aby kolejno zarejestrować punkty. Punkty można
rejestrować w dowolnej kolejności.

2. Po zarejestrowaniu określonej wcześniej liczby punktów wskazanej w górnej części okna
dialogowego należy nacisnąć Proceed.

3. Należy zweryfikować dokładność rejestracji w otwartym oknie dialogowym (zobacz str.
78).

Przełączanie metod rejestracji

Opcje

Aby dodać punkty rejestracyjne lub ponownie wykryć znaczniki na zestawie obrazów, nacisnąć
Define Points.
Zostanie otwarte okno dialogowe Registration Points (zobacz str. 66).

Rejestracja niesekwencyjna i sekwencyjna
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Opcje

Aby zobaczyć rozmieszczenie znaczników na zestawie obrazów i/lub wykonać rejestrację sek-
wencyjną (zarejestrować markery w kolejności zdefiniowanej przez oprogramowanie), nacisnąć
Guide.
Zostanie otwarte okno dialogowe sekwencyjnej opcji Patient Registration (zobacz str. 76).
UWAGA: Po naciśnięciu Guide w celu otworzenia rejestracji sekwencyjnej, konieczne będzie
rozpoczęcie rejestracji od początku. Znaczniki, które zostały już zarejestrowane, nie są przeno-
szone do rejestracji sekwencyjnej.
 

Powtarzanie rejestracji

Procedura

Aby powtórzyć wykonaną właśnie rejestrację, nacisnąć Try Again.

W przypadku niepowodzenia rejestracji

Jeśli oprogramowanie nie może kontynuować z powodu niewystarczającej dokładności, zostanie
otwarte odpowiednie okno dialogowe.

Opcje

Aby powtórzyć rejestrację, należy nacisnąć Try Again.

Aby powtórzyć rejestrację za pomocą rejestracji sekwencyjnej (zobacz str. 76), nacisnąć Pro-
ceed.

Aby opuścić rejestrację standardową, np. w celu wykonania rejestracji dopasowania powierzch-
ni, nacisnąć Cancel.
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5.3.2 Wykonywanie rejestracji sekwencyjnej

Informacje ogólne

Jeśli rozmieszczenie punktów rejestracyjnych jest niejednoznaczne lub jeśli na zestawie obrazów
jest więcej niż siedem punktów rejestracyjnych, oprogramowanie monituje o wykonanie rejestracji
sekwencyjnej.
Znaczniki / punkty orientacyjne należy zarejestrować w kolejności zdefiniowanej przez
oprogramowanie.

Okno dialogowe rejestracji

①

②

Rysunek 32 

Nr Element

① Punkt orientacyjny, który ma zostać zarejestrowany w danym momencie, wyświetlany jest
na widokach jako krzyżyk otoczony kółkiem.

②

Rodzaj rejestrowanego punktu jest oznaczony tekstem:
• jeśli punkt rejestracyjny został wstępnie zaplanowany w oprogramowaniu iPlan, nazwa

punktu jest taka sama jak zdefiniowana w oprogramowaniu iPlan;
• jeśli punkt rejestracyjny został zaplanowany w oprogramowaniu nawigacyjnym, punkt

otrzyma nazwę Reg Point z unikalnym numerem.

Rejestracja punktów

Przebieg procedury

1. Użyć wskaźnika / urządzenia Softouch, aby kolejno zarejestrować punkty według wska-
zań oprogramowania.

2. Jeśli znacznik / punkt orientacyjny nie jest dostępny, np. z powodu podejścia chirurgicz-
nego, należy nacisnąć Skip i przejść do następnego znacznika / punktu orientacyjnego.

3.
W razie konieczności użyć przycisków zmiany wielkości obrazu na pasku na-
rzędzi, aby zmienić powiększenie wyświetlanych obrazów w celu lepszego
zbadania pozycji zaplanowanego znacznika.

Rejestracja niesekwencyjna i sekwencyjna
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Przebieg procedury

4.

• Zarejestrować wskazaną minimalną liczbę znaczników, a następnie nacisnąć Proceed
lub

• Zarejestrować wszystkie znaczniki, co spowoduje automatyczne przejście oprogramo-
wania do następnego etapu.

5. Należy zweryfikować dokładność rejestracji w otwartym oknie dialogowym (zobacz str.
78).

Przełączanie metod rejestracji

Opcje

Aby dodać punkty rejestracyjne lub ponownie wykryć znaczniki na zestawie obrazów, nacisnąć
Define Points.
Zostanie otwarte okno dialogowe Registration Points (zobacz str. 66).

Aby przełączyć na rejestrację niesekwencyjną (zarejestrować znaczniki w dowolnej kolejności),
nacisnąć Guide.
Zostanie otwarte okno dialogowe niesekwencyjnej opcji Patient Registration (zobacz str. 76).
UWAGA: Przycisk Guide jest dostępny jedynie podczas rejestracji sekwencyjnej, jeżeli jest co
najwyżej siedem znaczników i jeśli pozycje znaczników są jednoznaczne.
 

UWAGA: Po naciśnięciu Guide w celu otworzenia rejestracji niesekwencyjnej konieczne będzie
rozpoczęcie rejestracji od początku. Znaczniki, które zostały już zarejestrowane, nie są przeno-
szone do rejestracji sekwencyjnej.
 

Powtarzanie rejestracji

Procedura

Aby powtórzyć wykonaną właśnie rejestrację, nacisnąć Try Again.

W przypadku niepowodzenia rejestracji

Jeśli oprogramowanie nie może kontynuować z powodu niewystarczającej dokładności, zostanie
otwarte odpowiednie okno dialogowe.

Opcje

Aby powtórzyć rejestrację, należy nacisnąć Try Again.

Aby sprawdzić rozmieszczenie punktów rejestracyjnych, nacisnąć Check Marker.
Zostanie otwarte okno dialogowe Registration Points (zobacz str. 66).

Aby opuścić rejestrację standardową, np. w celu wykonania rejestracji dopasowania powierzch-
ni, nacisnąć Cancel.
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5.4 Precyzja rejestracji
5.4.1 Przegląd

Informacje ogólne

Po rejestracji oprogramowanie wyświetla obliczoną precyzję dopasowania w oknie dialogowym
weryfikacji. Odzwierciedla ona średnie odchylenie pomiędzy zarejestrowanymi znacznikami /
punktami orientacyjnymi a ich rzeczywistymi pozycjami na zestawie obrazów.
Należy użyć tej informacji w połączeniu ze wzrokową weryfikacją anatomicznych punktów
orientacyjnych w celu określenia precyzji całkowitej.

Wyniki

Na podstawie obliczonego odchylenia rejestracja jest pomyślna lub niepomyślna.

Wynik Odchylenie

Rejestracja pomyślna < 8,0 mm

Rejestracja nie powiodła
się > 8,0 mm

UWAGA: Należy pamiętać, że obliczona precyzja dostarcza informacji wyłącznie o dokładności
dopasowania pozyskanych punktów do zaplanowanych znaczników i punktów orientacyjnych.
Wartość ta niekoniecznie przedstawia błąd całkowity.
 

Zmniejszona dokładność nawigacji

Aby zapewnić wystarczającą dokładność, skan (np. TK, MR) musi być odpowiedni do
zabiegów wykorzystujących nawigację stereotaktyczną (zgodnie z opisem w instrukcjach
skanowania firmy Brainlab).

Z powodu możliwych zniekształceń w zestawach obrazów MR dokładność nawigacji może
być zmniejszona w punkcie zainteresowania, nawet jeśli rejestracja została pomyślnie
zweryfikowana.

Dokładność należy weryfikować w obszarach innych niż punkty orientacyjne i w pobliżu
obszaru zainteresowania, ponieważ dokładność nawigacji może zostać zmniejszona ze
względu na propagację błędu. Jeśli w położeniu jednego punktu orientacyjnego występuje
błąd, może on być większy w kolejnych punktach orientacyjnych podczas sprawdzania
dokładności nawigacji.

Precyzja rejestracji
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5.4.2 Weryfikacja dokładności rejestracji

Weryfikowanie dokładności rejestracji

Po zakończeniu rejestracji zostanie wyświetlone okno dialogowe Registration Verification.

Rysunek 33 

Procedura

Przytrzymać wskaźnik nad co najmniej trzema znanymi anatomicznymi punktami orientacyjnymi
i zweryfikować, czy wyświetlona w widokach obrazów pozycja wskaźnika odpowiada rzeczywis-
temu punktowi anatomicznemu pacjenta.
Kiedy wskaźnik znajduje się w odległości 15 mm od obliczonej powierzchni, oprogramowanie
wyświetla odchylenie (odległość od powierzchni) od końcówki wirtualnego wskaźnika do obliczo-
nej powierzchni.

UWAGA: Dokładność w obszarze zainteresowania może różnić się od dokładności weryfikowanej
na innych punktach orientacyjnych. W celu oceny dokładności w obszarze zainteresowania należy
użyć weryfikacji anatomicznych punktów orientacyjnych oraz funkcji mapy wiarygodności (zobacz
str. 81).
 

Kolejne etapy

Na podstawie weryfikacji wzrokowej należy postępować w następujący sposób:

Opcje

Jeśli zweryfikowana rejestracja jest satysfakcjonująca, nacisnąć Accept.
Zostanie otwarty ekran główny i możliwe będzie rozpoczęcie nawigacji.
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Opcje

Jeśli wzrokowo zweryfikowana rejestracja nie jest wystarczająca, można:
• nacisnąć Try Again, aby powtórzyć rejestrację;
• nacisnąć Details, aby sprawdzić dokładność poszczególnych punktów i/lub ponownie pozys-

kać punkty, które mogły zostać pozyskane w sposób niedokładny (zobacz str. 82).
UWAGA: Można również sprawdzić dokładność wskaźnika w stożku układu referencyjnego w
sposób opisany na str. 149.
 

UWAGA: Jeśli podczas weryfikacji wzrokowej zostanie zauważone odchylenie większe niż 3
mm, zaleca się wybranie opcji Try Again lub Details i/lub sprawdzenie dokładności wskaźnika.
 

W przypadku niepowodzenia rejestracji należy nacisnąć Try Again, aby powtórzyć rejestrację.

Precyzja rejestracji
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5.4.3 Weryfikacja dokładności za pomocą mapy wiarygodności

Okno dialogowe Registration Verification

②

①

Rysunek 34 
Mapa wiarygodności oparta jest na rozkładzie punktów rejestracyjnych i ich obliczonych
odchyleniach.
Należy użyć mapy w celu oceny wiarygodności rejestracji w obszarze zainteresowania. Gdy
mierzona jest dokładność w zielonych obszarach, bardziej prawdopodobne jest uzyskanie takiej
samej dokładności w innych zielonych obszarach niż w obszarach żółtych lub bez koloru.

Dokładność w obszarze zainteresowania może różnić się od dokładności weryfikowanej na
powierzchni skóry. Można oszacować dokładność w obszarze zainteresowania, łącząc
weryfikację anatomicznych punktów orientacyjnych na powierzchni skóry z mapą
wiarygodności dla obszaru zainteresowania. Określić, czy obszar zainteresowania znajduje
się w akceptowalnym obszarze mapy wiarygodności.

Zweryfikować dokładność w wielu miejscach, zwłaszcza w obszarze skanowania. Jeśli
obszar zainteresowania jest niedostępny, zweryfikować obszary znajdujące się jak najbliżej
obszaru zainteresowania.

Mapa pokazuje szacunkowe prawdopodobieństwo błędu związane raczej z obliczonym
dopasowaniem niż z dokładnością bezwzględną.

Należy pamiętać, że nawet gdy mapa pokazuje dobrą wiarygodność, niekoniecznie oznacza
to, że dopasowanie ma wystarczającą dokładność. Dokładność rejestracji należy
zweryfikować w anatomicznych punktach orientacyjnych.

Dostęp do funkcji zaawansowanych

Opcje

Nacisnąć Last Solution ①, aby przełączać się pomiędzy aktualną i poprzednią re-
jestracją (jeśli do wyników rejestracji wprowadzono zmiany w oknie dialogowym
Details, zobacz str. 82).

Nacisnąć ikonę ②, aby włączyć mapę wiarygodności.
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5.4.4 Szczegółowe informacje dotyczące dokładności rejestracji

Informacje ogólne

Można przeglądać szczegółowe informacje przedstawiające dokładność każdego
zarejestrowanego punktu. Można zobaczyć połączenie punktów, które zostały wykorzystane przez
algorytm oprogramowania do obliczenia rejestracji oraz wynikowej dokładności. Oprogramowanie
może na przykład „zignorować” pewne punkty, w których dokładność była niewystarczająca.

Dostęp do szczegółowych informacji

Procedura

Nacisnąć Details w oknie dialogowym Registration Verification (zobacz str. 81).

Okno dialogowe informacji szczegółowych

①

②

③

Rysunek 35 

Nr Znaczenie

① Lista zawierająca każdy zarejestrowany punkt oraz odchylenie pomiędzy zarejestrowa-
nym punktem a rzeczywistą pozycją punktu na zestawie obrazów.

②

Kolumna Consider wskazuje, które punkty zostały uwzględnione przez oprogramowanie
w obliczeniach całkowitej precyzji:
• znaczek zaznaczenia: oprogramowanie wykorzystało odpowiedni punkt;
• brak znaczka zaznaczenia: oprogramowanie zignorowało odpowiedni punkt, ponieważ

precyzja była niewystarczająca.
UWAGA: Jeśli podczas rejestracji pominięto punkty, zostaną one wskazane przez słowo
Skipped w kolumnie Deviation.
 

③

Po umieszczeniu wskaźnika na czaszce oprogramowanie wyświetli:
• odchylenie od końcówki wskaźnika do punktu pozyskanego podczas rejestracji (Acqui-

red point);
• odchylenie od końcówki wskaźnika do punktu zaplanowanego na zestawie danych

(Planned point).

Precyzja rejestracji
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Przeglądanie pojedynczych punktów

Opcje

Przytrzymać wskaźnik nad zarejestrowanym punktem.
Oprogramowanie wyświetli odchylenie od końcówki wskaźnika do pozyskanych i zaplanowanych
punktów.

Aby zlokalizować określony punkt, należy nacisnąć odpowiedni przycisk na liście Item. Punkt
zostanie wyświetlony w środku widoku obrazów.
Można również przytrzymać wskaźnik nad tym punktem w widoku obrazów. Aktywowany zosta-
nie wtedy przycisk odpowiadający punktowi.

Aby ponownie zarejestrować punkt (np. jeśli pozycja pozyskanego punktu jest w sposób oczy-
wisty nieprawidłowa lub odchylenie od zaplanowanego punktu jest duże), należy przytrzymać
wskaźnik / urządzenie Softouch nad punktem i obrócić wskaźnik.

Aby ująć „zignorowany” punkt w obliczeniach dokładności, należy nacisnąć odpowiedni przycisk
na liście Consider.
UWAGA: Jeśli punkt zostanie uwzględniony, dokładność innych punktów może się zmniejszyć
(co zostanie wskazane w kolumnie Deviation). Na przykład, jeśli zostanie uwzględniony mniej
dokładny punkt pozyskany z tyłu głowy, dokładność obliczona dla punktów pozyskanych z przo-
du głowy może się zmniejszyć.
 

Kolejne etapy

Opcje

W przypadku dokonania zmian takich jak ponowna rejestracja punktu należy nacisnąć Accept.
Zostanie otwarte poprzednie okno dialogowe Registration Verification, tak aby możliwe było
przeanalizowanie błędu całkowitego.

Aby powrócić do wcześniejszego okna dialogowego Registration Verification bez zastosowa-
nia jakichkolwiek zmian, należy nacisnąć Cancel.
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6 REJESTRACJA
DOPASOWANIA
POWIERZCHNI

6.1 Wprowadzenie do rejestracji dopasowania
powierzchni

6.1.1 Przegląd

Informacje ogólne

Za pomocą rejestracji dopasowania powierzchni można anatomicznie skanować istotne elementy
powierzchni głowy pacjenta z wykorzystaniem urządzenia Z-touch lub Softouch.
Oprogramowanie korzysta z algorytmu dopasowania powierzchni w celu zestawienia budowy
anatomicznej pacjenta z przedoperacyjnymi obrazami TK/MR. Wyłącznie anatomiczne punkty
powierzchni znajdujące się w zestawach obrazów TK/MR mogą zostać pozyskane i użyte przez
algorytm dopasowania powierzchni.
UWAGA: Do rejestracji dopasowania powierzchni można również wykorzystać wskaźnik, jednak w
celu uzyskania najlepszych wyników zaleca się użycie narzędzia Z-touch lub Softouch.
 

Przed rozpoczęciem

Należy upewnić się, że anatomia pacjenta nie zmieniła się od czasu wykonania skanu (np.
obrzęknięte obszary twarzy lub przesunięcie powierzchni skóry ze względu na inną pozycję
pacjenta). Spowodowałoby to nieprawidłową rejestrację oraz nawigację.

Należy sprawdzić, czy narzędzie do rejestracji (Z-touch/Softouch) działa prawidłowo.

Zalety rejestracji dopasowania powierzchni

• Przesunięcie skóry zostaje zredukowane (podczas użycia wskaźnika Z-touch lub Softouch)
• Znaczniki TK/MR nie są wymagane

Metody dopasowania powierzchni

Metoda Znaczenie

Z-touch
Wskaźnik Z-touch emituje wiązkę laserową w zakresie podczerwieni, która
jest wykrywana przez kamerę. Punkty pozyskuje się poprzez skanowanie
głowy pacjenta.

REJESTRACJA DOPASOWANIA POWIERZCHNI
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Metoda Znaczenie

Softouch

Urządzenie Softouch to wskaźnik elektroniczny z czujnikiem detekcji skóry.
Sygnał podczerwieni emitowany z urządzenia Softouch powoduje włączenie
kamery w celu rejestracji punktu w momencie dotknięcia skóry przez wskaź-
nik. 

Łączenie Z-touch
i Softouch

Akwizycję punktu można przeprowadzić z jednoczesnym wykorzystaniem
wskaźników Z-touch i Softouch. Jest to przydatne, gdy charakterystyczne
punkty dopasowania powierzchni nie są dostępne za pomocą wskaźnika Z-
touch (np. w miejscach, w których żądane obszary pokryte są włosami lub w
których punkt lasera w zakresie podczerwieni nie może zostać wykryty przez
kamerę).
Przełączanie między trybami rejestracji jest możliwe poprzez przytrzymanie
wymaganego urządzenia w polu widzenia kamery.

Rejestracja stero-
wana

Umożliwia przeprowadzenie rejestracji dopasowania powierzchni ze stero-
waniem komputerowym na podstawie anatomicznych punktów orientacyj-
nych oraz pozycji pacjenta w stosunku do kamery.

Wymagania dotyczące zestawu obrazów

• Zestaw obrazów musi obejmować obszar anatomiczny pacjenta przeznaczony do pozyskania,
włącznie z całym nosem.

• Maksymalna grubość przekrojów zestawu obrazów powinna wynosić 2 mm.
• Aby uzyskać najwyższą jakość rejestracji, należy użyć zestawów obrazów MR T1, TK lub CTa.
• Korzystanie z zestawów obrazów MR T2 może prowadzić do obniżenia jakości rejestracji.

UWAGA: W celu pozyskania informacji o zestawach obrazów odpowiednich do rejestracji
dopasowania powierzchni należy zapoznać się z protokołem skanowania firmy Brainlab.
 

UWAGA: Zaleca się wykonywanie rejestracji dopasowania powierzchni najpierw w zestawach
danych MR lub TK, a potem zastosowanie automatycznej fuzji obrazów, aby połączyć za pomocą
fuzji inne typy obrazów. Rejestracja dopasowania powierzchni nie jest zgodna z zestawami
danych z DVT, ramienia C lub angiografii rotacyjnej.
 

UWAGA: Przyjmuje się, że skany TK są zakodowane w 12-bitowych wartościach Hounsfielda.
 

Wyświetlanie punktów dopasowania powierzchni

• Punkty dopasowania powierzchni pozyskane za pomocą Z-touch są wyświetlane na czerwono.
• Punkty dopasowania powierzchni pozyskane za pomocą Softouch są wyświetlane na

niebiesko.

Wprowadzenie do rejestracji dopasowania powierzchni
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6.1.2 Opcje schematu postępowania podczas rejestracji dopasowania powierzchni

Przegląd standardowego schematu postępowania

W tym schemacie postępowania pacjent jest rejestrowany przy użyciu Softouch lub Z-touch, po
czym następuje przejście bezpośrednio do weryfikacji.

Schemat postępowania Patrz

1. Otworzyć okno dialogowe Registration Selection i wybrać Surface Mat-
ching. str. 88

2. Zweryfikować powierzchnię rekonstrukcji 3D. str. 89

3. Jeśli to konieczne, dopasować wartość progową lub zestaw obrazów. str. 90

4. Pozyskać punkty dopasowania powierzchni z użyciem wskaźnika Softouch
lub Z-touch. str. 92

5. Zweryfikować dokładność rejestracji. str. 101

UWAGA: W dowolnym momencie rejestracji istnieje możliwość aktywacji sterowanego schematu
postępowania, tak jak to opisano poniżej.
 

Przegląd sterowanego schematu postępowania

W tym schemacie postępowania program prowadzi przez rejestrację w oparciu o anatomiczne
punkty orientacyjne oraz pozycję pacjenta w stosunku do kamery.

Schemat postępowania Patrz

1. Otworzyć okno dialogowe Registration Selection i wybrać Surface Mat-
ching. str. 88

2. Zweryfikować powierzchnię rekonstrukcji 3D. str. 89

3. Jeśli to konieczne, dopasować wartość progową lub zestaw obrazów. str. 90

4. Wybrać Guide oraz pozyskać trzy anatomiczne punkty orientacyjne, tak jak
to przedstawiono w oprogramowaniu. str. 97

5. Pozyskać punkty dopasowania powierzchni z użyciem wskaźnika Softouch
lub Z-touch. str. 92

6. Zweryfikować dokładność rejestracji. str. 101

REJESTRACJA DOPASOWANIA POWIERZCHNI
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6.2 Aktywowanie rejestracji dopasowania
powierzchni

6.2.1 Wybór rejestracji oraz weryfikacja powierzchni skanowania

Uruchamianie

Rysunek 36 

Przebieg procedury

1. Nacisnąć Register na pasku menu.

2.
W oknie dialogowym Registration Selection nacisnąć Surface Matching.
Zostanie otwarte okno dialogowe rejestracji.

Okno dialogowe Patient Registration

Po aktywacji rejestracji oprogramowanie automatycznie wybiera najlepszy zestaw obrazów do
rejestracji. Rekonstrukcja 3D zestawu obrazów jest wyświetlana w oknie dialogowym Patient
Registration.

Aktywowanie rejestracji dopasowania powierzchni
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①

②

③

④

⑤

Rysunek 37 

Nr Element

①

Zielony obszar modelu 3D wskazuje idealny obszar do pozyskania punktów dopasowania
powierzchni.
Animacja pokazuje, jak przesuwać instrument wzdłuż powierzchni, by uzyskać najlepsze
wyniki.

② Rekonstrukcja 3D oparta na zestawie obrazów. Można jej użyć do weryfikacji powierzchni
(zobacz str. 89).

③ W celu dopasowania wartości progowej ustawień zestawu obrazów lub wybrania innego
zestawu obrazów do rejestracji nacisnąć przycisk narzędzi (zobacz str. 90).

④ Nacisnąć Guide, aby aktywować zaawansowany tryb rejestracji sterowanej (zobacz str.
97).

⑤

Aktywowany rodzaj rejestracji (Z-touch lub Softouch) zależy od tego, który instrument
jest widoczny dla kamery.
UWAGA: Jeśli oprogramowanie nie wykryje Softouch w ciągu 10 sekund, aktywowana
jest rejestracja Z-touch.
 

Weryfikacja powierzchni 3D

W celu określenia, czy powierzchnia rekonstrukcji 3D nadaje się do rejestracji dopasowania
powierzchni, należy ją sprawdzić przed rozpoczęciem rejestracji. Należy sprawdzić następujące
elementy:
• Powierzchnia twarzy powinna być wyraźnie widoczna.
• Powierzchnia skóry powinna być gładka, bez przerw i większych artefaktów.
• Rekonstrukcja 3D powinna przypominać pacjenta.
• Należy zwrócić uwagę na rurki, przylepiec i inne urządzenia, które mogą zmienić wygląd twarzy

w porównaniu z zeskanowanym obrazem pacjenta.
Jeśli konieczne jest poprawienie jakości rekonstrukcji powierzchni, można tego dokonać poprzez
dostosowanie wartości progowej (zobacz str. 90).
UWAGA: Należy pamiętać, że podczas skanowania mogło wystąpić przesunięcie skóry
spowodowane urządzeniem mocującym pacjenta.
 

Przed przeprowadzeniem rejestracji dopasowania powierzchni należy sprawdzić wartość
progową skóry. Nieprawidłowe wyświetlenie wartości progowej skóry może prowadzić do
niskiej dokładności rejestracji. Wartość progową skóry należy dostosować wyłącznie
wtedy, gdy jest to konieczne.
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6.2.2 Dopasowanie ustawień wartości progowej i wybór zestawu obrazów

Informacje ogólne

Właściwe wyświetlanie powierzchni skóry jest niezbędne do osiągnięcia optymalnych wyników
dopasowania. Program umożliwia dopasowanie ustawień wartości progowej w celu zdefiniowania
wartości gęstości (jednostki Hounsfielda dla zestawów obrazów TK oraz wartości szarości dla
zestawów obrazów MR) dla tkanki miękkiej poprzez dostosowanie suwaka wartości progowej do
momentu całkowitego wyświetlenia powierzchni skóry.
Jeśli kontynuacja rejestracji z wykorzystaniem zestawu obrazów wybranego przez program nie
jest pożądana, program umożliwia również wybór innego zestawu obrazów.
UWAGA: Zmiana wartości progowej lub wybranie nowego zestawu obrazów powoduje utratę
wszelkich przeprowadzonych wcześniej rejestracji.
 

Dostęp

Procedura

W celu otwarcia zakładek Skin Threshold i Image Set nacisnąć przycisk narzędzi.

Dostosowanie wartości progowej

Rysunek 38 

Przebieg procedury

1. Nacisnąć zakładkę Skin Threshold.

2. Dopasować ustawienia wartości progowej jak opisano na str. 143.

3. Użyć strzałek na widoku obrazów, aby przewijać pomiędzy przekrojami w celu sprawdze-
nia ustawień.

4.
Aby zastosować zmiany, należy nacisnąć Accept.
Trójwymiarowa rekonstrukcja zostanie ponownie obliczona w oknie dialogowym Patient
Registration zgodnie ze zdefiniowanymi ustawieniami.

Aktywowanie rejestracji dopasowania powierzchni
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Wybór zestawu obrazów

Rysunek 39 

Przebieg procedury

1. Nacisnąć zakładkę Image Set.

2. Wybrać zestaw obrazów do rejestracji.

3. Jeśli to konieczne, dopasować ustawienia w zakładce Skin Threshold (zobacz str. 90).

4.
Aby potwierdzić wybór, nacisnąć Accept.
UWAGA: Jeśli wykonano już rejestrację dopasowania powierzchni, po wybraniu innego
zestawu obrazów zostanie ona porzucona.
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6.3 Rejestracja Softouch
6.3.1 Przeprowadzanie rejestracji Softouch

Przed rozpoczęciem

Należy uważnie przeczytać rozdział Softouch w Instrukcji obsługi instrumentu.

Należy pamiętać, że jeśli urządzenie Softouch włączane jest w polu widzenia kamery
pierwszy raz, punkt zostanie automatycznie pozyskany. Jeśli punkt zostanie pozyskany
poza ciałem pacjenta, może to prowadzić do błędu rejestracji. Aby tego uniknąć, należy
włączać urządzenie Softouch poza polem widzenia kamery.

Wytyczne dotyczące akwizycji punktów

• Nie należy używać wskaźnika Softouch na tkankach miękkich ani na obszarach, które mogą
zmienić pozycję względem skanu TK/MR (np. luźna skóra, podbródek).

• Zasadniczo wszystkie (kostne) struktury o powierzchni, która zazwyczaj nie ulega zmianie
podczas znieczulenia, są odpowiednie do akwizycji punktów.

• Aby zapewnić optymalną dokładność, należy pozyskać punkty po obu stronach twarzy
pacjenta.

Aby uniknąć przesunięcia skóry, należy dotykać skóry pacjenta urządzeniem Softouch
bardzo lekko, stosując minimalną siłę podczas akwizycji punktu.

Podczas akwizycji punktów należy przesunąć Softouch wolno, aby zapewnić dokładną
akwizycję punktów.

Wykonywanie rejestracji

Rysunek 40 

Rejestracja Softouch
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Przebieg procedury

1.
Przytrzymać Softouch w polu widzenia kamery.
UWAGA: Upewnić się, że punkty pozyskiwane są w odległości 1,2–1,8 m od kamery. Po-
jawi się ostrzeżenie, jeśli pozyskiwane punkty będą dalej niż 2,2 m od kamery.
 

2.

Delikatnie dotknąć punktu na pacjencie za pomocą końcówki wskaźnika Softouch i przy-
trzymać urządzenie nieruchomo.
Pozyskanie punktu będzie wskazywane przez sygnał dźwiękowy oraz pasek postępu.
UWAGA: Gdy na pasku postępu przekroczona zostaje połowa, oprogramowanie emituje
wyższy dźwięk.
 

3.
Po zakończeniu akwizycji punktu oprogramowanie przechodzi do weryfikacji.
Należy zweryfikować dokładność rejestracji w otwartym oknie dialogowym (zobacz str.
101).

Postępowanie w razie braku możliwości znalezienia dopasowania

Jeśli ze względu na niewystarczające rezultaty dopasowania powierzchni oprogramowanie nie
może kontynuować, aktywowany jest sterowany tryb rejestracji, a użytkownik proszony o
pozyskanie trzech anatomicznych punktów orientacyjnych (zobacz str. 97).
Po pozyskaniu punktów orientacyjnych oprogramowanie przelicza rejestrację i przechodzi do
weryfikacji.

Opcje dodatkowe

Opcje

Aby ponownie rozpocząć rejestrację, należy nacisnąć Start Again.
Wszystkie dotychczas pozyskane punkty są usuwane.

W celu aktywacji schematu postępowania, w którym oprogramowanie prowadzi użytkownika
przez rejestrację na podstawie anatomicznych punktów orientacyjnych oraz pozycji pacjenta w
stosunku do kamery, należy nacisnąć Guide (zobacz str. 97).
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6.4 Rejestracja Z-touch
6.4.1 Wykonanie rejestracji z użyciem wskaźnika Z-touch

Przed rozpoczęciem

Należy uważnie przeczytać rozdział Z-touch w Instrukcji obsługi instrumentu, w tym uwagi
dotyczące bezpieczeństwa.

Przygotowanie pacjenta

Przed skierowaniem wiązki lasera w kierunku pacjenta należy zamknąć oczy pacjenta i
zakleić je przylepną, nieodblaskową taśmą.
UWAGA: Należy się upewnić, że taśma nie spowoduje deformacji skóry, a dostęp do istotnych
anatomicznie obszarów zostanie zachowany.
 

Pole widzenia kamery

Podczas pozyskiwania punktów:
• Czujnik lasera podczerwonego i punkt lasera muszą być widoczne dla kamery.
• Inne źródła promieniowania podczerwonego należy trzymać poza polem widzenia kamery.
• Urządzenie Softouch należy trzymać z dala od pola widzenia kamery, gdyż oprogramowanie

automatycznie przełącza się do trybu Softouch, gdy tylko wskaźnik Softouch pojawi się w
polu widzenia kamery.

Inne źródła podczerwieni należy trzymać z dala od pola widzenia kamery, gdyż mogłyby
spowodować utrudnienia w wykryciu punktu lasera wskaźnika Z-touch.

Uważna akwizycja punktów

Należy pozyskiwać punkty z wykorzystaniem Z-touch wyłącznie na powierzchni skóry
pacjenta. Należy uważać, aby nie pozyskiwać punktów np. na przylepcu lub rurce
intubacyjnej.

Rejestracja Z-touch
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Wykonywanie rejestracji

Rysunek 41 

Przebieg procedury

1.
Przytrzymać Z-touch w polu widzenia kamery.
UWAGA: Upewnić się, że punkty pozyskiwane są w odległości 1,2–1,8 m od kamery. Po-
jawi się ostrzeżenie, jeśli pozyskiwane punkty będą dalej niż 2,2 m od kamery.
 

2.
Włączyć widzialną wiązkę lasera poprzez naciśnięcie (i przytrzymanie) pierwszego pozio-
mu dwupoziomowego przełącznika.
Widzialny laser zostanie wyświetlony w postaci czerwonego punktu.

3.
Aktywować podczerwoną wiązkę lasera poprzez naciśnięcie (i przytrzymanie) drugiego
poziomu przełącznika.
Zielona dioda LED wskazuje, że laser jest aktywny.

4.

Wykorzystując animację jako wytyczną, powoli przesunąć laser Z-touch nad obszarem
zainteresowania (na modelu 3D wyświetlanym na zielono).
UWAGA: Przytrzymać wskaźnik Z-touch prostopadle do skanowanej powierzchni w taki
sposób, aby wiązka lasera na skórze przybrała formę punktu. Punkty eliptyczne mogą
prowadzić do nieprawidłowego obliczenia.
 

5.

Akwizycja punktu zostanie wskazana za pomocą sygnału dźwiękowego oraz na pasku
postępu.
UWAGA: Gdy na pasku postępu przekroczona zostaje połowa, oprogramowanie emituje
wyższy dźwięk.
 

6.
Po zakończeniu akwizycji punktu oprogramowanie przechodzi do weryfikacji.
Zweryfikować dokładność w otwartym oknie dialogowym (str. 101).

Postępowanie w razie braku możliwości znalezienia dopasowania

Jeśli ze względu na niewystarczające rezultaty dopasowania powierzchni oprogramowanie nie
może kontynuować, aktywowany jest sterowany tryb rejestracji, a użytkownik proszony o
pozyskanie trzech anatomicznych punktów orientacyjnych (zobacz str. 97).
Po pozyskaniu punktów orientacyjnych oprogramowanie przelicza rejestrację i przechodzi do
weryfikacji.

REJESTRACJA DOPASOWANIA POWIERZCHNI

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.4 Cranial/ENT Wer. 3.1 95



Opcje dodatkowe

Opcje

Aby ponownie rozpocząć rejestrację, należy nacisnąć Start Again.
Wszystkie dotychczas pozyskane punkty są usuwane.

W celu aktywacji schematu postępowania, w którym oprogramowanie prowadzi użytkownika
przez rejestrację na podstawie anatomicznych punktów orientacyjnych oraz pozycji pacjenta w
stosunku do kamery, należy nacisnąć Guide (zobacz str. 97).

Rejestracja Z-touch
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6.5 Rejestracja sterowana
6.5.1 Wykorzystanie rejestracji sterowanej

Informacje ogólne

W dowolnym momencie rejestracji Softouch i Z-touch istnieje możliwość aktywacji sterowanego
schematu postępowania. Sterowana rejestracja dopasowania powierzchni jest użyteczna przy
braku pewności co do najlepszej metody kontynuacji rejestracji lub w celu powiązania znanych
punktów orientacyjnych z obliczeniem dopasowania powierzchni.
Etapy rejestracji sterowanej:
1. Korzystając ze wskaźnika lub Softouch na początku rejestruje się trzy z czterech możliwych

anatomicznych punktów orientacyjnych w następującej kolejności:
- Kąt szpary powiekowej prawy
- Punkt środkowy szwu czołowego
- Kąt szpary powiekowej lewy
- Grzebień potyliczny zewnętrzny

2. Oprogramowanie oblicza pozycję kamery w stosunku do punktów, do których udało się
dotrzeć, i określa sposób rejestracji (np. sugeruje, gdzie można pozyskać pozostałe punkty
dopasowania powierzchni).

Aktywacja rejestracji sterowanej

Procedura

Nacisnąć Guide w oknie dialogowym Patient Registration.
Zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o pozyskanie wskazanych anatomicznych punktów
orientacyjnych.

Pozyskanie anatomicznych punktów orientacyjnych

①

Rysunek 42 
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Przebieg procedury

Program wskaże pierwszy punkt orientacyjny do pozyskania. Oprogramowanie instruuje
użytkownika, aby pozyskał kąt szpary powiekowej prawy ①.
Przytrzymać końcówkę wskaźnika nad punktem orientacyjnym i powoli obracać wskaźnik,
jednocześnie przytrzymując końcówkę w miejscu.
Zostanie wyświetlony komunikat z poleceniem przejścia do następnego punktu orientacyj-
nego.

2. W ten sam sposób należy pozyskać drugi i trzeci punkt orientacyjny.

3.

Jeśli punkt orientacyjny nie jest dostępny, np. z powodu podejścia chirurgicz-
nego, należy nacisnąć ten przycisk w celu ominięcia go i kontynuować w na-
stępnym punkcie orientacyjnym.
UWAGA: Należy pozyskać łącznie trzy punkty orientacyjne.
 

Obliczenie rejestracji

Po pozyskaniu trzech punktów orientacyjnych program oblicza na ich podstawie pozycję kamery i
wykorzystuje tę informację do określenia miejsc, w których można pozyskać pozostałe punkty
dopasowania powierzchni.
Okno dialogowe Patient Registration dostarcza wskazówek dotyczących najlepszego sposobu
rejestracji dopasowania powierzchni w zależności od aktualnej sytuacji.

②

①

③

Rysunek 43 

Nr Element

① Tekst wskazuje, na jakim obszarze ciała pacjenta aktualnie skoncentrować akwizycję
punktu.

②

Animacja i zielony obszar modelu 3D wskazują, na jakim obszarze ciała pacjenta pozys-
kać punkty.
UWAGA: Na podstawie widoczności pacjenta, tj. orientacji pacjenta względem kamery,
oprogramowanie zaleca, po której stronie twarzy i w jakim obszarze należy pozyskać
punkty.
 

③ Rozpoczęcie procedury dopasowania powierzchni przed naciśnięciem Guide powoduje
wyświetlenie na rekonstrukcji 3D wszelkich dotychczas pozyskanych punktów jako sfer.

Rejestracja sterowana
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Rejestracja sterowana

Przebieg procedury

1. Wykorzystując animację jako wytyczną, powoli przesunąć laser Z-touch nad obszarem
zainteresowania (na modelu 3D wyświetlanym na zielono).

2.
Akwizycja punktu zostanie wskazana za pomocą sygnału dźwiękowego oraz na pasku
postępu.
Pozyskane punkty zostaną wyświetlone na rekonstrukcji 3D jako sfery.

3. Należy zweryfikować dokładność rejestracji w otwartym oknie dialogowym (zobacz str.
101).

Postępowanie w razie braku możliwości znalezienia dopasowania

Jeśli po rejestracji sterowanej dopasowania nadal nie można znaleźć, może zostać wyświetlony
następujący komunikat:

Opcje

Jeśli punkt nie został pozyskany z wystarczającą dokładnością, oprogramowanie ponownie obli-
cza rejestrację z mniej ścisłymi wytycznymi związanymi z położeniem punktów orientacyjnych:
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Opcje

Jeśli nadal nie uda się znaleźć dopasowania, zostanie wyświetlone następujące okno dialogo-
we:

• Aby ponownie rozpocząć rejestrację, należy nacisnąć Start Again. Wszystkie dotychczas po-
zyskane punkty są usuwane.

• Aby powrócić do bieżącego rozwiązania dopasowania powierzchni, nacisnąć More Points.
Okno dialogowe Patient Registration zostanie otwarte w miejscu, w którym można pozyskać
dowolną liczbę punktów niezbędnych do poprawienia rejestracji.

Jeśli rejestracja Z-touch nie jest możliwa

Opcja

Jeśli pacjent nie będzie odpowiednio widoczny dla kamery, aby możliwa była odpowiednia rejes-
tracja Z-touch, oprogramowanie wyświetli monit o przejście do rejestracji z zastosowaniem Sof-
touch (dostępność zależy od licencji oprogramowania).

Dezaktywacja rejestracji sterowanej

Podczas rejestracji sterowanej przycisk Guide pozostaje niebieski, co wskazuje, że jest on
aktywny. Funkcje sterowane można wyłączyć w dowolnej chwili, naciskając przycisk Guide.
Po wyłączeniu przycisku Guide pozycja kamery nie jest już uwzględniana, a sfery nie są
wyświetlane na rekonstrukcji 3D. Kontynuacja standardowej procedury rejestracji jest możliwa
(trzy pozyskane anatomiczne punkty orientacyjne nie są używane do obliczenia dopasowania).
Rejestrację sterowaną można uruchomić ponownie, naciskając przycisk Guide.
UWAGA: Można wykonać ponowną akwizycję punktów orientacyjnych, przytrzymując przycisk
Guide.
 

Rejestracja sterowana
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6.6 Precyzja rejestracji dopasowania powierzchni
6.6.1 Przegląd

Informacje ogólne

Po rejestracji oprogramowanie wyświetla okno dialogowe weryfikacji.

Wyniki rejestracji

Wynik Odchylenie

Rejestracja pomyślna < 2,5 mm

Rejestracja nie powiodła
się > 2,5 mm

UWAGA: Należy pamiętać, że precyzja obliczona przez program dostarcza informacji wyłącznie o
dokładności dopasowania przez oprogramowanie pozyskanych punktów do danych pacjenta.
Wartość ta niekoniecznie przedstawia błąd całkowity.
 

Zmniejszona dokładność nawigacji

Aby zapewnić wystarczającą dokładność, skan (np. TK, MR) musi być odpowiedni do
zabiegów wykorzystujących nawigację stereotaktyczną (zgodnie z opisem w instrukcjach
skanowania firmy Brainlab).

Z powodu możliwych zniekształceń w zestawach obrazów MR dokładność nawigacji może
być zmniejszona w punkcie zainteresowania, nawet jeśli rejestracja została pomyślnie
zweryfikowana.

Dokładność należy weryfikować w obszarach innych niż punkty orientacyjne i w pobliżu
obszaru zainteresowania, ponieważ dokładność nawigacji może zostać zmniejszona ze
względu na propagację błędu. Jeśli w położeniu jednego punktu orientacyjnego występuje
błąd, może on być większy w kolejnych punktach orientacyjnych podczas sprawdzania
dokładności nawigacji.
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6.6.2 Weryfikacja precyzji: Procedura standardowa

Weryfikowanie dokładności rejestracji

Po zakończeniu rejestracji zostanie wyświetlone okno dialogowe Registration Verification.

Rysunek 44 

Procedura

Przytrzymać wskaźnik nad co najmniej trzema znanymi anatomicznymi punktami orientacyjnymi
i zweryfikować, czy wyświetlona w widokach obrazów pozycja wskaźnika odpowiada rzeczywis-
temu punktowi anatomicznemu pacjenta.
Kiedy wskaźnik znajduje się w odległości 15 mm od obliczonej powierzchni, oprogramowanie
wyświetla odchylenie (odległość od powierzchni) od końcówki wirtualnego wskaźnika do obliczo-
nej powierzchni.

UWAGA: Dokładność w obszarze zainteresowania może różnić się od dokładności weryfikowanej
na powierzchni skóry. W celu oceny dokładności w obszarze zainteresowania należy użyć
weryfikacji anatomicznych punktów orientacyjnych oraz funkcji mapy wiarygodności (zobacz str.
105).
 

Zweryfikować dokładność dopasowania powierzchni w kilku punktach orientacyjnych (np.
punkt środkowy szwu czołowego, najbardziej boczne punkty oczodołu). Jeśli wykonywana
jest np. procedura dotycząca dołu tylnego czaszki, należy dokładnie zweryfikować
dokładność z tyłu głowy.

Kolejne etapy

Na podstawie weryfikacji wzrokowej należy postępować w następujący sposób:

Opcje

Jeśli zweryfikowana rejestracja jest satysfakcjonująca, nacisnąć Accept.
Zostanie otwarty ekran główny i możliwe będzie rozpoczęcie nawigacji.

Jeśli weryfikowana rejestracja nie jest satysfakcjonująca, nacisnąć Improve.
Oprogramowanie rozpocznie rejestrację sterowaną (zobacz str. 97). Pozwala to na połączenie
obliczonej powierzchni z anatomicznymi punktami orientacyjnymi (o ile jeszcze nie zostały po-
zyskane). W ten sposób można pozyskać dowolną ilość dodatkowych punktów powierzchni.
Wszelkie wcześniej pozyskane powierzchnie są zachowywane oraz uwzględniane w oblicze-
niach.

Precyzja rejestracji dopasowania powierzchni
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Opcje

Jeśli rejestracja jest niewystarczająca i/lub zachodzi potrzeba bardziej szczegółowego przeanali-
zowania informacji przy użyciu opcji zaawansowanych, należy zapoznać się z str. 104.

UWAGA: Jeśli podczas weryfikacji wzrokowej można zauważyć odchylenie większe niż 3 mm,
zaleca się wybranie opcji Improve i/lub sprawdzenie dokładności wskaźnika.
 

Postępowanie w razie braku możliwości znalezienia dopasowania

Jeśli po naciśnięciu przycisku Improve i pozyskaniu dodatkowych punktów dopasowania
powierzchni nie można znaleźć dopasowania, wyświetlane jest następujące okno dialogowe:

Rysunek 45 

Opcje

Aby powrócić do poprzedniego rozwiązania rejestracji, nacisnąć Last Solution.
Dodatkowe punkty zostaną porzucone i otworzy się poprzednia rejestracja.

Aby pominąć dodatkowe punkty dopasowania powierzchni, nacisnąć Cancel.
Okno dialogowe zostanie zamknięte.

Aby ponownie rozpocząć rejestrację, należy nacisnąć Start Again.
Wszystkie dotychczas pozyskane punkty są usuwane.

Opcje dodatkowe

Następujące opcje są dostępne w oknie dialogowym Registration Verification:

Opcje

Aby się przełączyć pomiędzy bieżącą i poprzednią rejestracją (w przypadku dokonania modyfi-
kacji rejestracji), należy nacisnąć Last Solution.

W celu weryfikacji rejestracji z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji należy na-
cisnąć ten przycisk (zobacz str. 104).

REJESTRACJA DOPASOWANIA POWIERZCHNI
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6.6.3 Weryfikacja dokładności: funkcje zaawansowane

Okno dialogowe Registration Verification

②

①

Rysunek 46 
Mapa wiarygodności jest oparta na rozmieszczeniu punktów dopasowania powierzchni i ich
obliczonej odległości do powierzchni skóry.
Należy użyć mapy w celu oceny wiarygodności rejestracji w obszarze zainteresowania. Gdy
mierzona jest dokładność w zielonych obszarach, bardziej prawdopodobne jest uzyskanie takiej
samej dokładności w innych zielonych obszarach niż w obszarach żółtych lub bez koloru.

Dokładność w obszarze zainteresowania może różnić się od dokładności weryfikowanej na
powierzchni skóry. Można oszacować dokładność w obszarze zainteresowania, łącząc
weryfikację anatomicznych punktów orientacyjnych na powierzchni skóry z mapą
wiarygodności dla obszaru zainteresowania. Określić, czy obszar zainteresowania znajduje
się w akceptowalnym obszarze mapy wiarygodności.

Zweryfikować dokładność w wielu miejscach, zwłaszcza w obszarze skanowania. Jeśli
obszar zainteresowania jest niedostępny, zweryfikować obszary znajdujące się jak najbliżej
obszaru zainteresowania.

Mapa pokazuje szacunkowe prawdopodobieństwo błędu związane raczej z obliczonym
dopasowaniem niż z dokładnością bezwzględną.

Należy pamiętać, że nawet gdy mapa pokazuje dobrą wiarygodność, niekoniecznie oznacza
to, że dopasowanie ma wystarczającą dokładność. Dokładność rejestracji należy
zweryfikować w anatomicznych punktach orientacyjnych.

Dostęp do funkcji zaawansowanych

Opcje

Aby przełączyć się pomiędzy bieżącą i poprzednią rejestracją (w przypadku doko-
nania modyfikacji rejestracji), należy nacisnąć Last Solution ①.

Nacisnąć ikonę ②, aby włączyć mapę wiarygodności.

Precyzja rejestracji dopasowania powierzchni
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6.6.4 Weryfikacja dokładności przy użyciu funkcji zaawansowanych

Etap 1: Sprawdzenie wyrównania

Przebieg procedury

1.
Sprawdzić całkowitą dokładność poprzez przytrzymanie wskaźnika nad znanymi anato-
micznymi punktami orientacyjnymi. Sprawdzić, czy pozycja wyświetlona na ekranie odpo-
wiada faktycznej pozycji na czaszce pacjenta.

2.

• Jeśli wyrównanie jest akceptowalne, należy przejść do Etapu 2.
• Jeśli wyrównanie nie jest akceptowalne, należy skorzystać z następujących opcji:

- Nacisnąć Improve i pozyskać dodatkowe punkty powierzchni lub połączyć obliczoną
powierzchnię z anatomicznymi punktami orientacyjnymi (o ile jeszcze nie zostały po-
zyskane).

- Dopasować ustawienia wartości progowej skóry (zobacz str. 90). Rejestracja jest wte-
dy przeliczana zgodnie z nową wartością progową.

Etap 2: Sprawdzenie odległości punktów

Przebieg procedury

1.
Przytrzymać wskaźnik nad różnymi punktami na czaszce pacjenta i sprawdzić wyświetlo-
ne odchylenie (odległość do powierzchni) w widoku opartym na bieżącej pozycji wskaźni-
ka.

2.
• Jeśli wyświetlone odległości są akceptowalne, należy przejść do Etapu 3.
• Jeśli wyświetlone odległości wskazują nieakceptowalne niedokładności, należy popra-

wić rejestrację lub dostosować wartość progową jak opisano w Etapie 1.

Etap 3: Przejrzenie mapy wiarygodności

Dokładność w obszarze zainteresowania może różnić się od dokładności weryfikowanej na
powierzchni skóry. Można oszacować dokładność w obszarze zainteresowania, łącząc weryfikację
anatomicznych punktów orientacyjnych na powierzchni skóry z mapą wiarygodności dla obszaru
zainteresowania. Określić, czy obszar zainteresowania znajduje się w akceptowalnym obszarze
mapy wiarygodności.

Przebieg procedury

1. Przytrzymać wskaźnik nad czaszką pacjenta jak najbliżej obszaru zainteresowania i prze-
jrzeć mapę wiarygodności w widoku osiowym, czołowym i strzałkowym.

2. Należy sprawdzić odległość do powierzchni pokazaną w widokach. Unikać przesunięcia
skóry.

3.

• Jeśli obszar zainteresowania znajduje się w akceptowalnym obszarze mapy, należy na-
cisnąć Accept, aby potwierdzić dokładność.

• Jeśli wyświetlone odległości wskazują nieakceptowalne niedokładności, należy popra-
wić rejestrację lub dostosować wartość progową jak opisano w Etapie 1.

Etap 4 (opcjonalny): Przełączanie pomiędzy rozwiązaniami

Po przeprowadzeniu modyfikacji rejestracji można przełączać się pomiędzy zmodyfikowanymi i
poprzednimi rejestracjami w celu ich porównania.

Przebieg procedury

1. Nacisnąć Last Solution, aby przełączać się pomiędzy rozwiązaniami rejestracji.

REJESTRACJA DOPASOWANIA POWIERZCHNI
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Przebieg procedury

2. Dokonać przeglądu każdej rejestracji poprzez wykonanie Etapów 1–3 w sposób opisany
powyżej.

3.

• Jeśli jedno z rozwiązań jest akceptowalne, nacisnąć Accept, aby potwierdzić dokład-
ność wybranej rejestracji, a następnie zweryfikować dokładność za pomocą mapy wia-
rygodności.

• Jeśli wyświetlone odległości wskazują nieakceptowalne niedokładności, należy popra-
wić rejestrację lub dostosować wartość progową jak opisano w Etapie 1.

Precyzja rejestracji dopasowania powierzchni
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7 ŚRÓDOPERACYJNA
REJESTRACJA PUNKTÓW
ORIENTACYJNYCH

7.1 Wstęp
7.1.1 Przegląd

Informacje ogólne

Jeśli rejestracja (standardowa lub dopasowania powierzchni) została już wykonana, zaleca się
pozyskanie śródoperacyjnych punktów orientacyjnych i ich rejestrację w dowolnym momencie
podczas operacji.
UWAGA: Jeśli żaden instrument nie był nawigowany przez 10 minut, automatycznie wyświetla się
okno dialogowe Register Intraoperative Landmarks umożliwiające pozyskanie punktów.
 

Jeśli konieczna jest rejestracja śródoperacyjna, należy pozyskać śródoperacyjne punkty
orientacyjne po wstępnej rejestracji. Jest to jedyna metoda ponownej rejestracji
obłożonego pacjenta, jeśli na przykład układ referencyjny został poruszony w sposób
niezamierzony.

Przegląd schematu postępowania

Schemat postępowania

1. Wykonać wstępną rejestrację (standardową lub dopasowania powierzchni).

2. Jeśli konieczna jest rejestracja śródoperacyjna, należy otworzyć okno dialogowe Regi-
stration Selection i wybrać Acquire Intraoperative Landmarks.

3. Wybrać zestaw obrazów (jeśli dostępny jest więcej niż jeden).

4. Zdefiniować śródoperacyjne punkty orientacyjne.

5. Otworzyć okno dialogowe Registration Selection i wybrać Register Intraoperative
Landmarks.

6. Zarejestrować śródoperacyjne punkty orientacyjne.

7. Zweryfikować dokładność rejestracji.

ŚRÓDOPERACYJNA REJESTRACJA PUNKTÓW ORIENTACYJNYCH
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7.1.2 Instrumenty rejestracyjne oraz instrukcje oprogramowania

Instrumenty rejestracyjne

Śródoperacyjną rejestrację punktu orientacyjnego można wykonać przy użyciu wskaźnika lub
urządzenia Softouch. Punkty orientacyjne są pozyskiwane/rejestrowane poprzez przytrzymanie
końcówki wskaźnika lub urządzenia Softouch nad punktem orientacyjnym i powolne obracanie
wskaźnika przy utrzymywaniu końcówki w miejscu.

Unikanie przesunięcia skóry

Podczas rejestracji śródoperacyjnych punktów orientacyjnych wskaźnik lub urządzenie Softouch
należy trzymać prostopadle do punktu orientacyjnego. Zapobiegnie to niezamierzonemu
przesunięciu skóry spowodowanemu przez nacisk instrumentu.

Względy bezpieczeństwa

Punkty orientacyjne należy dobierać uważnie. Podczas korzystania ze wskaźnika do
rejestracji należy upewnić się, że końcówka wskaźnika nie zrani pacjenta. Rejestracji
punktów orientacyjnych nie należy przeprowadzać na naczyniach krwionośnych, oczach
itp.

Podczas akwizycji punktów należy przesunąć Softouch lub wskaźnik wolno, aby zapewnić
dokładną akwizycję punktów.

Wizualne podpowiedzi oprogramowania

Liczba śródoperacyjnych punktów orientacyjnych, które mogą zostać zarejestrowane, jest
wskazywana przez kule w oknie dialogowym rejestracji.

Rysunek 47 

Kolor kuli Znaczenie

Niebieski Punkt orientacyjny został zarejestrowany.

Czarny Punkt orientacyjny nie został jeszcze zarejestrowany.

Dźwiękowe podpowiedzi oprogramowania

Po każdorazowym zarejestrowaniu punktu orientacyjnego oprogramowanie emituje sygnał
dźwiękowy.
W przypadku podjęcia próby zarejestrowania punktu, który został już zarejestrowany,
oprogramowanie emituje sygnał dźwiękowy o niższym tonie, a punkt nie zostanie ponownie
zarejestrowany.

Wstęp
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Wyświetlanie śródoperacyjnych punktów orientacyjnych

Wszystkie punkty orientacyjne zaplanowane śródoperacyjnie w oprogramowaniu nawigacyjnym
są wyświetlane na ekranie na niebiesko.
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7.2 Pozyskiwanie i rejestracja śródoperacyjnych
punktów orientacyjnych

7.2.1 Pozyskiwanie śródoperacyjnych punktów orientacyjnych

Uruchamianie pozyskiwania

Rysunek 48 

Przebieg procedury

1. Nacisnąć Register na pasku menu.

2.
W oknie dialogowym Registration Selection nacisnąć Acquire Intraoperative Land-
marks.
Zostanie otwarte okno dialogowe pozyskiwania.

Pozyskiwanie punktów orientacyjnych

Rysunek 49 

Pozyskiwanie i rejestracja śródoperacyjnych punktów orientacyjnych
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Przebieg procedury

1.

Kolejno zdefiniować punkty orientacyjne, zwracając uwagę, aby zdefiniować punkty łatwe
do zidentyfikowania podczas rejestracji. Pozyskane punkty orientacyjne wyświetlane są
na niebiesko.
Użyć widoków powiększonych (widoki niższe) w celu powiększenia obrazów.
Należy zdefiniować przynajmniej cztery punkty orientacyjne. Maksymalnie może zostać
zdefiniowanych siedem punktów.

2. Po zdefiniowaniu co najmniej czterech punktów orientacyjnych nacisnąć Proceed, aby
powrócić do ekranu głównego.

UWAGA: Naciśnięcie Delete powoduje usunięcie ostatniego pozyskanego punktu orientacyjnego.
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7.2.2 Rejestrowanie śródoperacyjnych punktów orientacyjnych

Aktywacja rejestracji

Rysunek 50 

Przebieg procedury

1. Nacisnąć Register na pasku menu.

2.
W oknie dialogowym Registration Selection nacisnąć Register Intraoperative Land-
marks (dostępne po pozyskaniu śródoperacyjnych punktów orientacyjnych).
Zostanie otwarte okno dialogowe rejestracji.

Rejestracja śródoperacyjnych punktów orientacyjnych

Rysunek 51 

Pozyskiwanie i rejestracja śródoperacyjnych punktów orientacyjnych
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Przebieg procedury

1.

Zarejestrować punkty orientacyjne w kolejności określonej przez oprogramowanie. Punkt
orientacyjny, który ma zostać zarejestrowany w danym momencie, ma na widokach krzy-
żyk otoczony kółkiem.
Obrócić końcówkę wskaźnika lub urządzenia Softouch w każdym punkcie orientacyjnym
w sposób wskazany przez oprogramowanie.
UWAGA: Do ponownej rejestracji można użyć wyłącznie punktów orientacyjnych pozys-
kanych za pomocą funkcji Acquire Intraoperative Landmarks.
 

2. Jeśli punkt orientacyjny nie jest dostępny, należy nacisnąć Skip, a następnie przejść do
kolejnego punktu orientacyjnego.

3.
• Zarejestrować co najmniej cztery punkty orientacyjne i nacisnąć Proceed lub
• Zarejestrować wszystkie punkty orientacyjne, co spowoduje automatyczne przejście

oprogramowania do następnego etapu.

4. Należy zweryfikować dokładność rejestracji w otwartym oknie dialogowym (zobacz str.
78).

Dokładność

Ponowna rejestracja śródoperacyjna może nie być tak dokładna jak pierwsza
(przedoperacyjna) rejestracja z powodu nałożenia się błędów z obu rejestracji. Należy
uważnie zweryfikować ponowną rejestrację śródoperacyjną poprzez przytrzymanie
wskaźnika nad znanymi anatomicznymi punktami orientacyjnymi, a następnie sprawdzić
pozycję wyświetloną na ekranie.

Jeśli śródoperacyjne punkty orientacyjne zostaną usunięte, ponowna rejestracja pacjenta
może nie być możliwa, gdy wstępna rejestracja zostanie utracona (np. po poruszeniu
układu referencyjnego). W takim przypadku nie można kontynuować nawigacji i należy
zacząć rejestrację od początku.
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Pozyskiwanie i rejestracja śródoperacyjnych punktów orientacyjnych
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8 KONFIGUROWANIE
WIDOKÓW

8.1 Widoki nawigacji
8.1.1 Przegląd

Informacje ogólne

Po uruchomieniu oprogramowania na ekranie nawigacji zostaną wyświetlone informacje
dotyczące budowy anatomicznej pacjenta w postaci widoku 3D oraz widoków w projekcji osiowej,
czołowej i strzałkowej. Ekran główny można skonfigurować w sposób opisany na str. 120.

Rysunek 52 

Wydajność oprogramowania

Szybkość działania oprogramowania zależy od wyświetlanej zawartości 3D (widoki 3D,
wyświetlanie instrumentów, punktów i trajektorii w 3D), a także liczby i stopnia złożenia
obiektów. Aby ocenić szybkość aktualizacji oprogramowania, można porównać ruch
rzeczywistego instrumentu z jego wyświetlaną reprezentacją. Jeśli wyświetlanie
nawigacyjne jest powolne, należy zmniejszyć ilość widocznych danych do minimum.

Jakość obrazu

Obrazy są interpolowane i mogą różnić się od oryginalnych skanów lub wyglądać na
pozyskane w wyższej rozdzielczości. Informacja z sąsiadujących płaszczyzn może być
wyświetlana w bieżącej płaszczyźnie rekonstrukcji. Co więcej, rekonstrukcje osiowe,
czołowe i strzałkowe mogą się różnić od faktycznej orientacji obrazu osiowego, czołowego
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i strzałkowego z powodu pozycji pacjenta w skanerze lub wyrównania obrazu w innej
aplikacji.
Jeśli dane pacjenta nie zostały całkowicie wczytane, np. ze względu na niewystarczającą ilość
pamięci, wyświetli się informacja o zmniejszeniu rozdzielczości zestawu obrazów. W takiej sytuacji
można zmniejszyć liczbę wyświetlanych zestawów obrazów, aby poprawić wydajność
oprogramowania.
Jeżeli w widoku wyświetla się zestaw obrazów zawierający uszkodzony przekrój obrazu,
wyświetlana jest odpowiednia wiadomość.

Orientacja zestawu obrazów

Domyślne ustawienia orientacji obrazu są zdefiniowane zgodnie z loginem użytkownika Content
Manager.

Znakowanie obrazów

W zależności od wyświetlanego obrazu widoki mają oznakowanie orientacji obrazu:

Oznako-
wanie

Orientacja

A Przód

P Tył

L Lewo

R Prawo

H Głowa

F Stopa

Wyświetlanie czasu skanowania

Data i czas skanowania są wyświetlane domyślnie w każdym widoku. Ta informacja jest
przydatna, np. w ustawieniach obrazowania śródoperacyjnego do ustalenia czy wyświetlił się
ostatni zestaw obrazów.
Można wyłączyć te ustawienia w następujący sposób:

Przebieg procedury

1. Otworzyć okno dialogowe Tools poprzez Tools > Settings.

2.
Nacisnąć przycisk Display Scan Time, aby wyłączyć to ustawienie i ukryć czas i datę
skanu.
Ponowne naciśnięcie przycisku aktywuje wyświetlanie tych danych.

Widoki nawigacji
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Wyświetlanie instrumentów

Gdy nawigowany instrument znajduje się w polu widzenia kamery, w widokach obrazów
wyświetlane jest odwzorowanie instrumentu (zobacz str. 40) w odpowiednim kolorze.

①

②

Rysunek 53 

Nr Element

①
Krzyżyk wskazuje końcówkę instrumentu.
UWAGA: Wielkość wyświetlanego krzyżyka można dostosować w oknie dialogowym
Tools (zobacz str. 185).
 

②
Gdy wskaźnik lub nawigowany instrument znajdzie się w jednej linii z obrazem (co ozna-
cza oś instrumentu w płaszczyźnie obrazu), pokazane zostanie przedłużenie instrumentu.
Przedłużenie wyświetlane jest w widokach 2D.

Przyciski na widokach obrazów

Przycisk Znaczenie

Strzałki przewijania umożliwiają przewijanie warstwa po warstwie w obrębie
wszystkich widoków. Przyciski pojawiają się w widokach osiowym, czołowym i
strzałkowym po uruchomieniu opcji Freeze.
UWAGA: Możliwe jest również przewijanie za pomocą niewidocznego paska
przewijania pomiędzy przyciskami.
 

Wyświetlanie widoku w trybie pełnoekranowym. Lepsza widoczność szczegółów
na obrazach. Ponowne naciśnięcie tej ikony powoduje powrót do ekranu z wielo-
ma widokami.

Przypisywanie poszczególnych obrazów do każdego widoku (zobacz str. 128).
Za pomocą tej ikony można także konfigurować pewne sposoby dostosowania wi-
doku opisane w tej części rozdziału.

Umożliwia zmianę widoku tak, aby pasował do rzeczywistej orientacji pacjenta w
widoku podłużnym i widoku Probe’s Eye.

Umożliwia obrócenie obrazu w prawo o 45° w widokach Brain Projection i Inli-
ne.

KONFIGUROWANIE WIDOKÓW
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Przyciski na zaawansowanych widokach 3D

Przycisk Znaczenie

Widoki 3D, takie jak Overview i Sinus Overview, umożliwiają obracanie mo-
delu 3D zgodnie z kierunkiem strzałki.
UWAGA: Opcjonalnie można dotknąć modelu 3D i przeciągnąć palcem po
ekranie, obracając model 3D.
 

Obracanie modelu 3D zgodnie z kierunkiem strzałki. Nacisnąć ikonę w obrę-
bie widoku, który ma zostać obrócony.
UWAGA: Opcjonalnie można dotknąć modelu 3D i przeciągnąć palcem po
ekranie, obracając model 3D.
 

Pozwala na przesuwanie pewnych widoków 3D zgodnie z kierunkiem strzałki.
Przyciski są widoczne przez kilka sekund po dotknięciu ekranu.

Zmniejszanie lub powiększanie widoku 3D. Ikony te są dostępne i widoczne
na wszystkich zaawansowanych widokach 3D.

Pozwala zacząć/zatrzymać rysowanie planowanej kraniotomii za pomocą
urządzenia Softouch/wskaźnika.
UWAGA: Zaplanowana kraniotomia ma kolor niebieski.
 

Pozwala usunąć zaplanowaną kraniotomię.

Widoki nawigacji
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8.1.2 Powiększanie obrazów

Powiększanie obrazów

Podmenu Zoom na pasku menu pozwala na zmianę powiększenia wyświetlanych obrazów,
zapewniając ich bardziej szczegółowy widok. Wszystkie widoki 2D są powiększane lub
pomniejszane o ten sam współczynnik.

② ③

①

Rysunek 54 

Nr Element

① Funkcja Reset pozwala na ponowne ustawienie współczynnika powiększenia na wartość
100% (co powoduje wyświetlenie całego obrazu).

② Przyciski z minusem służą do pomniejszania wszystkich widoków.

③ Przyciski z plusem służą do powiększania wszystkich widoków.

Smart Autozoom

Ponadto oprogramowanie ma automatyczną funkcję powiększania, zwiększającą współczynnik
powiększenia wyświetlanych obrazów do 300% po przytrzymaniu nieruchomo nawigowanego
instrumentu w tej samej pozycji. Współczynnik powiększenia 300% utrzymuje się przy powolnej
nawigacji instrumentem.
Przy szybkiej nawigacji instrumentem lub usunięciu go z pola widzenia kamery współczynnik
powiększenia powraca do 100%. Można również zresetować współczynnik powiększenia przy
pomocy przycisków Zoom na pasku menu.

①

Rysunek 55 
UWAGA: Opcja Smart Autozoom jest domyślnie włączana podczas uruchamiania
oprogramowania. Naciśnięcie Zoom: 100% na kilka chwil aktywuje/dezaktywuje Smart
Autozoom.
 

Można dezaktywować to ustawienie w następujący sposób:

Przebieg procedury

1. Nacisnąć Settings w oknie dialogowym Tools.

2.
Nacisnąć przycisk Smart Autozoom, aby uruchomić ustawienie.
Ponowne naciśnięcie przycisku dezaktywuje ustawienie.

KONFIGUROWANIE WIDOKÓW
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8.2 Konfigurowanie ekranów głównych
8.2.1 Przegląd

Informacje ogólne

Przycisk Display ② na pasku menu umożliwia globalne zastosowanie ustawień dla ekranu
głównego i skonfigurowanie dwóch różnych ekranów z przestrzenią roboczą (określonych przez
wyskakujący komunikat ①). 
Po skonfigurowaniu ustawienia ekranu są zapisywane na czas trwania całej procedury.

①

②

Rysunek 56 
Domyślne ustawienia ekranu są oznaczone w następujący sposób:
• Workspace 1: widok osiowy, czołowy, strzałkowy oraz dodatkowy widok określony przez

licencję oprogramowania.
• Workspace 2: widok Probe’s Eye, Inline 1, Inline 2 oraz dodatkowy widok określony przez

licencję oprogramowania.

Konfigurowanie widoku

Przebieg procedury

1. Nacisnąć Display na kilka chwil, aby wybrać przestrzeń roboczą, która ma zostać skonfi-
gurowana.

2.

• Skonfigurować poszczególne widoki za pomocą ikony oka, lub
• Nacisnąć Display, aby:

- wybrać wcześniej skonfigurowane ustawienie wyświetlania (zakładka Layouts, zo-
bacz str. 122);

- utworzyć niestandardowe ustawienie dla wybranego ekranu (zakładka Add, zobacz
str. 124).

Konfigurowanie ekranów głównych
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Okno dialogowe wyświetlania

Rysunek 57 

Opcje

Zakładka Layouts pozwala na:
• wybranie wcześniej skonfigurowanych układów wyświetlania w celu konfiguracji widoku głów-

nego (zobacz str. 122);
• utworzenie i/lub wybranie niestandardowego układu wyświetlania ekranu głównego (zobacz

str. 124).

Zakładka View Orientation pozwala na zdefiniowanie orientacji danych obrazowych pacjenta,
tak aby odpowiadały one pozycji pacjenta z perspektywy chirurga (zobacz str. 127).

KONFIGUROWANIE WIDOKÓW
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8.2.2 Wstępnie skonfigurowane układy

Wybór wstępnie skonfigurowanego układu

Przebieg procedury

1. Nacisnąć Display.

2. Wybrać zakładkę Layouts.

3. Wybrać wcześniej skonfigurowany układ.

4.

Jeżeli dostępny jest więcej niż jeden zestaw obrazów, wybrać zestaw obrazów, który ma
być wyświetlany w oknie dialogowym Select Set.
Po wybraniu układu 2×3 Windows wyświetli się monit o wybranie dwóch zestawów obra-
zów (jeśli wczytane są więcej niż dwa zestawy obrazów).
Okno dialogowe zostanie zamknięte, a wybrany ekran zaktualizowany z użyciem określo-
nej konfiguracji.

UWAGA: Aby szybko przełączyć się do widoku osiowego, czołowego i strzałkowego, należy
wybrać 4 Windows.
 

Opcje układu

Rysunek 58 

Opcja układu Znaczenie

4 Windows Cztery obrazy (3D, osiowy, strzałkowy i czołowy) w tym samym
rozmiarze

2+1 Windows Dwa obrazy (strzałkowy, czołowy) w tym samym rozmiarze i jeden
większy (osiowy)

3+1 Windows Trzy obrazy w tym samym rozmiarze (osiowy, strzałkowy, czołowy)
i jeden większy (3D)

4 Inline Windows Cztery obrazy (3D, Probe’s Eye, Inline 1, Inline 2) w tym samym
rozmiarze

2×3 Windows 2 różne zestawy obrazów znajdujące się obok siebie (osiowy,
strzałkowy, czołowy)

2×3+1 Windows Dwa różne zestawy obrazów znajdujące się obok siebie (osiowy,
strzałkowy, czołowy) i jeden większy widok (3D)

Konfigurowanie ekranów głównych
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Opcja układu Znaczenie

3×3 Windows Trzy różne zestawy obrazów znajdujące się obok siebie (osiowy,
strzałkowy, czołowy)

UWAGA: Aktualizacja wszystkich widoków po wybraniu układu może potrwać chwilę. Obrazy są
aktualizowane jeden po drugim, a nie wszystkie jednocześnie.
 

Przykładowa konfiguracja

Przykład przedstawia układ 2×3 Windows:

Rysunek 59 

Konfiguracja głównego widoku z dwoma wyświetlaczami

Jeżeli system jest wyposażony w dwa wyświetlacze (np. system Curve), obydwa główne widoki
można skonfigurować w oknie dialogowym Display.

Opcje

Wybrać wcześniej skonfigurowane ustawienia wyświetlania, aby skonfigurować aktualny aktyw-
ny ekran widoku głównego.

Wybrać wcześniej skonfigurowane ustawienia wyświetlania, aby skonfigurować nieaktywny
ekran widoku głównego.

KONFIGUROWANIE WIDOKÓW
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8.2.3 Układy niestandardowe

Informacje ogólne

Opcja ta pozwala na zapisanie układów i widoków skonfigurowanych przy pomocy przycisku
Display lub ikony oka.
Po zamknięciu oprogramowania widoki niestandardowe ① zostaną zapisane.

Definiowanie układów niestandardowych

①

Rysunek 60 

Przebieg procedury

1.
Konfiguracja widoku ekranów Workspace 1 lub Workspace 2:
• przy pomocy zakładki Layouts oraz
• przy pomocy ikony oka.

2. Nacisnąć Display na pasku menu.

3. Otworzyć zakładkę Layouts (widoczną powyżej).

4. Nacisnąć Add.

5.
Określić nazwę niestandardowego widoku w oknie dialogowym Display Label i nacisnąć
Accept.
Niestandardowy widok ① może teraz zostać wybrany w zakładce Layouts.

Stosowanie układów niestandardowych

Przebieg procedury

1. Nacisnąć Display.

2. Wybrać zakładkę Layouts.

3. Wybrać określony układ niestandardowy.

Konfigurowanie ekranów głównych
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Przebieg procedury

4.

Jeśli są dostępne wstępnie wybrane zestawy obrazów, zostaną one zastosowane w wido-
ku niestandardowym.
W przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony komunikat z poleceniem wyboru żądane-
go(-ych) zestawu(-ów) obrazów.
UWAGA: Okno dialogowe zostanie zamknięte, a wybrany układ zaktualizowany z uży-
ciem układu niestandardowego.
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8.2.4 Image Orientation

Informacje ogólne

Okno dialogowe Image Orientation znajdujące się w Tools > Settings > Image Orientation
pozwala na ustawienie orientacji danych obrazowych pacjenta w widoku osiowym, czołowym i
strzałkowym, tak aby były one zgodne z pozycją pacjenta na sali operacyjnej.

Ustawianie orientacji

Rysunek 61 

Procedura

W oknie dialogowym Image Orientation należy wybrać wymaganą orientację.
Oznaczenia w obrębie widoków obrazu (tył/przód, lewo/prawo, góra/dół) zostaną odpowiednio
zaktualizowane.

Aby upewnić się, że poprawnie ustawiono orientację pacjenta, należy sprawdzić, czy
oznaczenia obrazu (zobacz str. 116) odpowiadają rzeczywistej orientacji pacjenta (kierunek
przód/tył, lewo/prawo, góra/dół).

Konfigurowanie ekranów głównych
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8.2.5 View Orientation

Informacje ogólne

Okno dialogowe View Orientation pozwala na dostosowanie orientacji danych obrazowych 3D
pacjenta, tak aby odpowiadały one pozycji pacjenta z perspektywy chirurga. W ten sposób chirurg
widzi dane obrazu na ekranie i rzeczywiste ułożenie pacjenta pod tym samym kątem.
Opcję View Orientation stosuje się w widokach Inline 1, Inline 2, wszystkich widokach Probe’s
Eye, w widoku Craniotomy Planning oraz MIP.

Przed rozpoczęciem

Upewnić się, że pacjent został zarejestrowany.

Ustawianie orientacji widoku

②

③①

Rysunek 62 

Procedura

1.
• Przejść do Display > View Orientation lub
• Jeśli jest dostępna, kliknąć ikonę oka > View Orientation

2.
W razie potrzeby można dostosować obrót obrazu 3D w dowolnym kierunku poprzez na-
ciśnięcie bezpośrednio w oknie dialogowym i przesunięcie obrazu palcem do żądanej ro-
tacji.

3. Nacisnąć Close ③, aby potwierdzić zmiany i przejść do ekranu głównego.

Opcje

Nacisnąć Reset ①, aby przywrócić orientację pacjenta do takiej, jaka była w momencie otwarcia
okna dialogowego.

Nacisnąć ikonę ②, aby zmienić zestaw obrazów.

KONFIGUROWANIE WIDOKÓW
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8.3 Konfiguracja indywidualnych widoków przy
użyciu ikony z okiem

8.3.1 Konfiguracja indywidualnych widoków

Ikona z okiem

Ikona oka jest dostępna na każdym widoku ekranu głównego. Ikony oka można użyć do
zdefiniowania ustawień dla każdego widoku.

Rysunek 63 

Dostęp do opcji widoku

Nacisnąć ikonę oka na widoku, który ma zostać zmieniony. Zostanie otwarte następujące okno
dialogowe:

Rysunek 64 
Dostępnych jest kilka zakładek, w których można zdefiniować ustawienia:
• 2-D Views (str. 130)

Konfiguracja indywidualnych widoków przy użyciu ikony z okiem

128 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.4 Cranial/ENT Wer. 3.1



• 3-D Views (str. 133)
• Other Views (str. 137)
• View Configuration (str. 151)
• Windowing (str. 142)
• View Orientation (str. 127)

UWAGA: Dostępność zależy od wybranego widoku oraz konfiguracji systemu i posiadanych
licencji.
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8.4 Przypisywanie obrazów 2D i 3D do
poszczególnych widoków

8.4.1 Widoki 2D

Przypisywanie widoków 2D

Rysunek 65 

Przebieg procedury

1. Nacisnąć zakładkę 2-D Views.

2. Nacisnąć żądany widok.

3.

Jeżeli dostępny jest więcej niż jeden zestaw obrazów, zostanie otwarte okno dialogowe
Select Set. Wybrać zestaw obrazów, który ma zostać wyświetlony.
UWAGA: Okno dialogowe zostanie zamknięte, a widok zaktualizowany z użyciem wybra-
nego zestawu obrazów.
 

Widok 2D osiowy, czołowy i strzałkowy

Widok Znaczenie

Axial: Wyświetla obraz w pozycji osiowej względem bie-
żącego położenia instrumentu.

Przypisywanie obrazów 2D i 3D do poszczególnych widoków
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Widok Znaczenie

Coronal: Wyświetla obraz w pozycji czołowej względem
bieżącego położenia instrumentu.

Sagittal: Wyświetla obraz w pozycji strzałkowej wzglę-
dem bieżącego położenia instrumentu.

UWAGA: Oprogramowanie wyświetla przekrój, w którym w danej chwili jest nawigowana
końcówka instrumentu.
 

Widoki łączone 2D

Widok Znaczenie

Inline 1: Płaszczyzna rekonstrukcji rozciąga się wzdłuż
osi instrumentu w kierunku pionowym, zgodnie z okreś-
loną orientacją widoku (zobacz str. 127). Powoduje to
rekonstrukcję rozciągającą się od płaszczyzny widoku
czołowego do płaszczyzny widoku strzałkowego.

Inline 2: Wyświetla obraz prostopadle do widoku Inline
1. Płaszczyzna rekonstrukcji rozciąga się wzdłuż osi in-
strumentu w kierunku poziomym, zgodnie z określoną
orientacją widoku (zobacz str. 127).
UWAGA: Widok ten jest przydatny do identyfikacji i pro-
wadzenia osi sondy.
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Widoki 2D z Probe’s Eye

Widok Znaczenie

Probe’s Eye: Wyświetla widok prostopadle do osi in-
strumentu zgodnie z widokami Inline 1 i 2. Płaszczyzna
widoku Probe’s Eye obejmuje końcówkę instrumentu. 

Split Probe’s Eye: Wyświetla cztery rekonstrukcje
przekrojów prostopadłych na różnych głębokościach od
końcówki instrumentu. Końcówka instrumentu jest
wskazana przez krzyżyk na głębokości 0 mm, 5 mm, 10
mm i 15 mm. 
UWAGA: Ten widok jest szczególnie przydatny do kiero-
wania nawigowania.
 

Konfiguracja widoków 2D

Nacisnąć ikonę oka, aby zarządzać obiektami i nałożonymi obiektami w poszczególnych
widokach poprzez zakładkę View Configuration dotyczącą widoczności i wizualizacji.
Zmiana okienkowania w zakładce Windowing prowadzi do zmiany we wszystkich widokach
rekonstrukcji tego zestawu obrazów.
UWAGA: Użyć Apply to all views, aby zastosować zmiany do wszystkich widoków, w tym np.
widoków 3D.
 

Przypisywanie obrazów 2D i 3D do poszczególnych widoków
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8.4.2 Widoki 3D

Przypisywanie widoków 3D

W zależności od posiadanej licencji dostępne są niektóre lub wszystkie poniższe opcje
przeglądania 3D:

Rysunek 66 

Przebieg procedury

1. Nacisnąć zakładkę 3-D Views.

2. Nacisnąć żądany widok.

3.

Jeżeli dostępny jest więcej niż jeden zestaw obrazów, zostanie otwarte okno dialogowe
Select Set. Wybrać zestaw obrazów, który ma zostać wyświetlony.
UWAGA: Okno dialogowe zostanie zamknięte, a widok zaktualizowany przy użyciu wy-
branego obrazu.
 

Podczas obliczania widoku 3D aktualizacja wyświetlania nawigacyjnego może zająć więcej
czasu. Wyświetlanie może być również opóźnione, gdy wyświetlanych jest równocześnie
wiele widoków 3D. Aby przyspieszyć wyświetlanie, należy zmniejszyć liczbę widoków 3D.

Widoki 3D

Widok Znaczenie

Overview: Wyświetlanie rekonstrukcji 3D zestawu obra-
zów i obiektów na podstawie techniki renderingu objętoś-
ciowego. Skóra może być wyświetlana w postaci podob-
nego do szkła konturu.
W zależności od posiadanej licencji istnieje możliwość
wyświetlania dynamicznej wartości progowej dla obiek-
tów kostnych i naczyniowych. Wszystkie regulacje moż-
na przeprowadzić w zakładce View Configuration za
pomocą ikony oko.
Obraz 3D można obrócić w dowolnym kierunku poprzez
naciśnięcie bezpośrednio na widoku obrazu.
UWAGA: Opcja Overview jest dostępna w zestawach
obrazów MR i TK.
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Widok Znaczenie

Probe’s Eye: Wyświetlanie rekonstrukcji 3D zestawu ob-
razów w oparciu o technikę renderingu objętościowego
jak w opcji Overview.
Pozycja obrazu 3D jest ustawiona ortogonalnie do osi in-
strumentu. Widok ten może być użyty tylko podczas wy-
krywania instrumentu.
UWAGA: Widok Probe’s Eye jest dostępny w zestawach
obrazów MR i TK.
 

Craniotomy Planning: Wyświetlanie rekonstrukcji 3D
obiektów i kości wraz z zarysem skóry głowy pacjenta.
Obraz 3D można obrócić w dowolnym kierunku poprzez
naciśnięcie bezpośrednio na widoku obrazu. Gdy aktyw-
na jest ikona funkcji, Softouch/wskaźnik jest wykorzysty-
wany do zakreślenia planowanej kraniotomii. Gdy ikona
funkcji jest nieaktywna, Softouch/wskaźnik jest wyko-
rzystywany do przedstawienia przekroju kości/skóry i
ujawniania zaplanowanych obiektów lub trajektorii.
Zaleca się stworzenie obiektu mózg właściwy (w iPlan),
aby zaplanować zarys płata kostnego przez którego za-
kręt lub bruzdę trzeba będzie przejść, aby dotrzeć do ce-
lu.
UWAGA: Craniotomy Planning jest zalecane dla zesta-
wów obrazów TK, ale jest także możliwe z zestawami
obrazów MR.
 

MIP: Pozwala na wizualizację objętościową danych 3D,
rzutując woksele z maksymalną intensywnością wzdłuż
kierunku widoku w płaszczyźnie wizualizacji.
UWAGA: Opcja MIP jest dostępna w zestawach obrazów
TK, MR i PET.
 

Sinus Overview: Definiuje kości w celu wyświetlania jam
zatok. Przesuwając wskaźnikiem, można „odciąć” frag-
ment kości, aby lepiej zobaczyć jamy zatok.
Dostępne są widoki Sinus Axial, Sinus Coronal i Sinus
Sagittal.
UWAGA: Widoki Sinus są dostępne wyłącznie w zesta-
wach obrazów TK.
 

UWAGA: Funkcje i reprezentacje widoku mogą być różne w zależności od posiadanej licencji.
 

Należy sprawdzić Overview oraz Probe’s Eye po obliczeniu i dostosować wartość progową
skóry/kości w zakładce konfiguracji widoku, jeśli powierzchnia nie jest reprezentowana
prawidłowo.

Przypisywanie obrazów 2D i 3D do poszczególnych widoków
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Konfigurowanie widoków 3D

Nacisnąć ikonę oka, aby zarządzać obiektami w poszczególnych widokach poprzez zakładkę
View Configuration.
• Zmiana koloru, nazwy lub przezroczystości jest możliwa po naciśnięciu miniatury w celu

uzyskania danych szczegółowych.
• Zmiana pewnych wartości progowych i typów wizualizacji skóry z przezroczystego konturu do

naturalnego nieprzezroczystego wyglądu.
• Włączenie płaszczyzny cięcia do każdego obiektu, co oznacza cięcie odpowiedniego obiektu

przy pomocy wskaźnika.
• Jeżeli w oprogramowaniu iPlan lub DICOM Viewer zdefiniowano wstępnie obszar kadrowania,

można włączyć/wyłączyć jego wizualizację (np. jeśli żądane jest przeglądanie pełnego zestawu
obrazów).

UWAGA: Nacisnąć Apply to all views, aby zastosować zmiany do wszystkich odpowiednich
widoków.
 

Zakładka View Configuration

⑥ ⑤

①

② ③ ④

Rysunek 67 
Zakładka View Configuration pozwala na:

Nr Element

① Wybór elementu do przeglądania (nacisnąć miniaturę).

②

Wybór widoczności/niewidoczności elementu w jednym głównym widoku.
Włączenie/wyłączenie opcji Visible pozwala na pokazanie/ukrycie obiektu w widokach
obrazu:
• ikona z otwartym okiem oznacza, że obiekt jest widoczny;
• ikona z zamkniętym okiem oznacza, że obiekt jest niewidoczny.

③ Wybór elementu, który ma być przecięty przez wskaźnik.

④ Zmianę wizualizacji elementu, np. ze Skin na Skin Overlay.

⑤ Kadrowanie zestawu danych w oknie (ROI), wcześniej zdefiniowanym w oprogramowaniu
iPlan lub DICOM Viewer.

⑥ Zastosowanie zmian do wszystkich widoków.

KONFIGUROWANIE WIDOKÓW
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Zakładka View Orientation

Zakładka View Orientation pozwala na dostosowanie orientacji danych obrazowych 3D pacjenta,
tak aby odpowiadały one pozycji pacjenta z perspektywy chirurga. Więcej informacji – zobacz str.
127.

Granice dokładności widoków 3D

Rozdzielczość widoków 3D opartych na technice renderingu objętościowego może być mniejsza
w porównaniu z odpowiadającym im (bazowym) zbiorem danych ze względu na ograniczoną
pamięć systemu.
Należy pamiętać, że widoki 3D są jedynie rekonstrukcjami bazowych przekrojów 2D. W efekcie
widoki 3D mogą mieć ograniczony poziom szczegółowości (niższą rozdzielczość) lub mogą
zawierać artefakty w porównaniu do oryginalnych zestawów obrazów. Struktury, których dotyczy
np. utrata/wprowadzenie danych anatomicznych, mogą mieć wielkość do kilku milimetrów.
UWAGA: Samo zamknięcie jednego widoku 3D nie poprawia rozdzielczości pozostałych
otwartych widoków 3D. Aby uniknąć wielokrotnego obliczania tego samego widoku, system
przechowuje utworzone widoki 3D w pamięci.
 

Jakość obrazu

Jakość widoków powierzchni 3D (np. Skin Overview) zależy od sekwencji MR.

Widoki 3D nie są wystarczające do przeprowadzenia interwencji i należy ich używać
wyłącznie w celach orientacyjnych. Szczegóły widoczne w widokach 2D mogą nie być
widoczne w rekonstrukcjach 3D. Nie nawigować z wykorzystaniem samych widoków 3D.
Najważniejsze decyzje należy weryfikować na widokach 2D.

Rekonstrukcja 3D nie jest wyświetlana w pełnej rozdzielczości oryginalnych danych
obrazu.

Wyświetlanie obrazu

Obiekty przecinające się lub odseparowane nie są całkowicie widoczne w niektórych
widokach 3D.

Reprezentacja i głębokość instrumentów, trajektorii, obiektów i punktów w widokach 3D
mogą być inne niż w rzeczywistości. Należy obracać widok 3D do czasu, gdy zależności 3D
wszystkich wyświetlonych informacji będą czytelne. Należy pamiętać, że części obiektów
poddawanych projekcji mogą w rzeczywistości nie znajdować się w bieżącym przekroju.

Obiekty, instrumenty, punkty, trajektorie itp. są wyświetlane jako nieprzezroczyste. Dlatego
obiekty, instrumenty, punkty, trajektorie itp. mogą się przecinać lub nakładać.

Przypisywanie obrazów 2D i 3D do poszczególnych widoków
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8.5 Definiowanie pozostałych widoków
indywidualnych

8.5.1 Wybór widoków

Dostęp do innych widoków

Nacisnąć zakładkę Other Views, aby uzyskać dostęp do dodatkowych widoków.

Rysunek 68 

Opcja Patrz

Ultrasound str. 207

Ultrasound Inline str. 230

Microscope str. 285

Microscope Depthview str. 308

Video str. 139

Auto-Pilot str. 140

Brain Projection str. 138

UWAGA: Dostępność innych widoków zależy od konfiguracji systemu.
 

Wyświetlanie wideo

Zaleca się wyświetlanie obrazów wideo oddzielnie na dodatkowym monitorze.

KONFIGUROWANIE WIDOKÓW
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8.5.2 Brain Projection

Informacje ogólne

Brain Projection otwiera przekrój w widoku osiowym 2D na głębokości, na której dotyka go
końcówka wskaźnika. Projekcja jest zakrzywioną rekonstrukcją obliczoną jako odległość od
głębokości końcówki wskaźnika do krawędzi mózgoczaszki i jest reprezentowana jako płaska
projekcja przypominająca mapę. Widok Brain Projection jest dostępny do użycia z zestawami
danych TK i MR.
Brain Projection pozwala:
• lokalizować zmiany w mózgu;
• porównywać obie półkule mózgu;
• wyświetlać obiekty, nałożenie obiektów, punkty orientacyjne i punkty przecięcia trajektorii;
• jednocześnie nawigować w projekcji mózgowej i w wielopłaszczyznowych widokach

zrekonstruowanych;
• zapewnić orientację na powierzchni tkanki mózgu.

Widoku Brain Projection nie należy używać do mierzenia odległości, ponieważ
zaplanowane obiekty są zniekształcone.

Wyświetlanie Brain Projection

Rysunek 69 

Przebieg procedury

1. Nacisnąć ikonę oka na widoku, który ma zostać zmieniony.

2. Nacisnąć zakładkę Other Views.

3. Nacisnąć Brain Projection.

4. Wybrać dane, które mają zostać wyświetlone w widoku Brain Projection. Oprogramowa-
nie automatycznie otworzy widok.

Definiowanie pozostałych widoków indywidualnych
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8.5.3 Wyświetlanie widoków wideo

Przed rozpoczęciem

Skonfigurować połączenie wideo (zobacz str. 51).

Wyświetlanie wideo

Procedura

Nacisnąć Video w zakładce Other Views, aby wyświetlić obrazy wideo z dowolnego źródła, ta-
kiego jak endoskopy, podłączonego do systemu.
Okno dialogowe zostanie zamknięte, a widok zaktualizowany przy użyciu obrazu wideo.

Obrazy wideo nie są odpowiednie do użytku diagnostycznego, gdyż mogą być
zniekształcone. Kolorowy obraz z urządzeń zewnętrznych może wyświetlać obiekty w
odmiennym kolorze od widzianego na ekranie nawigacji. W celu identyfikacji obiektów
zaleca się stosowanie informacji kontekstowych, takich jak rozmiar i położenie.

Zmaksymalizowany widok wideo

Po skonfigurowaniu widoku wideo wyświetla się on na pełnym ekranie, jeśli nawigowany
instrument zostanie usunięty z pola widzenia kamery na 60 sekund. Powrót instrumentu w pole
widzenia kamery przywraca poprzednie ustawienia widoku.
Można wyłączyć te ustawienia w następujący sposób:

Przebieg procedury

1. Nacisnąć Settings w oknie dialogowym Tools.

2.

Nacisnąć przycisk Smart Video Maximize, aby wyłączyć ustawienia.
Ponowne naciśnięcie przycisku aktywuje ustawienie.
UWAGA: Opcja Smart Video Maximize jest domyślnie uruchamiana przy włączaniu op-
rogramowania.
 

UWAGA: Opcja Smart Video Maximize jest wyłączana w widokach, które zostały ręcznie
zmaksymalizowane lub zminimalizowane (zobacz str. 117).
 

KONFIGUROWANIE WIDOKÓW
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8.5.4 Widok Auto-Pilot

Informacje ogólne

Opcja Auto-Pilot to trójwymiarowy widok w kształcie lejka, używany do nawigacji instrumentu
wzdłuż trajektorii. Funkcja ta jest przydatna np. podczas cewnikowania pacjentów z urazami lub
przeprowadzania biopsji z wolnej ręki.

Przed rozpoczęciem

Aby przejść do widoku Auto-Pilot, w widoku obrazu musi być wyświetlona trajektoria (zobacz str.
174).
Jeśli widoczna jest więcej niż jedna trajektoria, należy wybrać aktywną trajektorię w oknie
dialogowym Trajectories (zobacz str. 170).

Otwieranie widoku Auto-Pilot

Przebieg procedury

1. Nacisnąć Auto-Pilot w zakładce Other Views.

2.
Okno dialogowe zostanie zamknięte i obli-
czona zostanie rekonstrukcja 3D przedsta-
wiająca punkt wejścia trajektorii.

3.

Zaleca się obracanie rekonstrukcji 3D poprzez naciskanie bezpośrednio w górnych ro-
gach obrazu do momentu dopasowania do aktualnej orientacji pacjenta.
UWAGA: Górna orientacja widoku Auto-Pilot jest ustawiona zgodnie z View Orientation
(zobacz str. 127). Dostosowanie orientacji Auto-Pilot powoduje również dostosowanie
View Orientation.
 

4.

Zatrzymać nawigowane urządzenie w punkcie wejścia. Widok Auto-Pilot wyświetla się,
gdy:
• urządzenie znajduje się w odległości do 50 mm od punktu wejścia;
• odchylenie urządzenia od kąta trajektorii jest mniejsze niż 30°.

Definiowanie pozostałych widoków indywidualnych
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Widok Auto-Pilot

③

②

④

①

Rysunek 70 

Nr Znaczenie

① Ta strzałka wskazuje odległość i kierunek, w którym należy przemieszczać końcówkę in-
strumentu w celu ustawienia jej w jednej linii z trajektorią.

② Ta strzałka wskazuje kierunek i kąt, pod którym należy przechylać instrument w celu usta-
wienia go w jednej linii z trajektorią.

③
Skala pokazuje odległość od końcówki narzędzia do płaszczyzny docelowej.
UWAGA: Skala wyświetla faktyczną odległość do celu wyłącznie w sytuacji, gdy instru-
ment jest wyrównany z trajektorią.
 

④

Zielony krzyżyk wskazuje punkt wejścia.
Czerwony krzyżyk wskazuje punkt docelowy.
UWAGA: Przy wyświetlaniu głębokości widok Auto-Pilot uwzględnia offset końcówki na-
rzędzia (zobacz str. 180).
 

UWAGA: Gdy instrument dotrze do płaszczyzny docelowej, wyświetlacz funkcji Auto-Pilot
przyjmuje kolor czerwony. Jeśli instrument przejdzie poza obiekt docelowy, wyemitowany zostanie
dźwięk ostrzegawczy.
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8.6 Definiowanie ustawień obrazu
8.6.1 Wybór zestawów obrazów

Informacje ogólne

W oknie dialogowym Select Set można wybrać zestaw obrazów stosowanych do nawigacji i
zdefiniować różne ustawienia.

Wybór zestawu obrazów

Rysunek 71 

Przebieg procedury

1.
Nacisnąć Image Set w oknie dialogowym Data.
Dostępne zestawy obrazów są ułożone według metody oraz daty i godziny skanu, zaczy-
nając od najnowszych zestawów obrazów MR i TK.

2. Wybrać zestaw obrazów.

3.
W otwierających się stronach zakładek dostosować żądane ustawienia obrazu:
• Windowing (zobacz str. 143)
• Properties (zobacz str. 145)

Definiowanie ustawień obrazu
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8.6.2 Dostosowywanie okienkowania

Informacje ogólne

Okienkowanie zestawu obrazów można dostosować w oprogramowaniu nawigacyjnym.

Dostęp do okienkowania

Opcję okienkowania można uruchomić na dwa sposoby:
• przy pomocy okna dialogowego Data lub
• przy pomocy ikony oka w celu dostosowania indywidualnych widoków

Dostosowanie okienkowania w zestawie obrazów

Procedura

Nacisnąć zakładkę Windowing.

Rysunek 72 

Opcje

Przeciągnąć suwaki Left i Right w górę/dół, aby zwiększyć/zmniejszyć wartości.

Użyć pojedynczej strzałki, aby wyregulować wartość na kolejną wartość szarości na zestawie
obrazów.

Użyć podwójnych strzałek, aby wyregulować wartość o 2%.

Użyć strzałek w widoku obrazu, aby przewijać pomiędzy przekrojami i sprawdzać ustawienia.

Nacisnąć Radiology defined, aby zastosować ustawienia zdefiniowane przy początkowym po-
zyskiwaniu obrazów.

Nacisnąć Full range, aby zastosować pełny zakres wartości szarości/jednostek Hounsfielda po-
zyskanych przez skaner. 

Nacisnąć Toggle Color, aby zmieniać różne opcje kolorów wyświetlania skali szarości (tęcza,
gorący metal, szary, Sokoloff).
UWAGA: Opcje kolorów są dostępne tylko w zestawach obrazów MR.
 

Naciśnięcie Reset przywraca ustawienia okienkowania do wartości sprzed otwarcia okna dialo-
gowego Windowing.
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Ustawienia okienkowania

Rodzaj obrazu Ustawienia

TK 

Gęstość jest oceniana w jednostkach Hounsfielda w skali od -1024 do
3071. Dobre wartości początkowe dla najlepszej widoczności tkanki
mózgowej i nowotworów o wzmocnionym kontraście to 0 dla lewego
parametru i 100–150 dla parametru prawego.

MR

Zgodne z określonymi dla skanera.XA 

PET/SPECT

UWAGA: W przypadku niektórych wartości może nie być możliwości wyboru.
 

Zmiana ustawień okienkowania

Zmiana ustawień okienkowania może zmniejszyć szczegółowość wyświetlania w zestawie
obrazów. Przed rozpoczęciem leczenia pacjenta należy sprawdzić, czy wszystkie szczegóły
w strukturach są wyświetlane prawidłowo.

Przenoszenie ustawień okienkowania

Okienkowania nie można odwrócić, ale można przesłać je z innego oprogramowania.

Definiowanie ustawień obrazu
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8.6.3 Przeglądanie właściwości zestawu obrazów

Informacje ogólne

Po wybraniu zestawu obrazów można przeglądać różne właściwości, takie jak odległość
przekrojów i liczba przekrojów w zestawie obrazów itp.

Przeglądanie właściwości

Rysunek 73 

Procedura

Nacisnąć zakładkę Properties.
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9 FUNKCJE OGÓLNE
NAWIGACJI

9.1 Kontrole dokładności
9.1.1 Przegląd

Informacje ogólne

Po zarejestrowaniu pacjenta, w przypadku kilkuminutowej przerwy w nawigacji, oprogramowanie
monituje o weryfikację dokładności rejestracji, ponieważ dokładność rejestracji może zmieniać się
w czasie.

Sygnał dźwiękowy przypomina użytkownikowi o sprawdzeniu dokładności, a w górnym
rogu paska informacji o pacjencie wyświetlana jest ikona Accuracy Check.

Powtarzane kontrole dokładności

Aby lepiej monitorować dokładność podczas zabiegu, zaleca się zdefiniowanie fizycznych
punktów orientacyjnych, których można użyć do weryfikacji podczas zabiegu. Punkty orientacyjne
powinny zostać zdefiniowane natychmiast po początkowej rejestracji.
Szczegółową weryfikację należy wykonywać w trakcie całego zabiegu, np. w następujących
sytuacjach:
• przed obłożeniem pacjenta i po obłożeniu;
• po wywierceniu otworu lub po kraniotomii;
• po zakończeniu biopsji lub resekcji;
• gdy pojawia się komunikat o sprawdzeniu dokładności.

FUNKCJE OGÓLNE NAWIGACJI
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Weryfikacja dokładności

Rysunek 74 

Przebieg procedury

1. Nacisnąć ikonę Accuracy Check, aby otworzyć okno dialogowe Accuracy Check. Ani-
macja pokazuje, jak należy wykonać kontrolę dokładności.

2. Nacisnąć przycisk Confirm.

3.

Przytrzymać wskaźnik/instrument nad znanym anatomicznym punktem orientacyjnym i
zweryfikować, czy wyświetlona w widokach obrazów pozycja wskaźnika odpowiada rze-
czywistemu punktowi anatomicznemu pacjenta.
UWAGA: Jeśli wskaże się znacznik lub wcześniej zaplanowany punkt orientacyjny, punkt
ten będzie rozpoznany przez system i wyświetlone zostanie odchylenie końcówki wskaź-
nika od znacznika/punktu orientacyjnego.
 

Aby upewnić się, że system pracuje prawidłowo, należy powtarzać sprawdzanie
dokładności przez cały czas trwania zabiegu.

Zmniejszona dokładność

Przesunięcie tkanki mózgowej może spowodować rozbieżność pomiędzy
przedoperacyjnymi danymi pacjenta a faktyczną pozycją.

Kontrole dokładności
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9.1.2 Weryfikacja wskaźnika i urządzenia Softouch

Informacje ogólne

Weryfikację dokładności wskaźnika i urządzenia Softouch można przeprowadzić w stożku ①
układu referencyjnego.

①

Rysunek 75 

Weryfikacja dokładności

Przebieg procedury

1. Przytrzymać końcówkę instrumentu w stożku układu referencyjnego.

2. Odległość pomiędzy końcówką wskaźnika/Softouch a stożkiem zostanie wyświetlona w
widokach nawigacji 2D.

Nie należy używać nieprecyzyjnego wskaźnika ani urządzenia Softouch.
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9.2 Zrzuty ekranu
9.2.1 Wykonywanie i przeglądanie zrzutów ekranu

Wykonywanie zrzutów ekranu

Przebieg procedury

1. Nacisnąć przycisk Screenshot, aby zrobić zrzut bieżącego ekranu.

2.

Zrzut ekranu jest dostępny do eksportu na zewnętrzny nośnik danych (np. pamięć USB,
CD-R) w sposób opisany w Instrukcji obsługi oprogramowania Patient Data Manager.
UWAGA: Zrzuty ekranu można również przeglądać w innych aplikacjach firmy Brainlab
(np. Image Viewer) po wczytaniu odpowiednich danych pacjenta.
 

Anonimizacja zrzutów ekranu

System można skonfigurować w ten sposób, aby informacja o pacjencie nie była widoczna na
zrzucie ekranu. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z pomocą techniczną firmy
Brainlab.

Na każdym zrzucie ekranu pojawia się nazwisko pacjenta. Aby zachować poufność danych
pacjenta, należy ograniczyć dostęp do zrzutów ekranu wyłącznie do odpowiedniego
personelu medycznego.

Zrzuty ekranu
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9.3 Obiekty i obiekty nałożone
9.3.1 Przegląd

Informacje ogólne

Funkcja Objects, Overlays umożliwia zarządzanie obiektami wcześniej zaplanowanymi w
oprogramowaniu iPlan lub Smartbrush, utworzonymi przy pomocy funkcji Paint, i/lub tworzenie
nowego nałożonego obiektu (zobacz str. 159).

Okno dialogowe obiektów

Otworzyć Data > Objects, Overlays.

①

②

③

⑤④ ⑥

Rysunek 76 

Nr Funkcja Znaczenie

① Apply to all views
Należy zastosować ustawienia obiektu do wszystkich odpowiednich
widoków przy zarządzaniu obiektami w poszczególnych widokach
przy pomocy ikony oka (zobacz str. 161).

② Create overlay Dodawanie nałożonego obiektu (zobacz str. 159).

③ Item Wykaz wszystkich dostępnych obiektów.

④ Visible

Włączenie/wyłączenie opcji Visible pozwala na pokazanie/ukrycie
obiektu w widokach obrazu:
• ikona z otwartym okiem oznacza, że obiekt jest widoczny;
• ikona z zamkniętym okiem oznacza, że obiekt jest niewidoczny.

⑤ Visualization
Przełączanie pomiędzy opcjami wyświetlania (np. obiekt wyświetla-
ny jako kontur, wypełniony kolorem lub w 3D).
Opcje wyświetlania zależą od wybranego obiektu.

⑥ Remove Usuwanie obiektu.

FUNKCJE OGÓLNE NAWIGACJI
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Dostęp do obiektów i nałożeń

Procedura

Aby uzyskać dostęp do obiektu w celu jego modyfikacji, należy nacisnąć miniaturę odpowiednie-
go obiektu.
Otwiera się zestaw zakładek, w których można dokonywać modyfikacji (zobacz str. 153).

Wyświetlenie obiektów

Podczas przeglądania obiektów w widokach 2D mniejsze obiekty mogą nie być wyświetlane
podczas przewijania w obrębie przekrojów obrazów, jeśli obiekt jest zlokalizowany pomiędzy
dwoma przekrojami obrazów.
Jeśli konieczne jest wyłączenie widoczności obiektu (zobacz str. 151), nie będzie on wyświetlany
w widokach obrazów.

Należy dokonać przeglądu pełnego wyświetlenia wszystkich obiektów związanych z
zabiegiem chirurgicznym. Należy upewnić się, że ustawiono widoczność wszystkich
obiektów istotnych dla operacji.

Kontury obiektów mogą być wyświetlane w mniejszej rozdzielczości niż wyjściowe dane
obrazu. Należy dokładnie przejrzeć wszystkie obiekty, aby mieć pewność, że w sposób
prawidłowy odzwierciedlają obszar zainteresowania.
UWAGA: W przypadku przełączenia obiektu z widoku 2D na 3D wyświetlony zostanie cały obiekt
3D, nawet jeśli niektóre informacje dotyczące obiektu są położone w innych przekrojach.
 

Obiekty i obiekty nałożone
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9.3.2 Obiekty

Modyfikacja wyświetlania obiektu

Modyfikację wyświetlania dla obiektu przeprowadza się w zakładce Visualization. 

Rysunek 77 

Opcje

Aby zmienić opcje wyświetlania, należy wybrać:
• Outline: pokazywanie obiektów obrysowanych kolorem;
• Fill: pokazywanie obiektów wypełnionych kolorem;
• 3-D: pokazywanie trójwymiarowej reprezentacji obiektu.

UWAGA: Nie należy używać opcji 3-D do celów lokalizacji.
 

Za pomocą suwaka dostosować nieprzejrzystość obiektu na widokach obrazów.

Modyfikacja właściwości obiektu

Modyfikację właściwości obiektu przeprowadza się w zakładce Properties.

Rysunek 78 

FUNKCJE OGÓLNE NAWIGACJI

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.4 Cranial/ENT Wer. 3.1 153



Opcje

Aby zmienić nazwę obiektu, należy nacisnąć Edit i zdefiniować nową nazwę w oknie dialogo-
wym Enter Name.

Aby zmienić kolor obiektu, wybrać kolor z palety.

Aby uniknąć pomyłki, należy wybrać inny kolor dla każdego obiektu.

Obiekty i obiekty nałożone
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9.3.3 Obiekty włókniste

Informacje ogólne

Obiekty włókniste planuje się przy pomocy funkcji Fiber Tracking w oprogramowaniu iPlan.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Instrukcji obsługi oprogramowania iPlan.

Modyfikacja wyświetlania obiektów włóknistych

Modyfikację wyświetlania obiektów włóknistych przeprowadza się w zakładce Visualization.

Rysunek 79 

Opcje

Obiekty włókniste mogą być wyświetlane w opcjach:
• Fiber (wyświetlanie pojedynczych włókien);
• Object (wyświetlanie litych obiektów).

Jeśli obiekt włóknisty jest wyświetlany w opcji Fiber, można wybrać tryb wyświetlania:
• 2-D: wyświetlanie dwuwymiarowej reprezentacji obiektu włóknistego (w obrębie płaszczyzny

bieżącego przekroju obrazu);
• 3-D: wyświetlanie trójwymiarowej reprezentacji obiektu włóknistego.

UWAGA: Nie należy używać opcji 3-D do celów lokalizacji.
 

Jeśli obiekt włóknisty jest wyświetlany w opcji Object można wybrać tryb wyświetlania:
• Outline: wyświetlanie obiektów obrysowanych kolorem;
• Fill: wyświetlanie obiektów wypełnionych w całości kolorem;
• 3-D: wyświetlanie trójwymiarowej reprezentacji obiektu.

Za pomocą suwaka dostosować nieprzejrzystość obiektu na widokach obrazów.

W trybie 2-D wyświetlane są włókna znajdujące się w odległości do 1 mm od aktualnie
wyświetlanego przekroju obrazu.
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Modyfikacja właściwości obiektu włóknistego

Nacisnąć zakładkę Properties.

Rysunek 80 

Opcje

Aby zmienić nazwę obiektu włóknistego, należy nacisnąć Edit i zdefiniować nową nazwę w ok-
nie dialogowym Enter Name.

Jeśli obiekt włóknisty jest wyświetlany w opcji Fiber, istnieje możliwość:
• wyłączenia opcji Single color: obiekt włóknisty wyświetlany jest w wielu kolorach. Kolory zale-
żą od kierunku dyfuzji poszczególnych włókien (czerwony = lewa-prawa, zielony = przód-tył,
niebieski = góra-dół);

• włączenia opcji Single color i wyboru koloru z otwierającej się palety.

Jeśli obiekt włóknisty jest wyświetlany jako Object, jest zawsze widoczny w jednym kolorze. Aby
zmienić kolor obiektu, wybrać kolor z palety.

Obiekty i obiekty nałożone
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9.3.4 Object Shift

Informacje ogólne

Funkcja Object Shift umożliwia przesunięcie obiektu w celu kompensacji zmian wynikających z
położenia obiektu. Dane obrazowe TK/MR oraz kształt i rozmiar obiektu pozostają niezmienione.
Funkcję Object Shift można stosować w następujących przypadkach, np.:
• integracja ultrasonografu (str. 207);
• obrazowanie śródoperacyjne (str. 311).

Oprogramowanie umożliwia przesuwanie obiektów tylko z zachowaniem ich oryginalnego
kształtu i wielkości. Rzeczywisty kształt i wielkość obiektu mogą się zmienić ze względu na
przesunięcie tkanki mózgowej, utratę płynów lub usunięcie guza.

Przesuwanie obiektów

Aby przesunąć obiekt, należy wybrać zakładkę Position.

①

③

⑤

②

④

Rysunek 81 

Przebieg procedury

1. Aby obrócić obiekt, należy nacisnąć zagięte strzałki ① na widokach.

2. Aby przesunąć obiekt, należy nacisnąć proste strzałki (połączone z pomarańczowymi li-
niami) na ekranach ②.

UWAGA: Zaleca się zmianę nazwy przesuwanego obiektu, np. z „Guz” na „Przesunięty guz”,
ponieważ oprogramowanie nie wyświetla informacji o zmianach położenia obiektu.
 

Ponadto, w funkcji Object Shift dostępne są następujące opcje:

Opcje

1. Nacisnąć ikonę Ultrasound ③, aby przełączyć z widoków ACS views na widoki Ultrasound
(zobacz str. 158).
UWAGA: Ta ikona pojawi się tylko wówczas, jeśli uaktywniono funkcję integracji Ultrasound.
 

2. Uruchomić funkcję Fine ④, aby precyzyjnie dostosować zmianę pozycji obiektu.

3. Nacisnąć Reset ⑤, aby przywrócić pozycję obiektu do początkowej pozycji, jaką obiekt miał
w chwili otwarcia okna dialogowego.
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UWAGA: Zmodyfikowana zawartość planu zostanie od razu zapisana w oprogramowaniu. Nie ma
możliwości późniejszego wprowadzania zmian w planie pacjenta.
 

Przesuwanie obiektów przy pomocy ultrasonografu

W zakładce Position nacisnąć ikonę Ultrasound ②, aby aktywować widoki ultrasonograficzne.
UWAGA: To okno dialogowe można także otworzyć, naciskając kolejno Tools > Ultrasound >
Object Shift.
 

③

②
①

Rysunek 82 

Przebieg procedury

1. Przytrzymać sondę skierowaną w stronę obiektu w taki sposób, aby obiekt był wyraźnie
widoczny na obrazach ultrasonograficznych.

2. Nacisnąć przycisk Freeze ③ na jednym z widoków.

3. Obrócić sondę w stopniu możliwie zbliżonym do 90°, pozostając w polu widzenia kamery.
Nacisnąć przycisk Freeze ③ na innym widoku.

4. Dostosować położenie obiektu, używając strzałek ① w widokach, aby przesunąć i obrócić
obiekt.

Obiekty i obiekty nałożone
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9.3.5 Obiekty nałożone

Informacje ogólne

Funkcja Create Overlay pozwala na stworzenie nałożonego obiektu dla całego zestawu obrazów,
który zostaje następnie nałożony na obraz wyświetlany w danej chwili w widokach obrazu.
UWAGA: Funkcja ta jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy dostępny jest więcej niż jeden zestaw
obrazów.
 

Tworzenie nakładania

① ②

③

Rysunek 83 

Przebieg procedury

1.

W oknie Data > Objects, Overlays nacisnąć opcję Create overlay ①.
UWAGA: Na końcu listy Item pojawia się przycisk Create overlay. W zależności od ilości
elementów na liście, konieczne może być przewinięcie listy w dół.
 

2. W oknie dialogowym Select Set ② wybrać zestaw obrazów do nałożenia na zestaw obra-
zów pokazany w widokach.

3. W oknie dialogowym Enter Name ③ zdefiniować nazwę obiektu nałożonego.

4. Nacisnąć Proceed, aby powrócić do okna Data > Objects, Overlays ① zawierającego
listę, na której znajduje się nałożony obiekt.
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Modyfikowanie nałożonych obiektów

Podobnie jak przy innych typach obiektów, istnieje możliwość dostosowywania wyświetlania i
właściwości nałożonego obiektu.

① ②

Rysunek 84 

Przebieg procedury

1. W oknie Data > Objects, Overlays nacisnąć miniaturę nałożonego obiektu.

2. Za pomocą suwaka w zakładce Visualization ① dostosować nieprzejrzystość obiektu na
widokach obrazów.

3.

Dostosować nazwę i kolor obiektu w zakładce Properties ② (zobacz str. 153).
UWAGA: Po wybraniu koloru czarnego, kolor(y) nałożenia odpowiada(ją) kolorom zesta-
wu obrazów według ich pochodzenia (np. nałożenie skanów z PET jest kolorowe).
 

Wyświetlone nałożenie

Poniższy przykład pokazuje zestaw obrazów PET nałożony na zestaw obrazów MR.

Rysunek 85 
UWAGA: Nałożenia nie są widoczne w widokach 3D.
 

UWAGA: Każdy zestaw obrazów ma swoje własne ustawienia okienkowania.
 

Obiekty i obiekty nałożone
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9.3.6 Zarządzanie obiektami i obiektami nałożonymi w poszczególnych widokach

Zarządzanie obiektami i nałożeniami w widokach indywidualnych

Przy zarządzaniu obiektami w oknie dialogowym Data zmiany wyświetlają się ogólnie we
wszystkich widokach obrazów.
Istnieje możliwość zmiany widoczności i wizualizacji obiektów na poszczególnych widokach przy
pomocy ikony oka (zobacz str. 128).
UWAGA: W przypadku lokalnego zarządzania obiektami nie ma możliwości dodania lub usunięcia
obiektu.
 

①

②③④

Rysunek 86 

Przebieg procedury

1. Nacisnąć ikonę oka w odpowiednim widoku i wybrać zakładkę View configurations ①.

2.

Sprawdzić widoczność ③ i/lub wizualizację ② obiektu w wybranym widoku.
UWAGA: Można zastosować ustawienia lokalne globalnie, naciskając Apply to all views
④.
 

3.
Nacisnąć miniaturę obiektu, aby uzyskać dostęp do obiektu i możliwość jego modyfikacji.
UWAGA: Zmiany dotyczące nazwy, koloru, przezroczystości i pozycji obiektu są zawsze
stosowane globalnie we wszystkich widokach.
 

UWAGA: Dostępność opcji zależy od wybranego typu widoku, np. Craniotomy Planning ma inne
opcje, takie jak ustawienia cięcia i wizualizacji.
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9.4 Punkty i trajektorie
9.4.1 Pozyskiwanie punktów i trajektorii

Informacje ogólne

Przycisk Acquire umożliwia definiowanie zdigitalizowanych punktów. Jest to
przydatne do określania i zapisywania punktów orientacyjnych na powierzchni
mózgu, np. na potrzeby stymulacji. Funkcji Acquire można również użyć do ut-
worzenia trajektorii w zestawie obrazów.

Pozyskiwanie punktów przy użyciu nawigowanego instrumentu

Przebieg procedury

1.
W razie potrzeby utworzyć nową grupę w oknie Data > Points, do której mają zostać do-
dane punkty (zobacz str. 165).
UWAGA: Opcjonalnie można najpierw pozyskać punkty, a potem je pogrupować.
 

2.
Umieścić końcówkę instrumentu na żądanym punkcie ciała pacjenta.
UWAGA: Należy pamiętać, że offset końcówki narzędzia musi być ustawiony na 0 pod-
czas pozyskiwania punktów.
 

3.

Nacisnąć Acquire, aby zdigitalizować punkt.
Pozyskane punkty są oznaczone w następujący sposób:
• nazwa i numer grupy (rozpoczynający się dla każdej grupy od #01);
• punkt IntraOp Point i numer, jeśli punkt należy do standardowej grupy nazwanej Other

Points.

Pozyskiwanie punktów w trybie zatrzymania obrazu

Istnieje możliwość pozyskiwania punktów bezpośrednio w widokach obrazów bez użycia
instrumentu.

Przebieg procedury

1. Nacisnąć Freeze na pasku menu (zobacz str. 175).

2. Przeciągnąć miejsce przecięcia pomarańczowych linii (widoczne obecnie w widoku obra-
zu) dokładnie na żądaną pozycję punktu.

3. Nacisnąć Acquire.

Zarządzanie pozyskanymi punktami

Procedura

Otworzyć okno Data > Points i modyfikować punkty w sposób opisany na str. 166.
UWAGA: Można również otworzyć okno dialogowe modyfikacji poprzez naciśnięcie i przytrzyma-
nie przycisku Acquire podczas akwizycji punktu.
 

Pozyskiwanie trajektorii

Przebieg procedury

1. Ustawić offset końcówki narzędzia (zobacz str. 180).

Punkty i trajektorie
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Przebieg procedury

2.

Umieścić końcówkę instrumentu na żądanym punkcie ciała pacjenta.
• Punkt wejścia jest określony przez rzeczywistą końcówkę narzędzia wyświetlaną na

zielono.
• Punkt docelowy jest określony przez wirtualną końcówkę narzędzia wyświetlaną na

czerwono.

3.
Nacisnąć Acquire.
Otworzy się okno dialogowe Data > Trajectories.

4. Sprawdzić trajektorię lub, jeśli to konieczne, zmodyfikować ją, przełączając się do zakład-
ki Position.

UWAGA: Aby utworzyć trajektorię w ten sposób, należy aktywować oś instrumentu (zobacz str.
196).
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9.4.2 Zarządzanie punktami

Informacje ogólne

Funkcja Points umożliwia zarządzanie:
• punktami wstępnie zaplanowanymi w iPlan;
• punktami utworzonymi śródoperacyjnie przy użyciu funkcji Acquire (zobacz str. 162).

Wszystkie punkty są zarządzane grupowo. Jest to przydatne np. w przypadku mapowania
korowego, gdzie punkty pozyskane podczas sesji mogą zostać połączone w jedną grupę. Punkty
pozyskane w innym obszarze mózgu mogą być przechowywane w innej grupie.

Okno dialogowe punktów

Otworzyć Data > Points.

Rysunek 87 

Funkcje okna dialogowego punktów

Funkcja Znaczenie

Item
Lista wszystkich zaplanowanych grup punktów.
Pozyskane punkty niezakwalifikowane jeszcze do żadnej grupy są umie-
szczane w grupie Other Points.

Visibility

Włączenie/wyłączenie opcji Visible pozwala na pokazanie/ukrycie pogru-
powanych punktów na widokach obrazów:
• Ikona otwartego oka oznacza, że punkty są widoczne.
• Ikona zamkniętego oka oznacza, że punkty są niewidoczne.
• Ikona na wpół przymkniętego oka oznacza, że grupa zawiera zarówno

punkty widoczne, jak i niewidoczne.

Active Nowo pozyskiwane punkty są umieszczane w aktualnie aktywnej grupie.

Remove

Usuwanie grupy.
Po wybraniu grupy do usunięcia wyświetla się pytanie, czy użytkownik
chce usunąć grupę i zawarte w niej punkty, czy tylko samą grupę. W przy-
padku usunięcia samej grupy zawarte w niej punkty zostają przeniesione
do grupy Other Points (zobacz str. 167).
UWAGA: Grupy Other Points nie można usunąć.
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Funkcja Znaczenie

Show Labels Włączenie/wyłączenie tego przycisku pozwala na pokazanie/ukrycie nazwy
punktu w widokach obrazu.

Show only near pla-
ne

Włączenie/wyłączenie tego przycisku pozwala na pokazanie/ukrycie punk-
tów w widokach obrazu położonych 20 mm od aktualnie wyświetlanej pła-
szczyzny.

Dodawanie nowej grupy

Istnieje możliwość dodania nowej grupy do listy Item.

Rysunek 88 

Przebieg procedury

1.
W oknie Data > Points nacisnąć Create new group.
Otwiera się okno dialogowe Point Group.

2.
Aby zdefiniować kolor wszystkich punktów w grupie, wybrać kolor z palety.
Aktualny kolor pojawia się po prawej stronie.

3. Aby nazwać grupę, należy wpisać jej nową nazwę za pomocą klawiatury.

4.

Nacisnąć Proceed, aby powrócić do okna Data > Points.
Nowa grupa jest teraz wyświetlana na liście Item i widoczna jako grupa aktywna. Dopóki
grupa jest aktywna, wszystkie nowe punkty planowane z użyciem funkcji Acquire są
umieszczane w tej grupie.

Dostęp do grup punktów

Gdy grupy punktów są dostępne (zaplanowane w oprogramowaniu iPlan lub pozyskane podczas
nawigacji, zobacz str. 162), można uzyskać do nich dostęp, aby modyfikować punkty.

Procedura

Nacisnąć odpowiednią grupę na liście Item.
Otwiera się zestaw zakładek, w których można dokonywać żądanych modyfikacji.
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Modyfikowanie punktów

Nacisnąć zakładkę Points, aby zmodyfikować indywidualne punkty w obrębie grupy.

①

②
③

④

⑤
⑥

⑦⑧ ⑦⑨⑩⑪

Rysunek 89 

Nr Element Znaczenie

① Kolor Aby zmienić kolor wybranego punktu, wybrać kolor z palety.

② Obecnie wy-
brany punkt

Aktualnie wybrany punkt jest oznaczony w oknie dialogowym i wyświet-
lany jako wyśrodkowany w widokach obrazów.

③ Ultrasound Nacisnąć ikonę Ultrasound, aby przełączyć się na widoki ultrasonogra-
ficzne (zobacz str. 169).

④ Przyciski
strzałek

Przełączanie pomiędzy dostępnymi punktami w celu wybrania innego
punktu do modyfikacji.
Całkowita liczba punktów znajduje się w nagłówku okna dialogowego.

⑤ Edit Aby zmienić nazwę wybranego punktu, należy nacisnąć Edit i zdefinio-
wać nową nazwę w oknie dialogowym Point Label.

⑥ Delete Aby usunąć wybrany punkt, należy nacisnąć Delete.

⑦ Add

Aby stworzyć nowy punkt, należy dotknąć żądanego miejsca na ekranie i
nacisnąć Add.
UWAGA: Można ustawić nowy punkt, przeciągając miejsce przecięcia
niebieskich linii do żądanego położenia.
 

⑧ Reposition

Aby zmienić położenie wybranego punktu, należy nacisnąć bezpośred-
nio na obraz w żądanym położeniu i nacisnąć przycisk Reposition. 
UWAGA: Można zmienić położenie punktu, przeciągając miejsce prze-
cięcia niebieskich linii do żądanego położenia.
 

⑨ Groups

Punkty mogą należeć do więcej niż jednej grupy. Aby dodać wybrany
punkt do innej grupy i/lub usunąć go z aktualnej grupy, należy nacisnąć
przycisk Groups.
W oknie dialogowym Membership należy wybrać grupę(-y), do której(-
ych) punkt ma zostać dodany.

⑩ Visible
Wszystkie punkty są domyślnie widoczne w widoku obrazu, a przycisk
Visible jest uruchomiony.
Aby ukryć wybrany punkt, należy nacisnąć Visible.

Punkty i trajektorie
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Nr Element Znaczenie

⑪ Reset Nacisnąć Reset, aby przywrócić ustawienia punktu do takich, jakie były
ustawione w momencie pierwszego otwarcia okna dialogowego Points.

UWAGA: Zmodyfikowana zawartość planu zostanie zapisana w oprogramowaniu. Nie ma
możliwości późniejszego wprowadzania zmian w planie pacjenta.
 

Modyfikacja grup punktów

Nacisnąć zakładkę Properties, aby zmodyfikować właściwości wybranej grupy punktów.

Rysunek 90 

Opcje

Aby zmienić kolor wszystkich punktów w grupie, wybrać kolor z palety.
Aktualny kolor pojawia się po prawej stronie. Jeżeli punkty w danej grupie mają różne kolory, wy-
świetli się wielokolorowa ikona.

Aby zmienić nazwę grupy, należy wpisać jej nową nazwę za pomocą klawiatury.
UWAGA: Nazwa grupy Other Points jest zapisana w oprogramowaniu i nie można jej zmienić.
 

Zarządzanie niezgrupowanymi punktami

Jeżeli nie stworzono nowej grupy, ani nie wybrano żadnej z istniejących grup, nowe punkty
zostaną domyślnie umieszczone w grupie Other Points.
Punkty te można w dowolnym momencie modyfikować lub przenosić do innych grup.
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Rysunek 91 

Przebieg procedury

1. W oknie Data > Points nacisnąć Other Points.

2. Otwiera się zakładka, w której można modyfikować punkty i grupować je w sposób opisa-
ny na str. 166.

Punkty i trajektorie

168 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.4 Cranial/ENT Wer. 3.1



9.4.3 Ultrasonograficzne punkty orientacyjne

Dodawanie punktu/punktu orientacyjnego przy pomocy ultrasonografu

Funkcja Ultrasound Landmarks umożliwia oznaczanie naczyń zidentyfikowanych w zestawach
danych lub podczas stosowania trybu Ultrasound. Te punkty orientacyjne będę widoczne
podczas operacji.
W zakładce Points nacisnąć ikonę Ultrasound ①, aby aktywować widoki ultrasonograficzne.
UWAGA: To okno dialogowe można także otworzyć, naciskając kolejno Tools > Ultrasound >
Ultrasound Landmarks.
 

②

①

Rysunek 92 

Przebieg procedury

1.

Przytrzymać sondę skierowaną w stronę naczynia/punktu orientacyjnego, który ma zostać
dodany.
UWAGA: Widok po prawej stronie jest powiększonym widokiem ultrasonograficznym,
ułatwiającym umieszczenie punktu orientacyjnego.
 

2. Gdy naczynie jest dobrze widoczne, należy nacisnąć przycisk Freeze ②.

3. Powiększyć i wycentrować obraz lub przesunąć krzyżyk do żądanego punktu.

4. Nacisnąć Add, aby dodać punkt orientacyjny.

UWAGA: Informacje dotyczące modyfikowania punktu orientacyjnego / punktu podano na str. 166.
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9.4.4 Zarządzanie trajektoriami

Informacje ogólne

Funkcja Trajectories pozwala na:
• zarządzanie trajektoriami zaplanowanymi wstępnie w iPlan lub DICOM Viewer;
• śródoperacyjne tworzenie i zarządzanie trajektoriami.

Okno dialogowe Trajectories

Otworzyć okno Data > Trajectories.

Rysunek 93 

Funkcja Znaczenie

Item Lista wszystkich zaplanowanych wcześniej i śródoperacyjnie trajektorii.

Visible

Włączenie/wyłączenie opcji Visible pozwala na pokazanie/ukrycie trajektorii
w widokach obrazu:
• ikona otwartego oka oznacza, że trajektoria jest widoczna;
• ikona zamkniętego oka oznacza, że trajektoria jest niewidoczna.

Active Definiowanie trajektorii stosowanej w trybie, np. Auto-Pilot. Jednocześnie
może być aktywna wyłącznie jedna trajektoria.

Remove Usuwanie trajektorii.

Dostęp do trajektorii

Procedura

Aby uzyskać dostęp do trajektorii w celu jej modyfikacji, należy nacisnąć odpowiednią trajektorię
na liście Item.
Otwiera się zestaw zakładek, w których można dokonywać modyfikacji.

Punkty i trajektorie
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Modyfikacja pozycji trajektorii

Nacisnąć zakładkę Position w oknie dialogowym trajektorii. Nazwa trajektorii wyświetlana jest u
góry okna dialogowego, np. Intraop Trajectory #2.

Rysunek 94 

Opcje

• Aby zmienić położenie punktu docelowego, należy nacisnąć bezpośrednio na obraz w pożą-
danym położeniu i nacisnąć przycisk Set Target. Punkt docelowy jest oznaczony czerwoną
kropką.

UWAGA: Jedynie obecnie aktywna trajektoria ma punkt docelowy oznaczony czerwoną kropką.
Punkty docelowe wszystkich innych zaplanowanych trajektorii są wyświetlone w innym kolorze.
 

• Aby zmienić położenie punktu wejścia, należy nacisnąć bezpośrednio na obraz w żądanym
położeniu i nacisnąć przycisk Set Entry. Punkt wejścia jest oznaczony zielonym krzyżykiem
otoczonym kółkiem.

UWAGA: Można zmienić położenie punktu wejścia/docelowego przeciągając miejsce przecięcia
niebieskich linii dokładnie do żądanego położenia punktu i klikając Set Entry/Set Target.
 

Definiowanie punktu wejścia przy pomocy nawigowanego instrumentu (np. jeśli otwór znajduje
się w innym miejscu niż oryginalnie zaplanowany punkt wejścia):
• nacisnąć Navigate Entry.
• nawigując instrumentem, ustawić jego końcówkę na żądanym punkcie ciała pacjenta;
• aby ustawić punkt wejścia, obrócić instrument lub nacisnąć przycisk Set Entry.

Aby powrócić do ustawień trajektorii takich jak przy przejściu do stron zakładek, należy nacisnąć
Reset.

Aby wyświetlić trajektorie w widokach Inline 1, Inline 2 i Probe’s Eye, należy nacisnąć tę ikonę
na pasku narzędzi.

UWAGA: Zmodyfikowana zawartość planu zostanie zapisana w oprogramowaniu. Nie ma
możliwości późniejszego wprowadzania zmian w planie pacjenta.
 

UWAGA: Trajektorie można również dodawać przy pomocy przycisku Acquire na pasku menu
(zobacz str. 162).
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Modyfikacja właściwości trajektorii

Nacisnąć zakładkę Properties.

Rysunek 95 

Opcje

Aby zmienić nazwę trajektorii, należy nacisnąć Edit i zdefiniować nową nazwę w oknie dialogo-
wym Trajectory.

Aby dostosować średnicę trajektorii wyświetlanej na widokach, należy użyć przycisków Diame-
ter:
• naciskanie przycisków +/- pozwala na dostosowanie średnicy w przyrostach co 0,5 mm;
• nacisnąć Reset, aby ustawić wartość na 0.

Aby zmienić kolor trajektorii, wybrać kolor z palety.

Przeglądanie trajektorii

Nacisnąć zakładkę Review.

Rysunek 96 

Punkty i trajektorie
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Opcje

Aby przełączać się między widokami ACS (niebieska ikona) i widokami Inline/
Probe’s Eye (żółta ikona), należy nacisnąć ten przycisk na pasku narzędzi.
UWAGA: Widok Probe’s Eye jest przydatny do weryfikacji trajektorii. W tym widoku
wyświetlają się przekroje obrazów z perspektywy kąta trajektorii (kąt skośny), co
umożliwia obejrzenie całego przebiegu trajektorii i upewnienie się, że nie przecina
ona żadnych struktur krytycznych.
 

Aby wyśrodkować widok punktu wejścia lub punktu docelowego, należy nacisnąć przycisk Show
Entry lub Show Target.

Aby przewijać wzdłuż trajektorii w celu oceny jej przebiegu, należy nacisnąć Scroll.
W miarę przesuwania się wzdłuż trajektorii wyświetla się odległość między aktualną pozycją i
punktem docelowym. Po osiągnięciu punktu docelowego pasek postępu wypełnia się.

Dodawanie trajektorii

① ②

③ ④

Rysunek 97 

Przebieg procedury

1. W oknie Data > Trajectories nacisnąć Create new trajectory ①.

2. W oknie Data > Trajectories > Trajectory wprowadzić nazwę trajektorii ②.

3. Jeżeli dostępny jest więcej niż jeden zestaw obrazów, zostanie otwarte okno dialogowe
Select Set ③. Wybrać zestaw obrazów do planowania trajektorii.

4. Teraz można ustawić nową trajektorię i przeglądać ustawienia w zakładkach Position,
Properties i Review ④, jak opisano od str. 170.

UWAGA: Trajektorie można również dodawać przy pomocy przycisku Acquire w pasku menu
(zobacz str. 162).
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9.4.5 Opcje wyświetlania punktów i trajektorii

Informacje ogólne

Możliwe jest przełączanie między widokiem 2D i 3D dla wszystkich zaplanowanych punktów i
trajektorii w widokach obrazu.

Włączanie/wyłączanie

Rysunek 98 

Procedura

W oknie Tools > Settings włączać/wyłączać przycisk 3-D Points & Trajectories, aby wyświetlić
punkty i trajektorie w widoku 3D/2D.

Wyświetlanie punktów i trajektorii

Na poniższych przykładach przedstawiono widok 2D (lewy) i 3D (prawy) punktów i trajektorii.

Rysunek 99 

Punkty i trajektorie
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9.5 Freeze
9.5.1 Używanie trybu zatrzymania

Przegląd opcji Freeze

Przycisk Freeze pozwala na zatrzymanie wyświetlanych przekrojów i rekon-
strukcji w celu zmniejszenia drżenia na widokach obrazów. Jest to przydatne
na przykład podczas ustawiania ostrości na określonych strukturach na ska-
nie, szczególnie przy dużym powiększeniu.
Punkt Freeze znajduje się w środku krzyżyka unieruchomionego w ostatnim
wykrytym położeniu instrumentu. Od tego punktu zależy teraz orientacja w
obrębie zestawu obrazów.

Korzystanie z opcji Freeze

Przebieg procedury

1. Nacisnąć Freeze.

2.

Można kontynuować nawigowanie instrumentem, podczas gdy przekroje i rekonstrukcje
pozostają nieruchome.
UWAGA: Po aktywowaniu trybu Freeze można przewijać przekroje obrazu przy użyciu
strzałek lub ukrytego paska przewijania w widokach (zobacz str. 117).
 

UWAGA: Punkt Freeze może być lekko przesunięty przy przełączaniu między Workspace 1 i
Workspace 2.
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9.6 Funkcje pomiarowe
9.6.1 Dostęp do funkcji pomiarowych

Dostęp do opcji pomiaru

Otworzyć Tools > Measurement.

Rysunek 100 

Funkcje pomiarowe
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9.6.2 Wyświetlanie linijki

Wyświetlanie linijki

Rysunek 101 

Procedura

W oknie Tools > Measurement nacisnąć Show Ruler, aby aktywować wyświetlanie linijki na
wszystkich widokach obrazów (z wyjątkiem widoków 3D i wideo). Przy powiększaniu i pomniej-
szaniu widoków linijka będzie odpowiednio aktualizowana.

Nie należy używać opcji Show Ruler do rzeczywistego pomiaru, gdyż wyświetlana struktura
może nie odzwierciedlać prawdziwej struktury, np. z powodu okienkowania.
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9.6.3 Wyświetlanie odległości

Sposób mierzenia odległości do planowanego obiektu docelowego

Rysunek 102 

Przebieg procedury

1. W oknie Tools > Measurement nacisnąć Display Distances. 

2.

Przytrzymać wskaźnik na punktem, od którego ma zostać rozpoczęty pomiar. Zostanie
wyświetlona odległość od punktu do planowanego obiektu docelowego na standardowych
widokach 2D.
UWAGA: Jeśli zdigitalizowany punkt (zobacz str. 164) znajduje się w odległości do 8 mm
od bieżącej pozycji wskaźnika, zostanie wyświetlona odległość do tego punktu.
 

Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami niezaplanowanymi

Rysunek 103 

Przebieg procedury

1. W oknie Tools > Measurement nacisnąć Display Distances.

2. Przytrzymać wskaźnik nad pierwszym punktem pomiaru.

Funkcje pomiarowe
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Przebieg procedury

3. Nacisnąć Freeze.

4. Przemieścić wskaźnik do drugiego punktu pomiaru. Zostanie wyświetlona odległość po-
między punktami na standardowych widokach 2D.
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9.7 Offset końcówki narzędzia
9.7.1 Ustawianie offsetu końcówki narzędzia

Informacje ogólne

Opcja Tooltip pozwala na wirtualne przedłużenie lub cofnięcie końcówki nawigowanego
instrumentu. Jest to przydatne do:
• przeglądania budowy anatomicznej na większych głębokościach;
• planowania trajektorii.

Sposób konfigurowania offsetu

Rysunek 104 

Przebieg procedury

1. Nacisnąć Tooltip na pasku menu. Otworzy się podmenu Tool Tip Offset.

2. Aby wydłużyć lub wycofać instrument, użyć przycisków -/+, aby precyzyjnie dostosować
wartość w przyrostach co 1 mm.

3. Nacisnąć poza podmenu Tool Tip Offset, aby zastosować wartości i wrócić do ekranu
nawigacji. Offset jest wyświetlany obok przycisku Tooltip.

Dodatkowo:

Resetuje Tool Tip Offset do 0 mm.

Offset końcówki narzędzia
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Opcja dodatkowa

Można także ustawiać offset końcówki narzędzia w przyrostach co 10 mm w następujący sposób:

Przebieg procedury

1. Nacisnąć Tooltip na pasku menu. Otworzy się podmenu Tool Tip Offset.

2. Nacisnąć tę ikonę, aby otworzyć okno dialogowe Tool Tip Offset.

3. Wybrać żądaną długość offsetu końcówki narzędzia.

4. Nacisnąć Close, aby powrócić do ekranu nawigacji.

Nawigacja z offsetem końcówki

Rysunek 105 

Element ekranu Przedstawiony przez

Offset instrumentu Czerwona linia

Końcówka offsetu instrumentu Czerwony krzyżyk

Rzeczywisty instrument Zielona linia

Rzeczywista końcówka instrumentu Zielony krzyżyk

Praca z opcją offsetu końcówki narzędzia

Oprogramowanie ignoruje ustawiony Tool Tip Offset, jeśli użytkownik rejestruje pacjenta z
wykorzystaniem Softouch/wskaźnika.

Offset końcówki narzędzia jest stosowany do wszystkich instrumentów, więc po pracy z
offsetem końcówki narzędzia należy zawsze wyzerować go, aby uniknąć pomyłki podczas
nawigacji. Gdy offset końcówki urządzenia jest ustawiony na wartość inną niż zero, należy
zawsze zachować ostrożność.

Jeśli trajektoria instrumentu została nieprawidłowo wykalibrowana, offset również będzie
niedokładny.

Rekonstrukcje oraz wszystkie inne widoki zostaną zaktualizowane do wirtualnej końcówki.
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Nie należy używać funkcji offsetu końcówki do instrumentów, które zostały wykalibrowane
za pomocą punktów obrotu ICM4.

Offset końcówki narzędzia
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9.8 Ustawienia instrumentów
9.8.1 Dostęp do ustawień instrumentów

Dostęp do ustawień instrumentów

Otworzyć Tools > Settings.

Rysunek 106 
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9.8.2 Instrumenty 3D

Informacje ogólne

Opcja 3-D Instruments pozwala na przełączanie pomiędzy wyświetlaniem nawigowanych
urządzeń w widoku 3D lub 2D.

Włączanie/wyłączanie

Procedura

W oknie Tools > Settings włączać/wyłączać przycisk 3-D Instruments, aby wyświetlić instru-
menty w widoku 3D/2D.

UWAGA: Gdy opcja 3-D Instruments zostanie aktywowana, dane pacjenta mogą być ukryte za
instrumentem.
 

Wyświetlanie instrumentów

Na poniższych przykładach przedstawiono widok 2D (lewy) i 3D (prawy) wskaźnika.

Rysunek 107 
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9.8.3 Big Instrument Crosshair

Informacje ogólne

Końcówka nawigowanego instrumentu jest oznaczona przez krzyżyk na widokach obrazu. Big
Instrument Crosshair pozwala na przełączanie pomiędzy wyświetlaniem małego lub dużego
krzyżyka.

Włączanie/wyłączanie

Procedura

W oknie Tools > Settings nacisnąć Big Instrument Crosshair, aby włączać/wyłączać ustawie-
nie.
UWAGA: Opcja Big Instrument Crosshair jest domyślnie włączona przy uruchamianiu oprogra-
mowania.
 

Wyświetlanie krzyżyka

Na poniższych przykładach przedstawiono duży (lewy) i mały (prawy) widok krzyżyka.

Rysunek 108 
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Ustawienia instrumentów
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10 KALIBRACJA
INSTRUMENTÓW

10.1 Wprowadzenie do kalibracji
10.1.1 Przegląd

Informacje ogólne

Instrumenty muszą zostać wykalibrowane (chyba że zostały wstępnie wykalibrowane) i
zweryfikowane, aby można było nimi nawigować. W zależności od instrumentu i wybranej metody
kalibracji można przeprowadzić kalibrację końcówki instrumentu, osi oraz średnicy.
Z oprogramowaniem można używać następujących typów instrumentów:
• instrumenty wstępnie wykalibrowane, które wymagają tylko weryfikacji, w tym:

- wstępne kalibracje wczytane do oprogramowania;
- wstępne kalibracje zawarte już w oprogramowaniu (np. prowadnica VarioGuide lub

narzędzie do wyrównywania).
• instrumenty, do których przymocowuje się zestaw adaptera instrumentu i dopiero wtedy

wykonuje się kalibrację oraz weryfikację, w tym:
- instrumenty firm innych niż Brainlab, takie jak igły biopsyjne;
- instrumenty firmy Brainlab, np. wskaźniki z wieloma końcówkami oraz ssaki.

UWAGA: Informacje dotyczące zestawów adapterów instrumentów można znaleźć w
Instrukcji obsługi instrumentu.
 

Metody kalibracji/weryfikacji

Metoda Znaczenie Zastosowanie

Matryca kalibracyjna
instrumentu, wer. 4.0
(ICM4)

Wykonać kalibrację/weryfikację przy
użyciu punktów obrotu, gniazd lub na-
cięcia ICM4.

Dowolne narzędzia (poza na-
rzędziami giętkimi), włączając w
to instrumenty duże lub o niere-
gularnym kształcie.

Stosowanie wielu instrumentów

Oprogramowanie może jednocześnie wykrywać położenie instrumentów, do których
przymocowano układy o różnych wielkościach. Po wprowadzeniu instrumentu o nowej geometrii
(nieużywanego wcześniej w tej sesji) zostanie otwarte okno dialogowe kalibracji.

Sztywność instrumentu oraz dokładność kalibracji

W poniższej tabeli opisano wpływ sztywności instrumentu na dokładność kalibracji.
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Rodzaj instrumen-
tu

Komentarz

Sztywny

Instrumenty sztywne to takie, w których podczas użycia pozycja końcówki
nie zmienia się względem układu wykrywania.
Sztywne instrumenty mogą zostać wykalibrowane z największą dokład-
nością.

Elastyczny

Instrument elastyczny może się zginać pod własnym ciężarem lub przy
użyciu niewielkiego nacisku. Może to doprowadzić do znaczących błędów
wykrywania położenia w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z in-
strumentem.
Instrumenty elastyczne mogą być kalibrowane, jeśli obsługuje się je w
sposób właściwy i/lub stosowane jest wsparcie mechaniczne w celu zmi-
nimalizowania zginania (np. użycie prowadnika z igłą biopsyjną).

Giętki
Instrumenty giętkie to takie, których końcówka musi się poruszać, aby in-
strument wypełnił założoną funkcję.
Instrumenty giętkie nie mogą być kalibrowane.

Nie należy kalibrować instrumentów giętkich.

Weryfikacja kalibracji

Aby zapobiec błędom spowodowanym niewłaściwym postępowaniem z instrumentami,
należy zweryfikować dokładność kalibracji końcówki instrumentu, osi oraz średnicy.
Weryfikację należy wykonywać po kalibracji instrumentu, wczytaniu wstępnej kalibracji lub
przywróceniu kalibracji.
Aby zweryfikować dokładność kalibracji instrumentu podczas operacji, należy przyłożyć
wykalibrowany instrument do znanych anatomicznych punktów orientacyjnych i zweryfikować
pozycję wyświetloną na ekranie.

Wprowadzenie do kalibracji
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10.1.2 Postępowanie z adapterami instrumentów

Mocowanie adapterów instrumentów

Aby zapewnić powodzenie kalibracji, należy upewnić się, że:
• Przymocowano adapter wystarczająco duży dla instrumentu. Im większy jest instrument, tym

większego należy użyć adaptera. Stosowanie zbyt małego adaptera może powodować
niedokładność kalibracji.

• Długie ramię układu wykrywania adaptera jest skierowane równolegle do długiej osi
instrumentu, do którego adapter został przymocowany, jak przedstawiono na poniższej
ilustracji.

• Przed kalibracją należy upewnić się, że wszystkie śruby są dobrze dokręcone.

②①
Rysunek 109 

Nr Znaczenie

① Długie ramię układu wykrywania.

② Długa oś instrumentu.

Niepowodzenie kalibracji

Gdy oprogramowanie rozpozna, że adapter instrumentu jest zbyt mały dla tego instrumentu,
zostanie wyświetlone odpowiednie okno dialogowe.
W tym momencie można przymocować większy adapter lub zmienić pozycję adaptera na bliższą
końcówki instrumentu i nacisnąć Try Again, aby powtórzyć kalibrację.

Prawidłowe postępowanie z adapterami instrumentów

Nie wymieniać ani nie zmieniać położenia układu adapterów instrumentu po kalibracji.
Doprowadzi to do nieprawidłowego wyświetlania instrumentu.

Wymiana końcówki instrumentu (np. końcówek wskaźnika z wieloma końcówkami)
wymaga przeprowadzenia nowej kalibracji instrumentu.

Należy upewnić się, że adapter jest wystarczająco duży dla instrumentu. Im większy jest
instrument, tym większego należy użyć adaptera. Stosowanie zbyt małego adaptera może
powodować niedokładność kalibracji.

KALIBRACJA INSTRUMENTÓW

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.4 Cranial/ENT Wer. 3.1 189



10.1.3 Uruchamianie kalibracji

Informacje ogólne

Kalibracja jest uruchamiana poprzez:
• Przytrzymanie instrumentu oraz ICM4 (jeśli kalibracja odbywa się przy użyciu ICM4) w polu

widzenia kamery.
• Przytrzymanie instrumentu w polu widzenia kamery.

Po wykalibrowaniu i zweryfikowaniu instrumentu znajduje się ono na liście w oknie dialogowym
Tools > Instruments (zobacz str. 205).

Przed rozpoczęciem

Należy upewnić się, że w polu widzenia kamery jest wyłącznie instrument przeznaczony do
kalibracji.

Należy dokładnie przeczytać rozdziały dotyczące zestawów adaptera instrumentów oraz
ICM4 w Instrukcji obsługi instrumentu.

Wprowadzenie do kalibracji
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10.2 Kalibracja przy użyciu ICM4
10.2.1 Przegląd

Informacje ogólne

ICM4 można wykorzystać do kalibracji i weryfikacji instrumentów dużych lub o nieregularnym
kształcie. Kalibracja za pomocą ICM4 pozwala również na dokładne wykalibrowanie osi
instrumentu.

Funkcje ICM4

③

②①

Rysunek 110 

Nr Element Funkcja

① Wkładka V-kształtna (na-
cięcie)

Umożliwia kalibrację osi instrumentu.
Odpowiednia do instrumentów, które nie pasują do gniazd (z
powodu dużej średnicy lub kształtu końcówki).

② Gniazda kalibracyjne (ot-
wory)

Umożliwiają kalibrację końcówki instrumentu oraz osi. Odpo-
wiednie do instrumentów z prostą końcówką.
Mogą być również stosowane do instrumentów, które nie mają
prostego trzonka.
UWAGA: Użycie wkładek w gniazdach nie jest zgodne z opro-
gramowaniem nawigacyjnym Cranial/ENT.
 

③ Punkty obrotu Umożliwiają kalibrację końcówki zaostrzonych instrumentów.

Weryfikacja kalibracji

Każda kalibracja instrumentu przy użyciu ICM4 wymaga sprawdzenia odchylenia osi,
średnicy oraz końcówki instrumentu. W ten sposób zostanie sprawdzone, czy parametry te
dokładnie odzwierciedlają rzeczywisty instrument.
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Ustawianie średnicy instrumentu

Przed weryfikacją można określić średnicę instrumentu. Po zdefiniowaniu średnicy instrumentu
oprogramowanie wyświetli odwzorowanie instrumentu ze skonfigurowaną średnicą.

Rysunek 111 

Przebieg procedury

1.
Nacisnąć Set Diameter w oknie dialogowym Verification of Calibration.
Zostanie otwarte okno dialogowe Set Instrument Diameter.

2.
Wybrać średnicę na skali. Precyzyjnie dostosować średnicę w przyrostach co 0,1 mm za
pomocą przycisków +/-.
Aby ustawić wartość z powrotem na 0, należy nacisnąć Reset.

3.
Nacisnąć Accept, aby potwierdzić wartość.
Zostanie wyświetlony komunikat z poleceniem weryfikacji kalibracji.

UWAGA: Jeśli przycisk Show Axis jest nieaktywny, średnicy instrumentu nie można wyświetlić
ani zdefiniować.
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10.2.2 Oś instrumentu

Informacje ogólne

Wybrana metoda kalibracji (punkt obrotu, nacięcie lub gniazdo) określa sposób obliczania osi
instrumentu oraz wyświetlania jej na ekranie. Jest to szczególnie widoczne, kiedy zdefiniowany
jest offset końcówki.
W przypadku kalibracji instrumentu za pomocą punktu obrotu oprogramowanie może nie
wyświetlać osi instrumentu zgodnie z oczekiwaniami. Dlatego podczas wykonywania kalibracji za
pomocą punktu obrotu wyświetlanie osi instrumentu na widokach jest automatycznie wyłączone.
W oknie dialogowym weryfikacji kalibracji można uruchomić wyświetlanie osi instrumentu w
przypadku kalibracji przy użyciu punktu obrotu za pomocą przycisku Show Axis (zobacz str.
197).

Kalibracja osi instrumentu

Należy pamiętać, że kalibracja instrumentu przy użyciu punktów obrotu ICM4 może
spowodować, że wirtualna oś instrumentu nie będzie odpowiadać rzeczywistej osi
instrumentu. Należy użyć gniazda lub wkładki V-kształtnej, aby prawidłowo wykalibrować
oś.

Znaczenie osi instrumentu

Poniżej wyjaśniono, w jaki sposób oś instrumentu jest obliczana i wyświetlana, kiedy przycisk
Show Axis jest uruchomiony.

① ②

Rysunek 112 

Nr Metoda kalibracji Znaczenie

① Gniazdo i wkładka V-
kształtna

Podczas kalibracji końcówki oraz osi instrumentu w gnieź-
dzie kalibracyjnym (otworze) oś instrumentu (linia kropkowa-
na) zostanie obliczona równolegle do gniazda.
Podczas kalibracji osi instrumentu we wkładce V-kształtnej
(nacięciu) jest ona obliczana wzdłuż samej wkładki V-kształt-
nej.
W każdym przypadku obliczona oś instrumentu będzie zgod-
na z oczekiwaniami, tj. będzie biegła wzdłuż rzeczywistej osi
instrumentu.
Jeśli zdefiniowano offset końcówki narzędzia, oś będzie wy-
kraczać poza kalibrowaną końcówkę w tym samym kierunku.
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Nr Metoda kalibracji Znaczenie

② Punkt obrotu

Podczas kalibracji końcówki instrumentu w punkcie obrotu oś
instrumentu zostanie obliczona równolegle do układu wykry-
wania instrumentu. Oś instrumentu zostanie przesunięta do
momentu przecięcia z końcówką instrumentu.
W przypadku stosowania offsetu końcówki narzędzia oś in-
strumentu będzie wykraczać poza wykalibrowaną końcówkę
w tym samym kierunku.

UWAGA: Offset końcówki narzędzia powinien być stosowany wyłącznie z instrumentem prostym
lub zakrzywionym, który został wykalibrowany w gnieździe.
 

UWAGA: Do kalibrowania instrumentów z ostrymi końcówkami należy używać wyłącznie kalibracji
obrotowej (za pomocą układu referencyjnego lub ICM4). W przypadku instrumentów bez ostrej
końcówki należy używać kalibracji w otworze ICM4 lub w nacięciu.
 

Kalibracja przy użyciu ICM4
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10.3 Weryfikacja przy użyciu układu referencyjnego
10.3.1 Wstęp

Informacje ogólne

Weryfikację instrumentu można przeprowadzić za pomocą stożka układu referencyjnego ①.

①

Rysunek 113 

Odpowiednie instrumenty

Odpowied-
nie?

Instrumenty

Tak Instrumenty z ostrą końcówką.

Nie

Instrumenty z:
• Okrągłą końcówką.
• Dużą średnicą, która nie pasuje do stożka układu referencyjnego.

UWAGA: Aby wykalibrować zakrzywione instrumenty lub uzyskać informacje na
temat średnicy instrumentu, należy użyć ICM4.
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10.3.2 Oś instrumentu

Informacje ogólne

W przypadku weryfikacji za pomocą stożka układu referencyjnego oprogramowanie może nie
wyświetlać osi instrumentu zgodnie z oczekiwaniami. Jest to szczególnie widoczne, kiedy
zdefiniowany jest offset końcówki. Dlatego podczas wykonywania weryfikacji za pomocą układu
referencyjnego wyświetlanie osi instrumentu na widokach jest automatycznie wyłączone.
Można włączyć wyświetlanie osi instrumentu za pomocą przycisku Show Axis (zobacz str. 197).

Znaczenie osi instrumentu

Jeśli użytkownik zdecyduje się uruchomić funkcję Show Axis, objaśnienie poniżej opisuje, w jaki
sposób obliczana i wyświetlana jest oś instrumentu.

Rysunek 114 
Podczas weryfikacji końcówki instrumentu w stożku oś instrumentu zostanie obliczona równolegle
do układu wykrywania instrumentu. Oś instrumentu zostanie przesunięta do momentu przecięcia
z końcówką instrumentu.
W przypadku stosowania offsetu końcówki narzędzia (czerwony krzyżyk) oś instrumentu będzie
wykraczać poza wykalibrowaną końcówkę (zielone kółko) w tym samym kierunku.

Weryfikacja przy użyciu układu referencyjnego
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10.3.3 Kalibracja i weryfikacja przy użyciu punktów obrotu

Kalibracja i weryfikacja przy użyciu punktów obrotu

Rysunek 115 

Przebieg procedury

1.
Przytrzymać ICM4 oraz instrument z przymocowanym układem adaptera instrumentu w
polu widzenia kamery.
Zostanie otwarte okno dialogowe Instrument Calibration.

2. Wprowadzić końcówkę instrumentu do punktu obrotu i delikatnie obrócić instrument.

3. Po zakończonej kalibracji końcówki zostanie otwarte okno dialogowe Verification of Cali-
bration.

4. Wprowadzić końcówkę instrumentu do tego samego punktu obrotu, który został użyty do
kalibracji, i delikatnie obrócić instrument w celu wyświetlenia odchylenia końcówki.

5. Nacisnąć Accept, aby potwierdzić kalibrację, lub Try Again w celu powtórzenia kalibracji.

6. Usunąć ICM4 z pola widzenia kamery.

Przedstawianie osi instrumentu

Wyświetlanie osi instrumentu jest automatycznie wyłączone w przypadku instrumentów
kalibrowanych za pomocą punktu obrotu (zobacz str. 193). W takim przypadku na widokach
obrazów przedstawiony jest jedynie krzyżyk odzwierciedlający końcówkę instrumentu.

Procedura

Aby uruchomić wyświetlanie osi na widokach obrazów, nacisnąć przycisk Show Axis w oknie
dialogowym Verification of Calibration. 

Ustawianie średnicy instrumentu

Można określić średnicę instrumentu poprzez naciśnięcie Set Diameter w oknie dialogowym
Verification of Calibration (zobacz str. 192). 
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10.3.4 Kalibracja i weryfikacja przy użyciu gniazd (otworów)

Okna dialogowe kalibracji oraz weryfikacji

① ②

③

Rysunek 116 

Kalibrowanie i weryfikacja przy użyciu gniazd

Przebieg procedury

1.
Przytrzymać ICM4 oraz instrument z przymocowanym układem adaptera instrumentu w
polu widzenia kamery.
Zostanie otwarte okno dialogowe Instrument Calibration ①.

2. Nacisnąć Holes, aby otworzyć ekran kalibracji za pomocą gniazda ②.

3. Wybrać średnicę instrumentu poprzez naciśnięcie odpowiedniego gniazda w oknie dialo-
gowym. Wybrać najmniejszą średnicę, do której pasuje instrument.

4. Wprowadzić końcówkę instrumentu do gniazda ICM4 o prawidłowej średnicy. Upewnić
się, że końcówka instrumentu dosięga dna gniazda.

5.
Instrument należy trzymać nieruchomo do momentu zakończenia kalibracji.
Zostanie otwarte okno dialogowe Verification of Calibration ③.

6.
Przytrzymać końcówkę instrumentu w tym samym gnieździe i delikatnie obrócić instru-
ment, aby wyświetlić odchylenie końcówki oraz osi. Należy upewnić się, że wyświetlona
średnica odpowiada średnicy instrumentu oraz użytego gniazda.

7. Nacisnąć Accept, aby potwierdzić kalibrację, lub Try Again w celu powtórzenia kalibracji.

8. Usunąć ICM4 z pola widzenia kamery.

Podczas kalibracji instrumentu należy upewnić się, że instrument sięga dna otworu i
dobrze do niego pasuje.

Weryfikacja przy użyciu układu referencyjnego
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Przedstawianie osi instrumentu

Wyświetlanie osi instrumentu jest automatycznie włączane w przypadku narzędzi
wykalibrowanych za pomocą gniazda (zobacz str. 193).

Procedura

Aby wyłączyć wyświetlanie osi, nacisnąć Show Axis w oknie dialogowym Verification of Cali-
bration.
W takim przypadku na widokach obrazów przedstawiony jest jedynie krzyżyk odzwierciedlający
końcówkę instrumentu.

Ustawianie średnicy instrumentu

Można określić średnicę instrumentu poprzez naciśnięcie Set Diameter w oknie dialogowym
Verification of Calibration (zobacz str. 197). 
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10.3.5 Kalibracja i weryfikacja przy użyciu wkładki V-kształtnej (nacięcia)

Informacje ogólne

Za pomocą kalibracji z użyciem nacięcia można zweryfikować końcówkę oraz oś instrumentów,
których nie da się kalibrować przy użyciu gniazd (np. z powodu dużej średnicy).
Kalibracja końcówki oraz osi przeprowadzana jest w dwóch etapach:
• końcówka jest kalibrowana w punktach obrotu;
• oś jest kalibrowana we wkładce V-kształtnej.

Okna dialogowe kalibracji oraz weryfikacji

① ②

④③

Rysunek 117 

Kalibrowanie i weryfikacja

Należy zawsze upewnić się, że instrument jest poprawnie umieszczony w nacięciu ICM4,
aby uzyskać właściwy wynik kalibracji.

Przebieg procedury

1.
Przytrzymać ICM4 oraz instrument z przymocowanym układem adaptera instrumentu w
polu widzenia kamery.
Zostanie otwarte okno dialogowe Instrument Calibration.

2. Nacisnąć Notch, aby otworzyć pierwsze okno dialogowe kalibracji ①.

3. Wprowadzić końcówkę instrumentu do punktu obrotu i delikatnie obrócić instrument.

4. Po zakończonej kalibracji zostanie otwarte drugie okno dialogowe kalibracji ②.

5. Umieścić trzonek instrumentu we wkładce V-kształtnej i przytrzymać nieruchomo. Należy
upewnić się, że instrument jest dokładnie dopasowany do wkładki V-kształtnej.

Weryfikacja przy użyciu układu referencyjnego
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Przebieg procedury

6. Po zakończonej kalibracji osi zostanie otwarte okno dialogowe Verification of Calibra-
tion.

7. Przytrzymać instrument we wkładce V-kształtnej i delikatnie obrócić w celu wyświetlenia
odchylenia osi (zobacz okno dialogowe ③).

8.
Wprowadzić końcówkę instrumentu do tego samego punktu obrotu, który był użyty do ka-
libracji, i delikatnie obrócić instrument w celu wyświetlenia odchylenia końcówki (zobacz
okno dialogowe ④).

9. Nacisnąć Close, aby potwierdzić kalibrację, lub Recalibrate w celu powtórzenia kalibra-
cji.

10. Po kalibracji usunąć ICM4 z pola widzenia kamery.

Przedstawianie osi instrumentu

Wyświetlanie osi instrumentu jest automatycznie włączone w przypadku instrumentów
kalibrowanych za pomocą wkładki V-kształtnej (zobacz str. 193).

Procedura

Aby wyłączyć wyświetlanie osi, nacisnąć Show Axis w oknie dialogowym Verification of Cali-
bration. 
W takim przypadku po kalibracji na widokach obrazów przedstawiony jest jedynie krzyżyk odz-
wierciedlający końcówkę instrumentu.

Ustawianie średnicy instrumentu

Można określić średnicę instrumentu poprzez naciśnięcie Set Diameter w oknie dialogowym
Verification of Calibration (zobacz str. 192).
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10.3.6 Kalibracja ssaków

Opcje kalibracji

Kalibrację ssaków można przeprowadzić z użyciem:
• Gniazd dla standardowych ssaków z prostą końcówką (wykonać kalibrację w sposób opisany

na str. 198).
• Punktów obrotu dla ssaków z zakrzywionymi końcówkami.

Kalibracja przy użyciu punktów obrotu

Aby wykalibrować i zweryfikować ssaki z zakrzywionymi końcówkami, należy postępować zgodnie
z instrukcjami na str. 197. Dodatkowo należy pamiętać o poniższych wskazówkach:

Wskazówki dotyczące kalibracji

Należy upewnić się, że końcówka ssaka została umie-
szczona prostopadle do punktu obrotu.

Ssak należy obracać w punkcie obrotu bez przechylania
końcówki.

Odchylenia końcówki

Podczas kalibracji z użyciem punktu obrotu końcówka ssaka nie może być całkowicie wsunięta do
punktu obrotu. Spowoduje to odchylenie pomiędzy końcówką wyświetlaną a rzeczywistą. W
zależności od kształtu i wielkości końcówki ssaka to odchylenie może wynieść nawet do 1,5 mm.

Weryfikacja przy użyciu układu referencyjnego
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10.4 Wstępnie wykalibrowane instrumenty
10.4.1 Wczytywanie wstępnie wykalibrowanych instrumentów

Rodzaje wstępnie wykalibrowanych instrumentów

Z oprogramowaniem można używać dwóch rodzajów wstępnie wykalibrowanych instrumentów:
• instrumenty, w przypadku których kalibracje wstępne muszą zostać wczytane, w tym:

- jednorazowy mandryn: str. 279; 
- instrumenty Paint (należy wykonać etapy wczytywania i weryfikacji na str. 203).

• Instrumenty, w przypadku których kalibracja wstępna zawarta jest w oprogramowaniu, w tym:
- igła biopsyjna: str. 274 
- prowadnica VarioGuide: str. 257 
- narzędzie wyrównujące (płaszcz igły biopsyjnej): str. 270

Wczytywanie wstępnej kalibracji

Rysunek 118 

Należy zawsze dokładnie zweryfikować przywrócone kalibracje instrumentu przed
kontynuowaniem pracy.

Przebieg procedury

1. Przytrzymać wstępnie wykalibrowany instrument w polu widzenia kamery.

2. Aby wczytać wstępną kalibrację, nacisnąć Load w oknie dialogowym Instrument Cali-
bration.

3. Jeśli dostępne są wstępne kalibracje dla więcej niż jednego instrumentu, wybrać instru-
ment w oknie dialogowym Select Instrument.

KALIBRACJA INSTRUMENTÓW
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Przebieg procedury

4.
Zweryfikować kalibrację w oknie dialogowym Verification of Calibration.
UWAGA: Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na str. 197 (kalibracja z użyciem
ICM4).
 

Wczytywanie i weryfikacja instrumentów Paint

Podczas weryfikacji dokładności instrumentów Paint przy użyciu układu referencyjnego
odchylenie końcówki wynosi co najmniej 2,8 mm z powodu kulistej końcówki instrumentu Paint.
Aby określić rzeczywistą dokładność końcówki, należy przytrzymać instrument Paint pionowo w
stożku układu referencyjnego i odjąć 2,8 mm od wyświetlonego odchylenia końcówki.

Należy zawsze wczytywać wstępnie wykalibrowaną geometrię instrumentu podczas
korzystania z instrumentu Paint, gdyż ręczna kalibracja nie będzie dokładna.

Wstępnie wykalibrowane instrumenty
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10.5 Dostęp do wykalibrowanych instrumentów
10.5.1 Po kalibracji

Informacje ogólne

Po wykalibrowaniu i zweryfikowaniu instrument jest wyświetlany na liście w oknie dialogowym
Tools > Instruments. Można stąd uzyskać dostęp do kalibracji, np. w celu powtórzenia
weryfikacji.

Należy zawsze dokładnie zweryfikować przywrócone kalibracje instrumentu przed
kontynuowaniem pracy.

Dostęp do wykalibrowanych instrumentów

Procedura

Otworzyć Tools > Instruments.

① ②

Rysunek 119 

Nr Element

①
Po wykalibrowaniu i zweryfikowaniu instrumentu jest on wyświetlany na liście.
UWAGA: Biopsy Needle oraz VarioGuide / Alignment Tool są zawsze dostępne na liś-
cie, nawet jeśli kalibracja nie została jeszcze zweryfikowana.
 

②
Określona jest średnica każdego instrumentu (jeśli zdefiniowano).
Kolumna ta wskazuje także, czy oś dla instrumentu jest wyłączona (np. jeśli została wy-
kalibrowana za pomocą stożka układu referencyjnego).

Wybór kalibracji

Procedura

Aby uzyskać dostęp do kalibracji, nacisnąć odpowiednią miniaturę.
Zostanie otwarte okno dialogowe Verification of Calibration.

KALIBRACJA INSTRUMENTÓW
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Rysunek 120 

Opcje

Aby zweryfikować kalibrację, należy wykonać instrukcje podane na str. 195 (weryfikacja w stoż-
ku układu referencyjnego) lub na str. 197 (weryfikacja za pomocą ICM4).

Aby wyświetlić/ukryć oś instrumentu wyświetlanego w widokach, uruchomić/wyłączyć przycisk
Show Axis.
UWAGA: Domyślnie oś instrumentu jest wyłączona w przypadku instrumentów kalibrowanych za
pomocą układu referencyjnego i w przypadku instrumentów kalibrowanych w punkcie obrotu
ICM4.
 

Aby zdefiniować lub zmienić średnicę instrumentu, nacisnąć Set Diameter (zobacz str. 192).

Aby powtórzyć kalibrację wybranego instrumentu, nacisnąć Recalibrate.

Dostęp do wykalibrowanych instrumentów
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11 ULTRASONOGRAF
11.1 Wstępne informacje o ultrasonografie

zewnętrznym
11.1.1 Przegląd

Informacje ogólne

Przesunięcie tkanki mózgowej spowodowane przez retrakcję, utratę płynów lub usunięcie guza
może spowodować zmniejszenie dokładności nawigacji opartej na obrazach przedoperacyjnych.
Nawigacja ultradźwiękowa jest stosowana do:
• śródoperacyjnej identyfikacji i kompensacji przesunięcia tkanki mózgowej;
• wizualizacji i zaznaczania naczyń.

UWAGA: Do systemu nawigacji nie można podłączyć dowolnego ultrasonografu bez
odpowiedniego wyjścia wideo.
 

Przed rozpoczęciem

• Pacjent musi zostać zarejestrowany.
• Urządzenie ultrasonograficzne musi zostać w sposób właściwy podłączone do systemu

nawigacji.
• Adapter ultrasonograficzny należy przymocować do sondy ultrasonografu.

Przed użyciem funkcji ultrasonografu należy dokładnie zapoznać się z rozdziałami
Adaptery ultrasonograficzne oraz Fantom do rejestracji ultrasonograficznej w Instrukcji
obsługi instrumentu.

Przed przeprowadzeniem nawigacji sterowanej ultrasonograficznie należy wykalibrować
sondę ultrasonograficzną przy pomocy fantomu do rejestracji ultrasonograficznej.

Ograniczenia

Niniejsza instrukcja opisuje sposób korzystania z oprogramowania w celu sterowania
obrazem ultrasonograficznym i jego przechwytywania. Niniejsza instrukcja:
• nie zawiera instrukcji o sposobie przeprowadzania badania ultrasonograficznego lub

jakiejkolwiek innej procedury medycznej;
• nie przedstawia protokołów medycznych badań ultrasonograficznych lub procedur

medycznych;
• nie zawiera interpretacji pozyskanych skanów.

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji oprogramowania ultrasonografu zewnętrznego
niezbędne jest odbycie przeszkolenia dotyczącego procedur klinicznych w zakresie badań
ultrasonograficznych.

ULTRASONOGRAF
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Wyświetlane obrazy ultrasonograficzne

Obrazy ultrasonograficzne wyświetlane na ekranie nawigacji nie są odpowiednie do celów
diagnostycznych. Gdy istotne znaczenie ma jakość obrazu, należy użyć ekranu urządzenia
ultrasonograficznego.

Wstępne informacje o ultrasonografie zewnętrznym
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11.2 Rozpoczynanie pracy z ultrasonografem
zewnętrznym

11.2.1 Uruchamianie ultrasonografu zewnętrznego

Informacje ogólne

Integracja ultrasonografu zewnętrznego wymaga zastosowania połączenia wideo między
ultrasonografem i systemem nawigacji. Podłączyć ultrasonograf zewnętrzny przy pomocy
przewodu wideo do systemu firmy Brainlab.

Uruchamianie ultrasonografu

Rysunek 121 

Procedura

Otworzyć Tools > Ultrasound.
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11.2.2 Wybieranie sondy ultrasonograficznej

Informacje ogólne

Aby możliwe było nawigowanie sondą ultrasonograficzną, należy ją wykalibrować przy ustawionej
głębokości penetracji i częstotliwości.
W sytuacji idealnej specjalista w zakresie ultrasonografii instaluje wstępne ustawienia firmy
Brainlab na urządzeniu ultrasonograficznym, aby pasowały do wstępnych ustawień nawigacji. Aby
uzyskać więcej informacji dotyczących wstępnych ustawień i wstępnej kalibracji ultrasonografu,
prosimy o kontakt z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Wybór sondy ultrasonograficznej

Rysunek 122 

Procedura

Naciskając ikonę w Tools > Ultrasound > Ultrasound Probes, wybrać sondę, która ma zostać
użyta do nawigacji. Zostanie wyświetlony komunikat z poleceniem zweryfikowania sondy (zo-
bacz str. 212).
UWAGA: Wybrana wykalibrowana sonda zostanie podświetlona na żółto.
 

Należy sprawdzić, czy ustawienia ultrasonografu (dotyczące kanału sygnału wyjściowego,
obszaru wyświetlania, poziomu powiększenia, odwracania obrazu oraz głębokości
skanowania) odpowiadają wybranej kalibracji sondy w systemie nawigacji.

Należy uważać, aby wybrać sondę ultrasonografu rzeczywiście stosowaną podczas
nawigacji.

Opcje dodatkowe

Opcje

Aby dodać nową sondę, nacisnąć Add New Probe. Zostaną zastosowane ustawienia wideo z
poprzedniej kalibracji. Nastąpi przekierowanie do okna dialogowego Enter Probe Name. Jeśli
nie ma wcześniejszych ustawień kalibracji sondy ultrasonograficznej, należy najpierw zdefinio-
wać ustawienia obrazu wideo (zobacz str. 215).
UWAGA: Zmienione ustawienia obrazu zostaną ponownie zdefiniowane dla nowej sondy (zo-
bacz str. 218).
 

Rozpoczynanie pracy z ultrasonografem zewnętrznym
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Opcje

Aby usunąć sondę z listy, należy nacisnąć odpowiedni przycisk X. Wyświetli się komunikat z
prośbą o weryfikację czynności.
UWAGA: Nie ma możliwości usunięcia wybranej już sondy ultrasonograficznej.
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11.2.3 Weryfikacja kalibracji sondy

Informacje ogólne

Po każdej kalibracji sondy ultrasonograficznej lub wybraniu już skalibrowanej sondy należy
zweryfikować dokładność kalibracji, aby zapewnić właściwe odwzorowanie obrazu.

Okno dialogowe Ultrasound Verification

②①

Rysunek 123 

Nr Element

①

Po przyłożeniu sondy ultrasonograficznej do fantomu do rejestracji ultrasonograficz-
nej wyświetli się ultrasonograficzny obraz fantomu.
• Małe białe obszary na obrazie przedstawiają punkty kalibracyjne (miejsca przecięcia

drutów w fantomie).
• Żółte krzyżyki wskazują obliczone położenie punktów kalibracyjnych na podstawie po-

zycji sondy.

②
W momencie przyłożenia sondy ultrasonograficznej do czaszki pacjenta wybrany zestaw
obrazów zostanie zrekonstruowany zgodnie z faktyczną orientacją płaszczyzny ultrasono-
graficznej. Anatomiczne punkty orientacyjne można porównać z danymi MR/TK.

Przy używaniu trybu dopplerowskiego należy sprawdzić poprawną reprodukcję kolorów na
stronie weryfikacji względem wyświetlacza ultrasonografu zewnętrznego. Do poprawnego
odwzorowania obrazu dopplerowskiego niezbędne jest wejście S-video.

Informacje wyświetlane na ekranie nawigacji przez tryb ultrasonografii dopplerowskiej
mogą różnić się od informacji wyświetlanych na zewnętrznym systemie
ultrasonograficznym. Aby uzyskać bardziej szczegółowy obraz, należy przeprowadzić
krzyżowe porównanie wyświetlacza z zewnętrznym systemem ultrasonograficznym.

Częstotliwość weryfikacji

Za każdym razem podczas przeprowadzania nawigacji sterowanej ultrasonografem należy
weryfikować dokładność kalibracji w czasie trwania sesji.

Rozpoczynanie pracy z ultrasonografem zewnętrznym
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Weryfikacja dokładności z użyciem fantomu (opcja 1)

Przebieg procedury

1. Trzymać sondę pionowo w środku fantomu do rejestracji ultrasonograficznej.

2.
Na widoku obrazu ① sprawdzić, czy pozycje żółtych krzyżyków są zgodne z pozycjami
białych regionów. Jeśli każdy krzyżyk znajduje się dokładnie nad białym obszarem (prę-
ty), kalibracja jest dokładna.

3. Sprawdzić dokładność, powoli przesuwając sondę, aby upewnić się, że krzyżyki porusza-
ją się wraz z prętami.

Weryfikacja dokładności bezpośrednio na czaszce (opcja 2)

Przebieg procedury

1. Przyłożyć sondę do znanego punktu orientacyjnego na czaszce pacjenta.

2. Na widoku Ultrasound Inline ② (zobacz str. 230) zweryfikować zgodność orientacji ob-
razu ultrasonograficznego z danymi pacjenta.

Kolejne etapy

Opcje

Jeśli dokładność jest wystarczająca, należy nacisnąć Accept, aby potwierdzić kalibrację.

Jeśli dokładność jest niewystarczająca, należy nacisnąć Recalibrate.
Otwiera się okno dialogowe Rod Detection (zobacz str. 219).

Istnieje również możliwość ręcznego poprawienia kalibracji, jeśli jest to pierwsza kalibracja nie-
kalibrowanej wcześniej sondy. Nacisnąć Improve. Otwiera się okno dialogowe Manual Rod Pla-
cement (zobacz str. 220).

Opcje dodatkowe

Przycisk Funkcja

Flip

Opcja Flip dostarcza takich samych funkcji, co ultrasonograf zewnętrzny,
w celu dostosowania obrazu ultrasonograficznego do potrzeb użytkowni-
ka.
Pozwala ona na ustawienie obrazu ultrasonograficznego i widoku danych
pacjenta pionowo. Umożliwia to orientację obrazu zgodnie z pozycją kon-
figuracyjną / orientacją pacjenta.
UWAGA: Zastosowanie funkcji zewnętrznego obracania powoduje unie-
ważnienie istniejącej kalibracji sondy ultrasonograficznej. Nacisnąć Flip
na stronie weryfikacji w celu dostosowania obrazu ultrasonograficznego
do potrzeb użytkownika.
 

Recalibrate
Przycisk Recalibrate otwiera okno dialogowe Rod Detection, w którym
można użyć kalibracji automatycznej do poprawienia kalibracji (zobacz
str. 219).

Improve

Przycisk Improve otwiera okno dialogowe Manual Rod Placement. Słu-
ży ono do ręcznego poprawiania kalibracji (zobacz str. 220).
UWAGA: Korzystanie z opcji Improve jest możliwe wyłącznie po pierw-
szej kalibracji sondy ultrasonograficznej.
 

Accept Akceptacja zweryfikowanej kalibracji ultrasonografu.
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Przycisk Funkcja

Cancel

Anulowanie kalibracji ultrasonografu i powrót do ekranu głównego.
UWAGA: Jeśli dokonano już wyboru i weryfikacji sondy ultrasonograficz-
nej, zostaje ona zapamiętana jako sonda wybrana po naciśnięciu opcji
Cancel na stronie weryfikacji.
 

Rozpoczynanie pracy z ultrasonografem zewnętrznym
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11.2.4 Kalibracja nowej sondy ultrasonograficznej

Informacje ogólne

Kalibrację należy wykonać, jeśli:
• nie ma wykalibrowanych sond lub wykalibrowane sondy zostały skasowane;
• weryfikacja sondy zakończyła się niepowodzeniem.

Definiowanie ustawień obrazu przy kalibracji

Rysunek 124 

Przebieg procedury

1. W oknie Tools > Ultrasound > Probes nacisnąć Add New Probe.

2.

• Przy pierwszej kalibracji sondy ultrasonograficznej należy zdefiniować wejście wideo
(zobacz str. 215).

• Jeśli sonda ultrasonograficzna została już wykalibrowana, zastosowane zostaną usta-
wienia obrazu, kadrowania oraz zdefiniowane wejście wideo wcześniej wykalibrowanej
sondy. Ustawienia te można zmienić, naciskając przycisk Image Settings w oknie dia-
logowym Cone Definition (str. 218).

3. Po wybraniu opcji Add New Probe należy zdefiniować nazwę sondy (zobacz str. 217).

UWAGA: Jeżeli obraz ultrasonograficzny nie pojawia się, należy się upewnić, że wybrane wejście
wideo jest zgodne z podłączonymi przewodami na panelu wykorzystywanym przez ultrasonograf.
 

Podczas każdego użycia należy podłączyć sygnał wideo do wejścia wybranego podczas
kalibracji. Użycie innego wejścia może spowodować nieprawidłową kalibrację.

Definiowanie wejścia wideo

Definiowanie sygnału wideo i wykorzystywanego wejścia wideo przeprowadza się w zakładce
Video Input.
Przy pierwszej kalibracji nowej sondy otwiera się okno dialogowe Video Input, służące do wyboru
odpowiedniego wejścia wideo w celu zdefiniowania ustawień wideo.
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Rysunek 125 

Przebieg procedury

1. Opcja Video Input służy do ustawiania kanału połączenia wideo. Nacisnąć Select Input,
aby wybrać żądane wejście (zobacz str. 215).

2. Wybrać rodzaj sygnału Signal Type (PAL lub NTSC).

3. Wcisnąć Accept, aby rozpocząć kalibrację sondy.

UWAGA: Wszystkie ustawienia wideo są dostępne wyłącznie podczas kalibracji. Do ustawień
obrazu w oknie dialogowym Cone Definition można przejść, naciskając ikonę Image Settings
(zobacz str. 218).
 

Kadrowanie obrazu ultrasonograficznego

Zakładka Cropping pozwala na zdefiniowanie obrazu ultrasonograficznego wyświetlanego w
widokach głównych. Podłączony obraz ultrasonograficzny ogranicza się tylko do obrazu
oznaczonego żółtymi liniami.

Rysunek 126 

Rozpoczynanie pracy z ultrasonografem zewnętrznym
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Przebieg procedury

1.
Zmienić rozmiar okna kadrowania.
Dostosować szerokość obrazu ultrasonograficznego za pomocą suwaka Horizontal Size.
Dostosować wysokość obrazu ultrasonograficznego za pomocą suwaka Vertical Size.

2. Kliknąć obraz w celu dostosowania centralnej części okna kadrowania.

Należy zdefiniować widok ultrasonograficzny tak, aby stożek był w pełni widoczny, co
zapobiega obcinaniu ważnych danych ultrasonograficznych. W obszarze zdefiniowanego
prostokąta muszą znajdować się wszystkie istotne informacje. Należy to zweryfikować na
widoku ultrasonografu zewnętrznego, aby upewnić się, że wszystkie informacje są
widoczne.

Dostosowanie ustawień obrazu

Zakładka Settings umożliwia dostosowanie ustawień widoku obrazu według potrzeb przy użyciu
suwaków. Więcej informacji na temat ustawień obrazu można znaleźć na str. 53.

Rysunek 127 

Dostęp do ustawień obrazu ultrasonografu

Istnieją różne możliwości zmiany ustawień obrazu ultrasonograficznego.

Opcje

W oknie dialogowym Tools > Ultrasound nacisnąć przycisk Image settings, aby otworzyć okna
dialogowe służące do regulacji (zobacz str. 225).

Zmienić ustawienia obrazu w oknie dialogowym Cone Definition (zobacz str. 218).

Znakowanie sondy ultrasonograficznej

Przy pierwszej kalibracji sondy ultrasonograficznej dla systemu nawigacji, po zdefiniowaniu
ustawień wideo i obrazu, należy przypisać sondzie określoną nazwę. Sondę ultrasonograficzną
można nazwać tylko jeden raz.
Jeśli sonda ultrasonograficzna została już wykalibrowana w systemie nawigacyjnym, można
zdefiniować dla niej inne ustawienia, naciskając Add New Probe na stronie Probe Selection.

ULTRASONOGRAF
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Rysunek 128 

Przebieg procedury

1.
Wprowadzić nazwę na wirtualnej klawiaturze. Aby umożliwić łatwą identyfikację sondy,
nazwa powinna zawierać nazwę sondy oraz wykorzystywaną częstotliwość ultradźwię-
ków.

2. Nacisnąć Proceed, aby zapisać nazwę sondy.

Regulacja stożka kalibracyjnego

W oknie dialogowym Cone Definition wyświetlany jest sugerowany stożek ultrasonograficzny
(żółty kontur). Stożek otacza obszar wykorzystany do kalibracji sondy ultrasonograficznej.
Umieścić stożek w taki sposób, aby wszystkie elementy obrazu nienależące do obrazu B-mode
znajdowały się poza żółtym konturem i żeby zdefiniowany stożek odzwierciedlał obraz
ultrasonograficzny.
UWAGA: Ustawienia wejścia wideo można zmienić, naciskając Image Settings ④ na obszarze
widoku.
 

②

④
③

①

Rysunek 129 

Rozpoczynanie pracy z ultrasonografem zewnętrznym
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Przebieg procedury

1. Aktywować punkt, naciskając krzyżyk i przesuwając go, aby uzyskać żółty kontur ① ota-
czający stożek ultrasonograficzny.

2.

Aby umieścić punkt, należy nacisnąć żądane miejsce na ekranie. Skorzystać z powięk-
szonego widoku ②, aby precyzyjnie dostosować pozycję.
Bieżący punkt (pokazany w kolorze żółtym) zostanie przemieszczony do wskazanego ob-
szaru.

3.

Dostosować głębokość penetracji przy pomocy suwaka ③. Głębokość penetracji może
wynosić 50–100 mm.
UWAGA: Głębokość penetracji w oknie dialogowym musi być taka sama jak głębokość
penetracji podłączonego ultrasonografu.
 

Obsługiwane są wyłącznie sondy ultrasonograficzne o głębokości penetracji od 50 mm do
100 mm.

Przeprowadzenie automatycznej kalibracji

Okno dialogowe Rod Detection dostarcza informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym dotyczącej
elementów obrazu, które są wykorzystywane do automatycznej kalibracji.

①

②

Rysunek 130 

Przebieg procedury

1.
Dostosować czerwone linie ①, aby odfiltrować artefakty obrazu, które mogłyby być wy-
kryte jako pręty. Wszystkie elementy znajdujące się nad górną i pod dolną linią zostaną
zignorowane.

2.
Przyłożyć końcówkę sondy pionowo do środka gumowej części fantomu do rejestracji
ultrasonograficznej, upewniając się, że płaszczyzna ultrasonograficzna została wyrów-
nana z fantomem.

3.

Białe punkty kalibracyjne na obrazie ultrasonograficznym wykryte przez algorytm kalibra-
cji są oznaczone zielonym konturem. Pozostawić ultrasonograf na miejscu przez kilka se-
kund.
• Jeśli kalibracja zakończy się powodzeniem, otwiera się karta Ultrasound Verification.
• Jeśli kalibracja zakończy się niepowodzeniem, otwiera się strona Manual Rod Place-

ment.

UWAGA: Ustawienia obrazu można dostosować, wybierając opcję Image Settings ② w obszarze
widoku.
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Fantom do rejestracji ultrasonograficznej powinien być okryty obłożeniem podczas
kalibracji, aby zapewnić sterylność sondy ultrasonograficznej.

Uzyskiwanie poprawnej kalibracji

Algorytm kalibracji wykorzystuje pręty fantomu kalibracyjnego do kalibracji sondy
ultrasonograficznej. Poniższe obrazy pokazują, jak musi wyglądać ułożenie wykrytych prętów
fantomu ultrasonograficznego w celu uzyskania poprawnej kalibracji. Podano przykłady dla
różnych głębokości penetracji.

Kalibracja Znaczenie

• Po lewej stronie przedstawiono wykrywanie
prętów na obrazie ultrasonograficznym z
wykorzystaniem algorytmu kalibracyjnego.

• Dopasować sondę ultrasonograficzną do wi-
docznego ułożenia prętów.

• Zastosowanie sondy ultrasonograficznej o
głębokości penetracji 60 mm pozwala na
wykrycie pięciu prętów.

Takie ułożenie prętów oznacza poprawną kali-
brację sondy ultrasonograficznej.

• Dopasować sondę ultrasonograficzną do wi-
docznego ułożenia prętów.

• Głębokość penetracji 80 mm pozwala na
uwidocznienie ośmiu prętów.

Takie ułożenie prętów oznacza poprawną kali-
brację sondy ultrasonograficznej.

• Dopasować sondę ultrasonograficzną do wi-
docznego ułożenia prętów.

• Głębokość penetracji 100 mm pozwala na
uwidocznienie co najmniej ośmiu prętów.

Takie ułożenie prętów oznacza poprawną kali-
brację sondy ultrasonograficznej.

Przeprowadzanie kalibracji ręcznej

Jeśli kalibracja automatyczna zakończy się niepowodzeniem, otwiera się karta Manual Rod
Placement. W tym oknie dialogowym istnieje możliwość ręcznego poprawienia kalibracji
automatycznej poprzez ręczne dostosowanie prętów wybranych podczas kalibracji
automatycznej. Do kalibracji służą białe punkty kalibracyjne fantomu do rejestracji
ultrasonograficznej widoczne na obrazie ultrasonograficznym.
Przedstawienie prawidłowego ułożenia ręcznego prętów można znaleźć w fantomie
ultrasonograficznym ①.

Rozpoczynanie pracy z ultrasonografem zewnętrznym
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①

Rysunek 131 

②

Rysunek 132 

Przebieg procedury

1.

Kalibrację przeprowadza się przy pomocy widoku obrazu ultrasonograficznego. Wybrane
punkty kalibracyjne są automatycznie oznaczane białymi krzyżykami. Krzyżyk znajduje
się w centralnym miejscu białego punktu kalibracyjnego na obrazie ultrasonograficznym.
UWAGA: Jeśli punkty kalibracyjne fantomu do rejestracji nie są wyraźnie widoczne, nale-
ży nacisnąć przycisk Try Again. Nastąpi powrót do okna dialogowego Rod Detection, w
którym można przeprowadzić nową kalibrację automatyczną.
 

2.

• Aby dostosować pozycję punktu kalibracyjnego, należy nacisnąć krzyżyk tego punktu
kalibracyjnego w celu zmiany jego położenia. Wybrany krzyżyk zostanie podświetlony
na żółto.

• Aby umieścić punkt kalibracyjny, nacisnąć żądane miejsce na ekranie. Bieżący punkt
(pokazany w kolorze żółtym) zostanie przemieszczony do wskazanego obszaru. Prze-
prowadzić ręczne dostosowanie punktów kalibracyjnych, aż znajdą się w centrum bia-
łych prętów na obrazie ultrasonograficznym.

Skorzystać z powiększonego widoku ②, aby precyzyjnie dostosować pozycję.

3.

Umieścić kolejno wszystkie punkty kalibracyjne.
• Aby dodać punkty kalibracyjne lub wybrać dodatkowe pręty, należy nacisnąć Add Rod.
• Aby usunąć punkty kalibracyjne lub odznaczyć pręty, należy nacisnąć Remove Rod.

UWAGA: Do przeprowadzenia kalibracji niezbędnych jest co najmniej pięć punktów kali-
bracyjnych.
 

UWAGA: Maksymalna liczba prętów różni się w zależności od głębokości kalibracji, jak
opisano na stronie Manual Rod Placement.
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Przebieg procedury

4.

Nacisnąć Calibrate, aby przeprowadzić ponowną kalibrację opartą na ręcznie wykalibro-
wanych punktach.
Jeśli kalibracja ręczna zakończy się niepowodzeniem, otwiera się karta Ultrasound Cali-
bration Error. Nacisnąć:
• Try Again, aby poprawić pozycję punktów kalibracyjnych.
• Nacisnąć Cancel, aby przerwać kalibrację ultrasonografu.

Jeśli kalibracja zakończy się powodzeniem, wyświetli się prośba o weryfikację dokładnoś-
ci (zobacz str. 222).

Dodatkowe opcje kalibracji ręcznej

Przycisk Funkcja

Add Rod

Dodawanie dodatkowego punktu kalibracyjnego (krzyżyka) w celu zdefiniowa-
nia nowego pręta. Do przeprowadzenia poprawnej kalibracji niezbędnych jest
co najmniej pięć punktów kalibracyjnych.
Maksymalna liczba punktów kalibracyjnych zależy od głębokości penetracji
(zobacz str. 220).

Remove Rod Usuwanie wybranych (żółtych) krzyżyków.

Reset Odzyskiwanie początkowo zaznaczonego punktu kalibracyjnego wybranego
do kalibracji ręcznej.

Try Again

Po naciśnięciu przycisku Try Again otwiera się strona Rod Detection, umożli-
wiająca zastosowanie kalibracji automatycznej w celu:
• przeprowadzenia udanej kalibracji automatycznej (zobacz str. 219) lub
• pozyskania nowego obrazu ultrasonograficznego do kalibracji ręcznej.

Calibrate Przeprowadzenie nowej kalibracji przy pomocy ręcznie zdefiniowanych punk-
tów kalibracyjnych.

Cancel Opuszczenie funkcji kalibracji sondy ultrasonograficznej i powrót do ekranu
głównego.

Weryfikacja kalibracji ultrasonografu

②①

Rysunek 133 

Rozpoczynanie pracy z ultrasonografem zewnętrznym
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Przebieg procedury

1. Przyłożyć sondę ultrasonograficzną do fantomu do rejestracji ultrasonograficznej. W
widoku ① pręty i krzyżyki kalibracyjne powinny odpowiadać symbolom na fantomie.

2. W widoku ② widać nałożenie danych ultrasonograficznych (oznaczonych na zielono) na
punkty kalibracyjne. Porównać anatomiczne punkty orientacyjne z danymi MR/TK.

3.

Wybrać jedną z poniższych opcji:
• Nacisnąć Recalibrate. Otwiera się okno dialogowe Rod Detection, umożliwiające

przeprowadzenie automatycznej kalibracji ultrasonografu.
• Nacisnąć Improve. Otwiera się okno dialogowe Manual Rod, umożliwiające ręczne po-

prawienie kalibracji.
• Nacisnąć Accept, aby zaakceptować aktualnie zweryfikowaną sondę.
• Nacisnąć Cancel, aby usunąć aktualną kalibrację sondy. Nastąpi przejście do ekranu

głównego.

UWAGA: Zmiana głębokości penetracji, częstotliwości lub innych ustawień ultrasonograficznych
ultrasonografu zewnętrznego spowoduje unieważnienie kalibracji. Należy przeprowadzić nową
kalibrację.
 

UWAGA: Więcej informacji dotyczących weryfikacji ultrasonografu zawarto w rozdziale
Weryfikacja kalibracji sondy na str. 212.
 

Sprawdzanie dokładności kalibracji ultrasonografu

Po kalibracji należy zawsze sprawdzić dokładność wykrywania położenia ultrasonografu
poprzez zbadanie, czy sonda ultrasonograficzna jest poprawnie wyświetlana w danych
TK/MR. Należy przyłożyć sondę do znanych anatomicznych punktów orientacyjnych i
zweryfikować pozycję wyświetloną na ekranie.

Ponowna kalibracja

Jeśli weryfikacja sondy wydaje się niedokładna, sondę należy wykalibrować ponownie, aby
uzyskać poprawną kalibrację.
Zmiana głębokości penetracji, częstotliwości lub innych ustawień ultrasonograficznych
ultrasonografu zewnętrznego spowoduje unieważnienie kalibracji i konieczność przeprowadzenia
nowej kalibracji.
Nacisnąć Recalibrate na stronie Ultrasound Verification, aby otworzyć stronę Rod Detection i
automatycznie przeprowadzić ponowną kalibrację sondy ultrasonograficznej.

ULTRASONOGRAF
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11.3 Narzędzia ultrasonografu zewnętrznego
11.3.1 Dostęp do narzędzi

Dostęp do narzędzi ultrasonograficznych

Po zweryfikowaniu kalibracji otworzy się okno dialogowe Tools > Ultrasound zestawiające
dostępne funkcje dla External Ultrasound. 

Rysunek 134 

Dostępne narzędzia

Dla posiadaczy licencji oprogramowania External Ultrasound dostępne są następujące
narzędzia ultrasonograficzne:

Narzędzie Znaczenie Patrz

Ultrasound Probes
Wybór i weryfikacja wstępnie skalibrowanej sondy ul-
trasonograficznej lub kalibracja nowej sondy lub głębo-
kości penetracji.

str. 210

Switch to BK Medical Ul-
trasound Do wykorzystywania BK Medical Ultrasound. str. 233

Image Settings Dostosowanie ustawień obrazu ultrasonograficznego,
np. jasności, kontrastu, nasycenia. str. 225

Object Shift Zmiana umieszczenia obiektów z konturami. str. 157

Ultrasound Landmarks Definiowanie punktów orientacyjnych za pomocą obra-
zu ultrasonograficznego. str. 169

3-D Ultrasound Acquisi-
tion Pozyskanie ultrasonograficznego zestawu obrazów 3D. str. 226

Narzędzia ultrasonografu zewnętrznego
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11.3.2 Image Settings

Informacje ogólne

W oknie dialogowym Image Settings można dostosować żądane ustawienia obrazu przy użyciu
suwaków. Więcej informacji na temat ustawień obrazu można znaleźć na str. 53.

Dostosowanie ustawień obrazu

Rysunek 135 

Opcje

Wybrać Tools > Ultrasound, aby otworzyć okno dialogowe Image Settings służące do regulacji
obrazu (zobacz str. 224).

Nacisnąć ikonę Image Settings znajdującą się w widokach Ultrasound i Ultrasound
Inline.

ULTRASONOGRAF
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11.4 3-D Ultrasound Acquisition
11.4.1 Wstęp

Przegląd

3-D Ultrasound Acquisition pozwala na śródoperacyjne pozyskiwanie nowych zestawów
obrazów poprzez skanowanie głowy pacjenta. Nowy zestaw obrazów może być użyty do celów
nawigacji.

Dokładność pozyskanych danych

Jeśli adapter ultrasonograficzny poluzuje się, pozyskany śródoperacyjnie zestaw
ultrasonograficznych obrazów 3D może nie pasować do przedoperacyjnego zestawu
obrazów.

Pozyskane ultrasonograficzne dane 3D po upływie pewnego czasu mogą się różnić od
rzeczywistej budowy anatomicznej pacjenta, np. z powodu przesunięcia lub resekcji tkanki
mózgowej.

3-D Ultrasound Acquisition można wykonać w sposób dokładny wyłącznie w odniesieniu
do tkanki, która pozostaje nieruchoma względem układu referencyjnego Mayfield.

Wskazówki dotyczące pozyskiwania obrazów ultrasonograficznych 3D

Rysunek 136 
• Przesunąć adapter jednym powolnym, stabilnym ruchem (około 10 sekund).
• Układ wykrywania powinien być jak najdokładniej skierowany w stronę kamery.
• Nie przemieszczać adaptera dwukrotnie nad tym samym obszarem.
• Adapter musi pozostawać w ustawieniu mniej więcej prostopadłym. Dopuszczalne jest jedynie

niewielkie nachylenie.
• Ultrasonograf musi pozostawać skupiony na obszarze zainteresowania.

Aby uniknąć opóźnienia między obrazem ultrasonograficznym a jego korelacją z obrazami
TK/MR, należy powoli i gładko przemieszczać sondę. Aby uzyskać maksymalną
dokładność, dane ultrasonograficzne należy pozyskiwać jednym powolnym przesunięciem.

3-D Ultrasound Acquisition
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Dostęp do okna dialogowego Acquisition of 3-D Ultrasound

Rysunek 137 

Procedura

Wybrać Ultrasound > Tools i nacisnąć 3-D Ultrasound Acquisition, aby otworzyć okno dialo-
gowe Acquisition of 3-D Ultrasound.

Rejestrowanie obrazów ultrasonograficznych

Przebieg procedury

1.

• Przyłożyć sondę do obszaru skanowania i nacisnąć Start, aby rozpocząć pozyskiwanie
danych ultrasonograficznych.

• Powoli obrócić sondę w celu dokładnego zarejestrowania obrazów ultrasonograficz-
nych, zwracając jednocześnie uwagę, aby nie uszkodzić tkanki pacjenta.

UWAGA: Wyświetla się przycisk Stop.
 

2.
Po zakończeniu akwizycji obrazów ultrasonograficznych nacisnąć Stop.
UWAGA: Ponowne naciśnięcie przycisku Start umożliwia dalszą akwizycję obrazów ultra-
sonograficznych aż do 500.
 

3. Nacisnąć Accept, aby zapisać pozyskany zestaw obrazów.

4. Wcześniej pozyskane obrazy ultrasonograficzne można usunąć, naciskając przycisk
Clear.

Zapisane obrazy

Program umożliwia zapisanie do 500 obrazów przechowywanych razem jako jeden zestaw
obrazów. Nowy zestaw obrazów może zostać użyty do celów nawigacji (zobacz str. 142).
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11.5 Obrazy ultrasonograficzne
11.5.1 Przegląd

Informacje ogólne

Obrazy ultrasonograficzne można wyświetlać w czasie rzeczywistym. Na obrazach widoczne są
zaplanowane trajektorie, obiekty i punkty.

Przed rozpoczęciem

Należy upewnić się, że wyjście wideo zostało skonfigurowane (zobacz str. 217).

Wyświetlanie obrazów ultrasonograficznych

Przebieg procedury

1. Nacisnąć ikonę oka w widoku na ekranie głównym, który ma zostać wyświetlo-
ny.

2. Wybrać zakładkę Other Views.

3.

Nacisnąć przycisk widoku Ultrasound lub Ultrasound Inline. Okno dialogowe zostanie
zamknięte, a widok zaktualizowany z użyciem wybranego obrazu ultrasonograficznego.
UWAGA: W przypadku widoku Ultrasound Inline dodatkowo wymagany jest wybór zes-
tawu danych (zobacz str. 230).
 

Unieruchamianie obrazów ultrasonograficznych

Istnieje możliwość unieruchomienia widoku ultrasonograficznego poprzez naciśnięcie ikony
Ultrasound Freeze w widoku ultrasonograficznym.

Przebieg procedury

1.

Nacisnąć nieaktywną ikonę Ultrasound Freeze w widoku Ultrasound lub Ul-
trasound Inline.
Zmiana dotyczy jedynie widoku ultrasonograficznego, w którym aktywowano
ikonę.

2. Nacisnąć aktywną ikonę Ultrasound Freeze, aby odblokować obraz ultrasono-
graficzny.

Aby zatrzymać obrazy ultrasonograficzne, należy się upewnić, że używana jest funkcja
Ultrasound Freeze oprogramowania, a nie ultrasonografu.

Różne widoki ultrasonograficzne

Widok Znaczenie

Ultrasound
Umożliwia wyświetlanie obrazu ultrasonograficznego.
Na obrazach widoczne są zaplanowane trajektorie, obiekty i punkty.

Obrazy ultrasonograficzne
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Widok Znaczenie

Ultrasound Inline

Umożliwia wyświetlanie wybranego zestawu obrazów z odtworzonymi danymi
TK lub MR w celu dopasowania do danych ultrasonograficznych (zobacz str.
230).
Na obrazach widoczne są zaplanowane trajektorie, obiekty i punkty.

Orientacja widoku ultrasonograficznego i orientacja pacjenta niezależne od siebie. Zmiana
orientacji dla widoku ACS nie wpływa na widok ultrasonograficzny.

Wyświetlanie obrazów ultrasonograficznych i wideo może być opóźnione, jeśli
wykorzystywane są pełne możliwości systemu.

ULTRASONOGRAF
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11.5.2 Widok Ultrasound Inline

Przegląd

Widok Ultrasound Inline umożliwia wyświetlenie wybranego zestawu obrazów z odtworzonymi
danymi TK lub MR w celu dopasowania do danych ultrasonograficznych.

Wyświetlanie rekonstrukcji ultrasonograficznej

Przebieg procedury

1. Nacisnąć ikonę oka.

2. Wybrać zakładkę Other Views. 

3. Nacisnąć widok Ultrasound Inline. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a widok zaktua-
lizowany z użyciem Ultrasound Inline.

4.
Jeżeli dostępny jest więcej niż jeden zestaw obrazów, zostanie otwarte okno dialogowe
Select Set. Wybrać zestaw obrazów, który ma zostać wyświetlony. Okno dialogowe zos-
tanie zamknięte, a widok zaktualizowany z użyciem Ultrasound Inline.

Wyświetlanie obrazu

W prawym górnym rogu wyświetla się połączony widok Ultrasound Inline ①.

①

Rysunek 138 

Nakładanie połączonego widoku ultrasonograficznego

Przebieg procedury

1.

Nacisnąć nieaktywną ikonę Overlay, aby na rekonstrukcję ultrasonograficzną
nałożyć ultrasonograficzny obraz wideo.
UWAGA: W przypadku aktywowania trybu Doppler zewnętrznego urządzenia
ultrasonograficznego należy sprawdzić informację dotyczącą kolorów na wy-
świetlaczu zewnętrznym.
 

Obrazy ultrasonograficzne
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Przebieg procedury

2. Nacisnąć aktywną ikonę Overlay, aby wyłączyć funkcję Overlay.

Nałożony ultrasonograficzny obraz wideo może przykrywać ważne struktury w
znajdującym się pod nim zestawie obrazów. Należy użyć dodatkowego widoku, aby
wyświetlić zestaw obrazów, lub wyłączyć nakładanie ultrasonograficzne w celu
poszukiwania ukrytych struktur.

Dostosowanie nakładania

Nacisnąć ikonę Image Settings w widoku Ultrasound Inline i wybrać zakładkę Overlay w oknie
dialogowym Image Settings.

①

③

②

④

Rysunek 139 

Nr Funkcja

① Dostosowanie Lower Threshold obrazu. Ciemniejsze fragmenty obrazu ultrasonograficz-
nego nie zostaną wyświetlone.

② Dostosowanie Upper Threshold obrazu. Jaśniejsze fragmenty obrazu ultrasonograficz-
nego nie zostaną wyświetlone.

③ Dostosowanie Intensity obrazu ultrasonograficznego w celu zmiany przezroczystości na-
łożonego obrazu ultrasonograficznego.

④ Aktywacja opcji Green Overlay na obrazie w celu zmiany barwy obrazu ultrasonograficz-
nego na odcienie zielonego.
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11.5.3 Konfiguracja widoku ultrasonograficznego

Informacje ogólne

Obrazy ultrasonograficzne można wyświetlać w czasie rzeczywistym. Na obrazach widoczne są
zaplanowane trajektorie, obiekty i punkty. Poniżej przedstawiono sugerowaną konfigurację
widoku.

Sugerowany układ graficzny ekranu

① ② ③

④⑥ ⑤

Rysunek 140 

Nr Widok

① Osiowy

② Czołowy

③ Strzałkowy

④ Przegląd 3D

⑤ Widok ultrasonograficzny Inline bez nałożenia

⑥ Widok ultrasonograficzny Inline z nałożeniem

Końcówka narzędzia wykrywanej, wykalibrowanej sondy ultrasonograficznej jest identyczna ze
środkiem górnej granicy wyświetlonego stożka ultrasonograficznego. Wyświetlona trajektoria
znajduje się w płaszczyźnie ultrasonograficznej.

Obrazy ultrasonograficzne
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11.6 BK Medical Ultrasound
11.6.1 Wstęp do BK Medical Ultrasound

Informacje ogólne

Przesunięcie tkanki mózgowej spowodowane przez retrakcję, utratę płynów lub usunięcie guza
może spowodować zmniejszenie dokładności nawigacji opartej na obrazach przedoperacyjnych.
Nawigacja ultradźwiękowa jest stosowana do:
• śródoperacyjnej identyfikacji i kompensacji przesunięcia tkanki mózgowej;
• wizualizacji i zaznaczania naczyń.

Przed rozpoczęciem

• Pacjent musi zostać zarejestrowany.
• Urządzenie ultrasonograficzne musi zostać w sposób właściwy podłączone do systemu

nawigacji.
• Ultrasound Adapter należy przymocować do sondy ultrasonografu.

Przed użyciem funkcji ultrasonografu należy dokładnie zapoznać się z rozdziałami
Adaptery ultrasonograficzne oraz Fantom do rejestracji ultrasonograficznej w Instrukcji
obsługi instrumentu.

Przed przeprowadzeniem nawigacji sterowanej ultrasonograficznie należy wykalibrować
sondę ultrasonograficzną przy pomocy fantomu do rejestracji ultrasonograficznej.

Ograniczenia

Niniejsza instrukcja opisuje sposób korzystania z oprogramowania w celu sterowania
obrazem ultrasonograficznym i jego przechwytywania. Niniejsza instrukcja:
• nie zawiera instrukcji o sposobie przeprowadzania badania ultrasonograficznego lub

jakiejkolwiek innej procedury medycznej;
• nie przedstawia protokołów medycznych badań ultrasonograficznych lub procedur

medycznych;
• nie zawiera interpretacji pozyskanych skanów.

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji oprogramowania BK Medical Ultrasound
niezbędne jest odbycie przeszkolenia dotyczącego procedur klinicznych w zakresie badań
ultrasonograficznych.

Wyświetlane obrazy ultrasonograficzne

Obrazy ultrasonograficzne wyświetlane na ekranie nawigacji nie są odpowiednie do celów
diagnostycznych. Gdy istotne znaczenie ma jakość obrazu, należy użyć ekranu urządzenia
ultrasonograficznego.
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11.6.2 Włączanie BK Medical Ultrasound

Informacje ogólne

Integracja ultrasonografu wymaga zastosowania połączenia wideo między ultrasonografem i
systemem nawigacji. Ultrasonograf BK Medical wymaga bezpośredniego połączenia sieciowego z
systemem firmy Brainlab.

Uruchamianie ultrasonografu

Rysunek 141 

Procedura

Otworzyć Tools > Ultrasound.

BK Medical Ultrasound
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11.6.3 Wybieranie sondy ultrasonograficznej

Informacje ogólne

Aby nawigować sondę ultrasonograficzną, sonda musi zostać przynajmniej jeden raz
wykalibrowana.

Wybór sondy ultrasonograficznej

Rysunek 142 

Procedura

Przechodząc do Tools > Ultrasound > Probes, wybrać sondę BK Medical, która ma zostać
użyta do nawigacji, naciskając ikonę.
Zostanie wyświetlony monit o weryfikację sondy (zobacz str. 212).
UWAGA: Wybrana wykalibrowana sonda zostanie podświetlona na żółto.
 

Należy uważać, aby wybrać sondę ultrasonografu rzeczywiście stosowaną podczas
nawigacji.

Opcje dodatkowe

Opcje

Aby dodać nową sondę, nacisnąć Add New Probe. Otwierają się kolejno okna dialogowe umoż-
liwiające kalibrację nowej sondy (zobacz str. 239).

Aby usunąć sondę z listy, należy nacisnąć odpowiedni przycisk X. Wyświetli się komunikat z
prośbą o weryfikację czynności.
UWAGA: Nie ma możliwości usunięcia sondy ultrasonograficznej aktywnej w danej chwili.
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11.6.4 Weryfikacja kalibracji sondy

Informacje ogólne

Po każdej kalibracji sondy ultrasonograficznej lub wybraniu już skalibrowanej sondy należy
zweryfikować dokładność kalibracji, aby zapewnić właściwe odwzorowanie obrazu.

Okno dialogowe Ultrasound Verification

8

②①

Rysunek 143 

Nr Element

①

Po przyłożeniu sondy ultrasonograficznej do fantomu do rejestracji ultrasonograficz-
nej wyświetli się ultrasonograficzny obraz fantomu.
• Małe białe obszary na obrazie przedstawiają punkty kalibracyjne (miejsca przecięcia

drutów w fantomie).
• Żółte krzyżyki wskazują obliczone położenie punktów kalibracyjnych na podstawie po-

zycji sondy.

②
W momencie przyłożenia sondy ultrasonograficznej do czaszki pacjenta wybrany zestaw
obrazów zostanie zrekonstruowany zgodnie z faktyczną orientacją płaszczyzny ultrasono-
graficznej. Anatomiczne punkty orientacyjne można porównać z danymi MR/TK.

Przy używaniu trybu dopplerowskiego należy sprawdzić poprawną reprodukcję kolorów na
stronie weryfikacji względem wyświetlacza ultrasonografu zewnętrznego. Do poprawnego
odwzorowania obrazu dopplerowskiego niezbędne jest wejście S-video.

Informacje wyświetlane na ekranie nawigacji przez tryb ultrasonografii dopplerowskiej
mogą różnić się od informacji wyświetlanych na systemie ultrasonograficznym. Aby
uzyskać bardziej szczegółowy obraz, należy przeprowadzić krzyżowe porównanie
wyświetlacza z zewnętrznym systemem ultrasonograficznym.

Częstotliwość weryfikacji

Za każdym razem podczas przeprowadzania nawigacji sterowanej ultrasonografem należy
weryfikować dokładność kalibracji w czasie trwania sesji.

BK Medical Ultrasound
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Weryfikacja dokładności z użyciem fantomu (opcja 1)

Przebieg procedury

1. Przyłożyć sondę pionowo do Ultrasound Registration Phantom.

2.
Na widoku obrazu ① sprawdzić, czy pozycje żółtych krzyżyków są zgodne z pozycjami
białych regionów. Jeśli każdy krzyżyk znajduje się dokładnie nad białym obszarem (prę-
ty), kalibracja jest dokładna.

3. Sprawdzić dokładność, powoli przesuwając sondę, aby upewnić się, że krzyżyki porusza-
ją się wraz z prętami.

Weryfikacja dokładności bezpośrednio na czaszce (opcja 2)

Przebieg procedury

1. Przyłożyć sondę do znanego punktu orientacyjnego na czaszce pacjenta.

2. Na widoku Ultrasound Inline ② (zobacz str. 230) zweryfikować zgodność orientacji obra-
zu ultrasonograficznego z danymi pacjenta.

Kolejne etapy

Opcje

Jeśli dokładność jest wystarczająca, należy nacisnąć Accept, aby potwierdzić kalibrację.

Jeśli dokładność jest niewystarczająca, należy nacisnąć Recalibrate.
Otwiera się okno dialogowe Rod Detection (zobacz str. 219).

Istnieje również możliwość ręcznego poprawienia kalibracji, jeśli jest to pierwsza kalibracja nie-
kalibrowanej wcześniej sondy. Nacisnąć Improve. Otwiera się okno dialogowe Manual Rod Pla-
cement (zobacz str. 220).

Opcje dodatkowe

Przycisk Funkcja

Flip

Opcja Flip dostarcza takich samych funkcji jak ultrasonograf w celu do-
stosowania obrazu ultrasonograficznego do potrzeb użytkownika.
Pozwala ona na ustawienie obrazu ultrasonograficznego i widoku danych
pacjenta pionowo. Umożliwia to orientację obrazu zgodnie z pozycją kon-
figuracyjną / orientacją pacjenta.
UWAGA: Zastosowanie funkcji obracania powoduje unieważnienie istnie-
jącej kalibracji sondy ultrasonograficznej. Nacisnąć Flip na stronie weryfi-
kacji w celu dostosowania obrazu ultrasonograficznego do potrzeb użyt-
kownika.
 

Recalibrate
Przycisk Recalibrate otwiera okno dialogowe Rod Detection, w którym
można użyć kalibracji automatycznej do poprawienia kalibracji (zobacz
str. 219).

Improve

Przycisk Improve otwiera okno dialogowe Manual Rod Placement. Słu-
ży ono do ręcznego poprawiania kalibracji (zobacz str. 220).
UWAGA: Korzystanie z opcji Improve jest możliwe wyłącznie po pierw-
szej kalibracji sondy ultrasonograficznej.
 

Accept Akceptacja zweryfikowanego ultrasonografu.
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Przycisk Funkcja

Cancel

Opuszczenie ultrasonografu i powrót do ekranu głównego.
UWAGA: Jeśli dokonano już wyboru i weryfikacji sondy ultrasonograficz-
nej, zostaje ona zapamiętana jako sonda wybrana po naciśnięciu opcji
Cancel na stronie weryfikacji.
 

BK Medical Ultrasound
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11.6.5 Kalibracja nowej sondy ultrasonograficznej BK Medical

Informacje ogólne

Kalibrację należy wykonać, jeśli:
• Nie przeprowadzono kalibracji żadnej sondy.
• Usunięto wszystkie skalibrowane sondy.
• Weryfikacja kalibracji sondy zakończyła się niepowodzeniem.

Środki ostrożności podczas kalibracji

Fantom do rejestracji ultrasonograficznej powinien być okryty obłożeniem podczas
kalibracji, aby zapewnić sterylność sondy ultrasonograficznej.

Wstępnie wykalibrowane sondy ultrasonograficzne BK Medical należy wykalibrować z
widocznymi co najmniej 8 prętami kalibracyjnymi. Zwykle dotyczy to głębokości 7 cm lub
większej, ale nie przekraczającej 11 cm.

Przeprowadzenie automatycznej kalibracji

Okno dialogowe Rod Detection dostarcza informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym dotyczącej
elementów obrazu, które są wykorzystywane do automatycznej kalibracji.

①

Rysunek 144 

Przebieg procedury

1. Ustawić głębokość na 8 cm (jeśli to możliwe). Widać wszystkie 8 prętów.

2.
Dostosować czerwone linie ①, aby odfiltrować artefakty obrazu, które mogłyby być wy-
kryte jako pręty. Wszystkie elementy znajdujące się nad górną i pod dolną linią zostaną
zignorowane.

3.
Przyłożyć końcówkę sondy pionowo do środka gumowej części fantomu do rejestracji
ultrasonograficznej, upewniając się, że płaszczyzna ultrasonograficzna została wyrów-
nana z fantomem.
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Przebieg procedury

4.

Białe punkty kalibracyjne na obrazie ultrasonograficznym wykryte przez algorytm kalibra-
cji są oznaczone zielonym konturem. Pozostawić ultrasonograf na miejscu przez kilka se-
kund.
• Jeśli kalibracja zakończy się powodzeniem, otwiera się karta Ultrasound Verification.
• Jeśli kalibracja zakończy się niepowodzeniem, otwiera się strona Manual Rod Place-

ment.

Przeprowadzanie kalibracji ręcznej

Jeśli kalibracja automatyczna zakończy się niepowodzeniem, otwiera się karta Manual Rod
Placement. W tym oknie dialogowym istnieje możliwość ręcznego poprawienia kalibracji
automatycznej poprzez ręczne dostosowanie prętów wybranych podczas kalibracji
automatycznej. Do kalibracji służą białe punkty kalibracyjne fantomu do rejestracji
ultrasonograficznej widoczne na obrazie ultrasonograficznym.
Przedstawienie prawidłowego ułożenia ręcznego prętów można znaleźć w fantomie
ultrasonograficznym ①.

①

Rysunek 145 

②

Rysunek 146 

Przebieg procedury

1.

Kalibrację przeprowadza się przy pomocy widoku obrazu ultrasonograficznego. Wybrane
punkty kalibracyjne są automatycznie oznaczane białymi krzyżykami. Krzyżyk znajduje
się w centralnym miejscu białego punktu kalibracyjnego na obrazie ultrasonograficznym.
UWAGA: Jeśli punkty kalibracyjne fantomu do rejestracji nie są wyraźnie widoczne, nale-
ży nacisnąć przycisk Try Again. Nastąpi powrót do okna dialogowego Rod Detection, w
którym można przeprowadzić nową kalibrację automatyczną.
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Przebieg procedury

2.

• Aby dostosować pozycję punktu kalibracyjnego, należy nacisnąć krzyżyk tego punktu
kalibracyjnego w celu zmiany jego położenia. Wybrany krzyżyk zostanie podświetlony
na żółto.

• Aby umieścić punkt kalibracyjny, nacisnąć żądane miejsce na ekranie. Bieżący punkt
(pokazany w kolorze żółtym) zostanie przemieszczony do wskazanego obszaru. Prze-
prowadzić ręczne dostosowanie punktów kalibracyjnych, aż znajdą się w centrum bia-
łych prętów na obrazie ultrasonograficznym.

Skorzystać z powiększonego widoku ②, aby precyzyjnie dostosować pozycję.

3.

Umieścić kolejno wszystkie punkty kalibracyjne.
• Aby dodać punkty kalibracyjne lub wybrać dodatkowe pręty, należy nacisnąć Add Rod.
• Aby usunąć punkty kalibracyjne lub odznaczyć pręty, należy nacisnąć Remove Rod.

UWAGA: Do przeprowadzenia kalibracji niezbędnych jest co najmniej osiem punktów ka-
libracyjnych.
 

4.

Nacisnąć Calibrate, aby przeprowadzić ponowną kalibrację opartą na ręcznie wykalibro-
wanych punktach.
Jeśli kalibracja ręczna zakończy się niepowodzeniem, otwiera się karta Ultrasound Cali-
bration Error. Nacisnąć:
• Try Again, aby poprawić pozycję punktów kalibracyjnych.
• Nacisnąć Cancel, aby przerwać kalibrację ultrasonografu.

Jeśli kalibracja zakończy się powodzeniem, wyświetli się prośba o weryfikację dokładnoś-
ci (zobacz str. 222).

Dodatkowe opcje kalibracji ręcznej

Przycisk Funkcja

Add Rod
Dodawanie dodatkowego punktu kalibracyjnego (krzyżyka) w celu zdefiniowa-
nia nowego pręta. Do przeprowadzenia poprawnej kalibracji niezbędnych jest
co najmniej osiem punktów kalibracyjnych.

Remove Rod Usuwanie wybranych (żółtych) krzyżyków.

Reset Odzyskiwanie początkowo zaznaczonego punktu kalibracyjnego wybranego
do kalibracji ręcznej.

Try Again

Po naciśnięciu przycisku Try Again otwiera się strona Rod Detection, umożli-
wiająca zastosowanie kalibracji automatycznej w celu:
• przeprowadzenia udanej kalibracji automatycznej (zobacz str. 219) lub
• pozyskania nowego obrazu ultrasonograficznego do kalibracji ręcznej.

Calibrate Przeprowadzenie nowej kalibracji przy pomocy ręcznie zdefiniowanych punk-
tów kalibracyjnych.

Cancel Opuszczenie funkcji kalibracji sondy ultrasonograficznej i powrót do ekranu
głównego.
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Weryfikacja kalibracji ultrasonografu

8

②①

Rysunek 147 

Przebieg procedury

1. Przyłożyć sondę ultrasonograficzną do fantomu do rejestracji ultrasonograficznej. W
widoku ① pręty i krzyżyki kalibracyjne powinny odpowiadać symbolom na fantomie.

2. W widoku ② widać nałożenie danych ultrasonograficznych (oznaczonych na zielono) na
punkty kalibracyjne. Porównać anatomiczne punkty orientacyjne z danymi MR/TK.

3.

Wybrać jedną z poniższych opcji:
• Nacisnąć Recalibrate. Otwiera się okno dialogowe Rod Detection, umożliwiające

przeprowadzenie automatycznej kalibracji ultrasonografu.
• Nacisnąć Improve. Otwiera się okno dialogowe Manual Rod, umożliwiające ręczne po-

prawienie kalibracji.
• Nacisnąć Accept, aby zaakceptować aktualnie zweryfikowaną sondę.
• Nacisnąć Cancel, aby usunąć aktualną kalibrację sondy. Nastąpi przejście do ekranu

głównego.

UWAGA: Więcej informacji dotyczących weryfikacji ultrasonografu zawarto w rozdziale
Weryfikacja kalibracji sondy na str. 236.
 

Sprawdzanie dokładności kalibracji ultrasonografu

Po kalibracji należy zawsze sprawdzić dokładność wykrywania położenia ultrasonografu
poprzez zbadanie, czy sonda ultrasonograficzna jest poprawnie wyświetlana w danych
TK/MR. Należy przyłożyć sondę do znanych anatomicznych punktów orientacyjnych i
zweryfikować pozycję wyświetloną na ekranie.
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11.6.6 Narzędzia ultrasonografu BK Medical

Dostęp do narzędzi ultrasonograficznych

Po zweryfikowaniu kalibracji okno dialogowe Tools > Ultrasound pokazuje wszystkie dostępne
funkcje dla ultrasonografu BK Medical.

Rysunek 148 
Dla posiadaczy licencji oprogramowania BK Medical Ultrasound dostępne są następujące
narzędzia ultrasonograficzne:

Narzędzie Znaczenie Patrz

Ultrasound Probes
Pozwala wybrać oraz zweryfikować wstępnie skalibro-
waną sondę ultrasonograficzną lub skalibrować nową
sondę.

str. 235

Disconnect BK Medical Odłącza bieżącą sondę ultrasonograficzną. str. 233

Object Shift Zmiana umieszczenia obiektów z konturami. str. 157

Ultrasound Landmarks Definiowanie punktów orientacyjnych wewnątrz obrazu
ultrasonograficznego. str. 169

3-D Ultrasound Acquisi-
tion Pozyskanie ultrasonograficznego zestawu obrazów 3D. str. 244
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11.6.7 Pozyskanie obrazu 3D za pomocą ultrasonografu BK Medical

Przegląd

3-D Ultrasound Acquisition pozwala na śródoperacyjne pozyskiwanie nowych zestawów
obrazów poprzez skanowanie głowy pacjenta. Nowy zestaw obrazów może być użyty do celów
nawigacji.

Dokładność pozyskanych danych

Jeśli adapter ultrasonograficzny poluzuje się, pozyskany śródoperacyjnie zestaw
ultrasonograficznych obrazów 3D może nie pasować do przedoperacyjnego zestawu
obrazów.

Pozyskane ultrasonograficzne dane 3D po upływie pewnego czasu mogą się różnić od
rzeczywistej budowy anatomicznej pacjenta, np. z powodu przesunięcia lub resekcji tkanki
mózgowej.

3-D Ultrasound Acquisition można wykonać w sposób dokładny wyłącznie w odniesieniu
do tkanki, która pozostaje nieruchomo względem układu referencyjnego Mayfield.

Wskazówki dotyczące pozyskiwania obrazów ultrasonograficznych 3D

Rysunek 149 
• Przesunąć adapter jednym powolnym, stabilnym ruchem (około 10 sekund).
• Układ wykrywania powinien być jak najdokładniej skierowany w stronę kamery.
• Nie przemieszczać adaptera dwukrotnie nad tym samym obszarem.
• Adapter musi pozostawać w ustawieniu mniej więcej prostopadłym. Dopuszczalne jest jedynie

niewielkie nachylenie.
• Ultrasonograf musi pozostawać skupiony na obszarze zainteresowania.

Aby uniknąć opóźnienia między obrazem ultrasonograficznym a jego korelacją z obrazami
TK/MR, należy powoli i gładko przemieszczać sondę. Aby uzyskać maksymalną
dokładność, dane ultrasonograficzne należy pozyskiwać jednym powolnym przesunięciem.
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Dostęp do okna dialogowego Acquisition of 3-D Ultrasound

Rysunek 150 

Procedura

Wybrać Ultrasound > Tools i nacisnąć 3-D Ultrasound Acquisition, aby otworzyć okno dialo-
gowe Acquisition of 3-D Ultrasound.

Rejestrowanie obrazów ultrasonograficznych

Przebieg procedury

1.

• Przyłożyć sondę do obszaru skanowania i nacisnąć Start, aby rozpocząć pozyskiwanie
danych ultrasonograficznych.

• Powoli obrócić sondę w celu dokładnego zarejestrowania obrazów ultrasonograficz-
nych, zwracając jednocześnie uwagę, aby nie uszkodzić tkanki pacjenta.

UWAGA: Wyświetla się przycisk Stop.
 

2.
Po zakończeniu akwizycji obrazów ultrasonograficznych nacisnąć Stop.
UWAGA: Ponowne naciśnięcie przycisku Start umożliwia dalszą akwizycję obrazów ultra-
sonograficznych aż do 500.
 

3. Nacisnąć Accept, aby zapisać pozyskany zestaw obrazów.

4. Wcześniej pozyskane obrazy ultrasonograficzne można usunąć, naciskając przycisk
Clear.

Zapisane obrazy

Program umożliwia zapisanie do 500 obrazów przechowywanych razem jako jeden zestaw
obrazów. Nowy zestaw obrazów może zostać użyty do celów nawigacji (zobacz str. 142).

ULTRASONOGRAF
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11.6.8 Obrazy ultrasonograficzne BK Medical

Informacje ogólne

Obrazy ultrasonograficzne można wyświetlać w czasie rzeczywistym. Na obrazach widoczne są
zaplanowane trajektorie, obiekty i punkty.

Przed rozpoczęciem

Należy upewnić się, że ultrasonograf jest prawidłowo podłączony do systemu nawigacyjnego za
pomocą połączenia sieciowego.

Wyświetlanie obrazów ultrasonograficznych

Przebieg procedury

1. Nacisnąć ikonę oka w widoku na ekranie głównym, który ma zostać wyświetlo-
ny.

2. Wybrać zakładkę Other Views.

3.

Nacisnąć przycisk widoku Ultrasound lub Ultrasound Inline. Okno dialogowe zostanie
zamknięte, a widok zaktualizowany z użyciem wybranego obrazu ultrasonograficznego.
UWAGA: W przypadku widoku Ultrasound Inline dodatkowo wymagany jest wybór zes-
tawu danych (zobacz str. 230).
 

Unieruchamianie obrazów ultrasonograficznych

Istnieje możliwość unieruchomienia widoku ultrasonograficznego poprzez naciśnięcie ikony
Ultrasound Freeze w widoku ultrasonograficznym.

Przebieg procedury

1.

Nacisnąć nieaktywną ikonę Ultrasound Freeze w widoku Ultrasound lub Ul-
trasound Inline.
Zmiana dotyczy jedynie widoku ultrasonograficznego, w którym aktywowano
ikonę.

2. Nacisnąć aktywną ikonę Ultrasound Freeze, aby odblokować obraz ultrasono-
graficzny.

Aby zatrzymać obrazy ultrasonograficzne, należy się upewnić, że używana jest funkcja
Ultrasound Freeze oprogramowania, a nie ultrasonografu.

Różne widoki ultrasonograficzne

Widok Znaczenie

Ultrasound
Umożliwia wyświetlanie obrazu ultrasonograficznego.
Na obrazach widoczne są zaplanowane trajektorie, obiekty i punkty.

Ultrasound Inline

Umożliwia wyświetlanie wybranego zestawu obrazów z odtworzonymi danymi
TK lub MR w celu dopasowania do danych ultrasonograficznych (zobacz str.
230).
Na obrazach widoczne są zaplanowane trajektorie, obiekty i punkty.
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Orientacja widoku ultrasonograficznego i orientacja pacjenta stosowana w widokach ACS
są niezależne od siebie. Zmiana orientacji dla widoku ACS nie wpływa na widok
ultrasonograficzny.

Wyświetlanie obrazów ultrasonograficznych i wideo może być opóźnione, jeśli
wykorzystywane są pełne możliwości systemu.

ULTRASONOGRAF
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11.6.9 Widok Ultrasound Inline

Przegląd

Widok Ultrasound Inline umożliwia wyświetlenie wybranego zestawu obrazów z odtworzonymi
danymi TK lub MR w celu dopasowania do danych ultrasonograficznych.

Wyświetlanie rekonstrukcji ultrasonograficznej

Przebieg procedury

1. Nacisnąć ikonę oka.

2. Wybrać zakładkę Other Views. 

3. Nacisnąć widok Ultrasound Inline. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a widok zaktua-
lizowany z użyciem Ultrasound Inline.

4.
Jeżeli dostępny jest więcej niż jeden zestaw obrazów, zostanie otwarte okno dialogowe
Select Set. Wybrać zestaw obrazów, który ma zostać wyświetlony. Okno dialogowe zos-
tanie zamknięte, a widok zaktualizowany z użyciem Ultrasound Inline.

Wyświetlanie obrazu

W prawym górnym rogu wyświetla się połączony widok Ultrasound Inline ①.

①

Rysunek 151 

Nakładanie połączonego widoku ultrasonograficznego

Przebieg procedury

1.

Nacisnąć nieaktywną ikonę Overlay, aby na rekonstrukcję ultrasonograficzną
nałożyć ultrasonograficzny obraz wideo.
UWAGA: W przypadku aktywowania trybu Doppler urządzenia ultrasonogra-
ficznego należy sprawdzić informację dotyczącą kolorów na wyświetlaczu zew-
nętrznym.
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Przebieg procedury

2. Nacisnąć aktywną ikonę Overlay, aby wyłączyć funkcję Overlay.

Nałożony ultrasonograficzny obraz wideo może przykrywać ważne struktury w
znajdującym się pod nim zestawie obrazów. Należy użyć dodatkowego widoku, aby
wyświetlić zestaw obrazów, lub wyłączyć nakładanie ultrasonograficzne w celu
poszukiwania ukrytych struktur.

Dostosowanie nakładania

Nacisnąć ikonę Image Settings w widoku Ultrasound Inline i wybrać zakładkę Overlay w oknie
dialogowym Image Settings.

①

③

②

④

Rysunek 152 

Nr Funkcja

① Dostosowanie Lower Threshold obrazu. Ciemniejsze fragmenty obrazu ultrasonograficz-
nego nie zostaną wyświetlone.

② Dostosowanie Upper Threshold obrazu. Jaśniejsze fragmenty obrazu ultrasonograficz-
nego nie zostaną wyświetlone.

③ Dostosowanie Intensity obrazu ultrasonograficznego w celu zmiany przezroczystości na-
łożonego obrazu ultrasonograficznego.

④ Aktywacja opcji Green Overlay na obrazie w celu zmiany barwy obrazu ultrasonograficz-
nego na odcienie zielonego.

ULTRASONOGRAF
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11.6.10 Konfiguracja widoku ultrasonograficznego

Informacje ogólne

Obrazy ultrasonograficzne można wyświetlać w czasie rzeczywistym. Na obrazach widoczne są
zaplanowane trajektorie, obiekty i punkty. Poniżej przedstawiono sugerowaną konfigurację
widoku.

Sugerowany układ graficzny ekranu

① ② ③

④⑥ ⑤

Rysunek 153 

Nr Widok

① Osiowy

② Czołowy

③ Strzałkowy

④ Przegląd 3D

⑤ Widok ultrasonograficzny Inline bez nałożenia

⑥ Widok ultrasonograficzny Inline z nałożeniem

Końcówka narzędzia wykrywanej, wykalibrowanej sondy ultrasonograficznej jest identyczna ze
środkiem górnej granicy wyświetlonego stożka ultrasonograficznego. Wyświetlona trajektoria
znajduje się w płaszczyźnie ultrasonograficznej.
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12 NAWIGACJA Z FUNKCJĄ
PAINT

12.1 Wstęp
12.1.1 Przegląd

Informacje ogólne

Funkcja Paint umożliwia wykrywanie chirurgicznie usuniętych tkanek w ciele pacjenta. Wykryte
informacje mogą być następnie oglądane jako wyraźny obiekt na zestawie obrazów pacjenta na
ekranie.

Zastosowania funkcji Paint

Funkcja Paint jest stosowana w przypadkach takich jak resekcja polipów, guzów lub ogólnie
pojętej tkanki (np. ściany jamy zatok). Jest przeznaczona do nawigacji w obrębie sztywnych
struktur. Nie powinno się jej stosować w przypadku guzów zlokalizowanych głęboko w tkance,
gdzie może wystąpić przesunięcie tkanki mózgowej.
Po resekcji tkanki można użyć instrumentu Paint, aby przeprowadzić wykrywanie obszaru
poddanego resekcji w celu utworzenia obiektów, który będą nakładały się na zestaw obrazów
pacjenta. Jeśli np. na zestawie obrazów istnieje tkanka polipa, która nie jest pokryta obiektem
Paint, może być konieczna dalsza resekcja.
UWAGA: Dokładność pozycji wyświetlanego obiektu zależy od ogólnej precyzji nawigacji. Użycie
funkcji Paint nie zastępuje obrazowania śródoperacyjnego.
 

Elastyczne struktury anatomiczne mogą ulec przesunięciu podczas malowania. Dlatego
zaznaczone obszary mogą być większe niż jest to przewidywane.

Instrumenty Paint

Funkcja Paint przeznaczona jest do stosowania z instrumentem Paint (wskaźnik z wieloma
końcówkami w połączeniu z końcówką wskaźnika Paint). Końcówki są kuliste, aby można było
uniknąć śródoperacyjnego uszkodzenia tkanki.
UWAGA: Można także użyć wszystkich wskaźników, jednorazowego mandrynu i instrumentów
wykalibrowanych z wykorzystaniem układów adaptera instrumentu (wielkości: M, ML, L, XL),
aby utworzyć obiekty Paint.
 

W przypadku instrumentów bez wykalibrowanej średnicy, takich jak wskaźniki,
oprogramowanie wykorzystuje kulisty pędzel w rozmiarze 4 mm do pomalowania
przestrzeni docelowej. Dlatego też tworzenie obiektów Paint za pomocą takich
instrumentów może prowadzić do uzyskania większych obiektów Paint niż spodziewane. W
przypadku instrumentów z określoną średnicą używany jest pędzel cylindryczny o takiej
samej wysokości i szerokości jak średnica instrumentu.

NAWIGACJA Z FUNKCJĄ PAINT

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.4 Cranial/ENT Wer. 3.1 251



12.2 Kalibracja i weryfikacja instrumentów Paint
12.2.1 Przegląd

Informacje ogólne

Instrumenty Paint są wstępnie wykalibrowane. Dalsza kalibracja przez użytkownika nie jest
wymagana.
Aby użyć instrumentu Paint, należy wczytać kalibrację i zweryfikować jej dokładność przy użyciu
ICM4 lub układu referencyjnego.

Okna dialogowe kalibracji oraz weryfikacji

Rysunek 154 

Wczytywanie wstępnej kalibracji

Przebieg procedury

1. Przytrzymać instrument Paint oraz ICM4 (lub układ referencyjny) w polu widzenia kame-
ry.

2. Aby wczytać wstępną kalibrację, nacisnąć przycisk Load w oknie dialogowym Instru-
ment Calibration.

3.

Jeśli dostępny jest więcej niż jeden wstępnie wykalibrowany instrument, należy wybrać
Paint Instrument w otwartym oknie dialogowym Select Instrument.
UWAGA: Należy upewnić się, że przymocowano układ adaptera instrumentu w odpo-
wiednim rozmiarze, zgodnie ze wskazówkami w oknie dialogowym.
 

4.

W oknie dialogowym Verification of Calibration należy zweryfikować kalibrację.
UWAGA: Dalsze instrukcje dotyczące weryfikacji tego instrumentu można znaleźć w roz-
dziale Kalibracja instrumentów (zobacz str. 203).
 

UWAGA: Podczas weryfikacji dokładności przy użyciu układu referencyjnego odchylenie
końcówki wynosi co najmniej 2,8 mm z powodu kulistej końcówki instrumentu Paint. Aby
określić rzeczywistą dokładność końcówki, należy przytrzymać instrument Paint pionowo
w stożku układu referencyjnego i odjąć 2,8 mm od wyświetlonego odchylenia końcówki.
 

Należy zawsze wczytywać wstępnie wykalibrowaną geometrię instrumentu podczas
korzystania z instrumentu Paint, gdyż ręczna kalibracja nie jest dokładna.

Kalibracja i weryfikacja instrumentów Paint
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12.3 Używanie funkcji Paint
12.3.1 Nawigacja

Przed rozpoczęciem

• Pacjent musi zostać zarejestrowany, a dokładność nawigacji zweryfikowana.
• Kalibracja nawigowanego instrumentu musi zostać zweryfikowana.

Dokładności nawigacji oraz rejestracji w sposób bezpośredni wpływają na dokładność
funkcji Paint.

Ograniczenia

Funkcja Paint nie może zostać użyta w przypadku uruchomienia trybu Freeze.
Ponadto funkcja Paint nie może zostać użyta, jeśli zdefiniowano offset końcówki narzędzia
(zobacz str. 180).

Stosowanie funkcji Paint

①

Rysunek 155 

Przebieg procedury

1.

Nacisnąć Paint ① na pasku menu, aby rozpocząć sesję Paint.
UWAGA: Przycisk Paint należy najpierw aktywować poprzez przejście Tools > Settings
> Optional Menu Bar Button (zobacz str. 50).
 

2.

Wprowadzić instrument w pole widzenia kamery i zaznaczyć obszar zainteresowania na
ciele pacjenta. Zaznaczony obszar zostanie wyświetlony odpowiednio w widokach obra-
zów.
UWAGA: Malowanie rozpoczyna się tylko wtedy, kiedy instrument jest nawigowany powo-
li. Zatrzymuje się automatycznie, jeśli instrument zostanie szybko przesunięty o więcej niż
1 cm.
 

3.
Po zakończeniu zaznaczania obszaru zainteresowania należy ponownie nacisnąć przy-
cisk Paint. Otworzy się okno dialogowe Paint Object Options, w którym można zmodyfi-
kować obiekt (zobacz str. 254).
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12.3.2 Modyfikowanie obiektu Paint

Okno dialogowe obiektu Paint

Okno dialogowe Paint Object Options wyświetla powstały obiekt Paint wraz z nazwą.

Rysunek 156 

Opcje

Aby zapisać aktualnie zaznaczony obszar, nacisnąć przycisk Accept.

Aby skasować aktualnie zaznaczony obszar, nacisnąć przycisk Reject.

Modyfikowanie obiektów Paint

Opcje

Aby zmienić nazwę obiektu Paint, nacisnąć przycisk Edit i zdefiniować nową nazwę w oknie
dialogowym Enter Name.

Aby zmienić kolor obiektu Paint, wybrać kolor z palety.
UWAGA: Wybrany kolor będzie stosowany w przypadku późniejszych sesji Paint.
 

UWAGA: Obiekt Paint można także zmodyfikować później za pośrednictwem Data > Objects.
Obiekty Paint są traktowane w taki sam sposób jak inne obiekty.
 

Używanie funkcji Paint
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12.3.3 Zarządzanie obiektami Paint

Informacje ogólne

Po naciśnięciu Accept w oknie dialogowym Paint Object Options (zobacz str. 254) pomalowany
obszar zapisywany jest jako nowy obiekt (przy pierwszym użyciu podczas operacji).
Ponowne użycie funkcji Paint podczas operacji i naciśnięcie przycisku Accept powoduje dodanie
pomalowanego obszaru do zapisanego wcześniej obiektu Paint.
Użytkownik ma jednak do wyboru następujące opcje:
• można zapisać pomalowany obszar jako nowy obiekt;
• można dodać pomalowany obszar do innego obiektu (np. obiektu zaplanowanego za pomocą

iPlan).

Tworzenie nowego obiektu Paint

Aby zapisać pomalowany właśnie obszar jako nowy obiekt, należy:

Rysunek 157 

Przebieg procedury

1. Po zakończeniu zaznaczania obszaru zainteresowania otwiera się okno dialogowe Paint
Object Options.

2. Nacisnąć Choose Different Object. Zostanie otwarte okno dialogowe Select Object to
Modify.

3. Nacisnąć Create new object.

4. W oknie dialogowym Enter Name zdefiniować nazwę dla nowego obiektu.

5. Aby zapisać nowy obiekt, nacisnąć Accept w oknie dialogowym Paint Object Options.

UWAGA: Nowy obiekt zostanie także wybrany w przypadku późniejszych sesji Paint.
 

Dodawanie do innych obiektów

Aby zapisać pomalowany właśnie obszar do istniejącego już obiektu, należy wykonać
następujące czynności:

Przebieg procedury

1. Po zakończeniu zaznaczania obszaru zainteresowania otwiera się okno dialogowe Paint
Object Options.
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Przebieg procedury

2. Nacisnąć Choose Different Object. Zostanie otwarte okno dialogowe Select Object to
Modify.

3. Z listy wybrać obiekt, do którego ma zostać dodany pomalowany obiekt.

4. Aby zapisać zmodyfikowany obiekt (obszar pomalowany i wybrany obiekt oryginalny), na-
cisnąć Accept w oknie dialogowym Paint Object Options.

UWAGA: Wybrany obiekt zostanie także wybrany w przypadku późniejszych sesji Paint.
 

Plan pacjenta zostaje zmodyfikowany, kiedy zmiany obiektu zostaną zaakceptowane.
Operacji tej nie można odwrócić.

Używanie funkcji Paint
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13 NAWIGACJA
INSTRUMENTAMI
WYRÓWNANIA

13.1 VarioGuide
13.1.1 Wstęp

O nawigacji prowadnicą VarioGuide

VarioGuide to wstępnie wykalibrowany instrument, który można wykorzystać do wykonywania
biopsji bezramowych i umieszczania cewników. Kreator VarioGuide w oprogramowaniu prowadzi
użytkownika przez etapy niezbędne do prawidłowego wyrównania instrumentu z zaplanowaną
trajektorią.
Za pomocą prowadnicy VarioGuide można nawigować wykalibrowaną wstępnie jednorazową
igłą biopsyjną typu A do trajektorii. VarioGuide wykorzystuje do wyrównywania bieżącą
trajektorię aktywną/docelową.

Można także nawigować innymi wykrywanymi instrumentami (np. standardowymi igłami
biopsyjnymi z przymocowanym adapterem instrumentu) oraz instrumentami niewykrywanymi.

Dokładność biopsji

Dokładne biopsje z wykorzystaniem VarioGuide w połączeniu z jednorazową igłą biopsyjną
firmy Brainlab są możliwe w przypadku zmian o średnicy większej niż 10 mm.
Należy pamiętać, że dokładność maleje wraz z np.:
• wzrostem głębokości zmiany,
• zwiększeniem całkowitej odległości pomiędzy VarioGuide a zmianą docelową,
• giętkość instrumentu.

Umieścić VarioGuide blisko głowy (biorąc pod uwagę widoczność i unikając kolizji z głową
podczas regulacji). Należy pamiętać, że możliwe odchylenia od zaplanowanego celu są większe
w przypadku bardziej giętkich instrumentów.

Przed rozpoczęciem

Zamontować prowadnicę VarioGuide w sposób opisany w Instrukcji obsługi instrumentu.

Przegląd schematu postępowania

Schemat postępowania Patrz

1. Zweryfikować dokładność prowadnicy VarioGuide. str. 259

2. Zweryfikować jednorazową igłę biopsyjną typu A (jeśli dotyczy). str. 275
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Schemat postępowania Patrz

3.
Ustawić prowadnicę VarioGuide w pozycji początkowej. Powoduje to usta-
wienie złączy prowadnicy VarioGuide w pozycji środkowej, co zapewnia
punkt wyjściowy do następnych regulacji.

str. 261

4. Zastosować pobieżne regulacje w celu wyrównania prowadnicy VarioGuide
z planowanym punktem wejścia i trajektorią. str. 262

5. Przeprowadzić precyzyjne regulacje w celu wyrównania prowadnicy Vario-
Guide z trajektorią. str. 263

6. Zweryfikować wyrównanie i w razie potrzeby wykonać dalsze precyzyjne re-
gulacje. str. 265

7.

Przeprowadzić nawigację instrumentu do zaplanowanego punktu docelowe-
go:
• Instrumenty ogólnego zastosowania
• Jednorazowa igła biopsyjna typu A

str. 266
str. 267

Zabiegi minimalnie inwazyjne

W przypadku biopsji, kiedy wzrokowe sprawdzenie anatomicznych punktów orientacyjnych jest
ograniczone ze względu na podejście minimalnie inwazyjne, należy dokładnie i stale weryfikować
dokładność na anatomicznych punktach orientacyjnych, które są dostępne w obłożonych
obszarach.
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258 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.4 Cranial/ENT Wer. 3.1



13.1.2 Weryfikacja instrumentów

Weryfikacja prowadnicy VarioGuide

①

②

Rysunek 158 

Przebieg procedury

1.
Otworzyć okno Tools > Instruments i nacisnąć VarioGuide.
Zostanie otwarte okno dialogowe VarioGuide Verification.

2.

Umieszczać wskaźnik w kolejnych punktach obrotu ① na dysku prowadnicy. Oprogramo-
wanie wyświetli odchylenie. Na dysku prowadnicy znajduje się osiem punktów obrotu. Na-
leży zweryfikować co najmniej trzy punkty, w zależności od dostępności określanej przez
pozycję prowadnicy VarioGuide.
Jeśli całkowite odchylenie jest mniejsze niż 1,0 mm, wskaźnik ② zostanie podświetlony
na zielono, wskazując wystarczającą dokładność.

Rozwiązywanie problemów z weryfikacją prowadnicy VarioGuide

Jeśli dokładność jest niewystarczająca, należy upewnić się, że:
• prowadnica VarioGuide została we właściwy sposób zamontowana;
• dysk prowadnicy został prawidłowo przymocowany;
• układ prowadnicy VarioGuide nie jest zgięty.

Weryfikacja jednorazowej igły biopsyjnej

Zobacz instrukcje na str. 275.
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13.1.3 Dostęp do kreatora VarioGuide

Przed rozpoczęciem

Należy upewnić się, że została zdefiniowana trajektoria (zobacz str. 162).

Uruchamianie nawigowania prowadnicą VarioGuide

Rysunek 159 

Procedura

Otworzyć okno Tools i nacisnąć VarioGuide.
Zostanie otwarte okno dialogowe Initial Position.

VarioGuide
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13.1.4 Określanie pozycji początkowej i wykonywanie wstępnych regulacji

Określanie pozycji początkowej

①

③

②

Rysunek 160 

Przebieg procedury

1.
Przesunąć uchwyt układu w złączu dysku, aż koniec uchwytu układu dotrze do linii na złą-
czu dysku.
Wyrównać linie poziome i pionowe na obu elementach ①.

2. Wyrównać linie na uchwycie układu z liniami na układzie VarioGuide ②.

3. Zablokować wszystkie złącza poprzez dokręcenie śrub.

4. Nacisnąć Proceed, aby przejść do etapów zgrubnej regulacji.

UWAGA: Nacisnąć Assembly Video ③, aby wyświetlić animację instruktażową dotyczącą
sposobu montowania VarioGuide.
 

UWAGA: Wygodnie jest skonfigurować te dostosowania, gdy urządzenie zostanie zmontowane po
przeprowadzeniu sterylizacji.
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Zgrubne regulacje prowadnicy VarioGuide

Przebieg procedury

1.

①

Przy użyciu środkowego pokrętła naprężają-
cego ① dostosować pozycję prowadnicy Va-
rioGuide w taki sposób, aby wyrównać tra-
jektorię i dopasować wyświetlany krzyżyk do
zaplanowanego punktu wejścia na widoku
obrazu.
UWAGA: Jeśli to konieczne, obrócić wy-
świetlony obraz 3D do momentu dopasowa-
nia do orientacji pacjenta (naciskać górny le-
wy i prawy narożnik obrazu).
 

Po wyrównaniu krzyżyka z punktem wejścia i
wstępnym ustawieniu instrumentu w jednej
linii z trajektorią zostanie wyświetlony komu-
nikat Lock joint! (Zablokuj złącze!).
Wyświetlana będzie minimalna długość in-
strumentu potrzebna, aby dotrzeć do plano-
wanego punktu docelowego.

2. Przekręcić środkowe pokrętło naprężające w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek ze-
gara, aby je zablokować.

3.
Po prawidłowym wyregulowaniu złącza oprogramowanie wyświetla komunikat z polece-
niem przejścia do następnego etapu regulacji.
Można również przejść do następnych etapów poprzez naciśnięcie przycisku Proceed.
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13.1.5 Wykonywanie regulacji precyzyjnych

O etapach regulacji

Należy dostosować trzy złącza regulacyjne (Joint 1, Joint 2 i Joint 3), aby wyrównać prowadnicę
VarioGuide. Aby wykonać poszczególne regulacje:
• Poluzować złącze wskazane w każdym oknie dialogowym. Oprogramowanie rozpozna

właściwe złącze i wyświetli wartość, o którą należy je dostosować.
• Gdy odchylenie będzie bliskie 0°, w oknie dialogowym zostanie wyświetlony komunikat Lock

joint! i wskaźnik zostanie podświetlony na zielono.
• Po prawidłowym wyregulowaniu każdego ze złączy oprogramowanie wyświetla komunikat z

poleceniem przejścia do następnego etapu regulacji. Można również przejść do następnych
etapów poprzez naciśnięcie przycisku Proceed.

UWAGA: Można przejść do następnego etapu, nawet jeśli wskaźnik nie zostanie podświetlony na
zielono. Przed kontynuowaniem należy upewnić się, że dokładność jest wystarczająca.
 

Ponowne wyrównywanie prowadnicy VarioGuide

Jeśli przeprowadzono modyfikację dysku prowadnicy lub dokonano zmiany średnicy
instrumentu, należy ponownie wyrównać prowadnicę VarioGuide do trajektorii.

Wyrównywanie prowadnicy VarioGuide do zaplanowanej trajektorii

Przebieg procedury

1.

Obrócić prowadnicę VarioGuide wokół złą-
cza Joint 1 o około 60°, aby uruchomić wy-
świetlanie pomiarów.
Regulować złącze Joint 1, aż odchylenie
będzie bliskie 0°.

2.

Regulować złącze Joint 2, aż odchylenie
będzie bliskie 0°.
Ostrożnie obracać Joint 2 do chwili, gdy
wyświetlone odchylenie kątowe będzie bli-
skie 0°. Wówczas można zablokować Joint
2.
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Przebieg procedury

3. Regulować złącze Joint 3, aż odchylenie
będzie bliskie 0°.

Po zakończeniu wszystkich etapów regulacji zostanie otwarte okno dialogowe Review
Alignment, w którym można zweryfikować dokładność wyrównania.
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13.1.6 Weryfikacja dokładności

Weryfikacja dokładności

Rysunek 161 

Przebieg procedury

1. Zweryfikować, czy prowadnica VarioGuide (w kolorze różowym) jest prawidłowo wyrów-
nana z zaplanowaną trajektorią (w kolorze zielonym).

2.

Zostanie wyświetlone przybliżone odchylenie od prowadnicy VarioGuide do zaplanowa-
nego punktu wejściowego i docelowego trajektorii.
Jeśli dokładność będzie bliska 0°, odpowiedni wskaźnik dla każdego złącza zostanie pod-
świetlony na zielono.

3.

• Jeśli wyrównanie jest zadowalające, należy nacisnąć Confirm. Zostanie otwarty widok
nawigacji.

• Jeśli istnieje duże odchylenie w dokładności lub konieczne jest powtórzenie wyrówna-
nia, należy nacisnąć Start Again. Zostanie otwarte okno dialogowe Initial Position.

UWAGA: Po skutecznym wyrównaniu prowadnicy VarioGuide i zweryfikowaniu dokładności w
dowolnym momencie można ponownie otworzyć weryfikację, naciskając VarioGuide w oknie
dialogowym Tools.
 

Zabiegi minimalnie inwazyjne

W przypadku biopsji, kiedy wzrokowe sprawdzenie anatomicznych punktów orientacyjnych jest
ograniczone ze względu na podejście minimalnie inwazyjne, należy dokładnie i stale weryfikować
dokładność na anatomicznych punktach orientacyjnych, które są dostępne w obłożonych
obszarach.
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13.1.7 Nawigowanie prowadnicą VarioGuide z użyciem instrumentów ogólnego
stosowania

Informacje ogólne

Po wyrównaniu prowadnicy VarioGuide można jej użyć do nawigowania instrumentem (np.
standardową igłą biopsyjną) do zaplanowanego punktu docelowego trajektorii.

Ekran nawigacji

Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, zaleca się korzystanie z widoków Auto-Pilot, Axial, Coronal
i Sagittal w celu poprowadzenia instrumentu, np. igły biopsyjnej, wzdłuż trajektorii do punktu
docelowego.

Rysunek 162 
Prowadnica VarioGuide jest wyświetlana w widokach obrazu już jako wyrównana do trajektorii.
Oprogramowanie wyświetla odległość pomiędzy dolną częścią dysku prowadnicy (wskazaną
przez różowy krzyżyk) a punktem docelowym.
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13.1.8 Nawigowanie jednorazową igłą biopsyjną z prowadnicą VarioGuide

Wykrywanie pozycji igły

Oprogramowanie wykrywa głębokość wprowadzania igły za pomocą dwóch dysków
odblaskowych znajdujących się na układzie wykrywania igły. Trajektoria igły jest wykrywana za
pomocą układu wykrywania prowadnicy VarioGuide.

Przed rozpoczęciem

Procedura

Należy upewnić się, że igła została zweryfikowana (zobacz str. 275).

Obliczanie pozycji ogranicznika na igle

Przebieg procedury

1.
①

②

Należy zwrócić uwagę na odległość do wartoś-
ci docelowej wyświetloną na ekranie.
Należy pamiętać, że 10 mm okno tnące ① na
jednorazowej igle biopsyjnej typu A znajdu-
je się 2,0 mm od końcówki igły ②.
UWAGA: Należy upewnić się, że odległość
między płaszczem igły biopsyjnej a celem jest
mniejsza niż: (długość igły biopsyjnej) minut
(długość płaszcza igły biopsyjnej).
 

2. 50 mm
Aby obliczyć pozycję ogranicznika na igle, do-
dać odległość do obiektu docelowego (przed-
stawioną na ekranie nawigacji) do średnicy
dysku prowadnicy (50 mm).

3.

③ Zmierzyć obliczoną pozycję ogranicznika na
jednorazowej igle biopsyjnej typu A za po-
mocą linijki.

4. Zamocować ogranicznik ③ na igle biopsyjnej w obliczonej pozycji.

5. Wprowadzić igłę biopsyjną do dysku prowadnicy i przeprowadzić nawigowanie igłą do za-
planowanego punktu docelowego (zobacz str. 274).

Dla zapewnienia właściwej głębokości penetracji jednorazowej igły biopsyjnej typu A
ważne jest wykonanie czynności 3 i 4. Jeśli układ wykrywający na igle przestanie być
widoczny podczas nawigacji, pozycja ogranicznika zapobiegnie penetracji igły poza
zaplanowany obiekt docelowy.

NAWIGACJA INSTRUMENTAMI WYRÓWNANIA

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.4 Cranial/ENT Wer. 3.1 267



Postępowanie z dyskiem prowadnicy

②①

Rysunek 163 

Należy mieć świadomość, że po usunięciu pierścienia zabezpieczającego ① dysku
prowadnicy (np. w celu usunięcia wprowadzonego instrumentu) poluzowany zostanie
również dysk zewnętrzny ②. Podczas usuwania elementów dysku prowadnicy należy
obchodzić się z nimi ostrożnie.
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13.2 System biopsji bezramowej
13.2.1 Wstęp

O systemie biopsji bezramowej

System biopsji bezramowej można wykorzystać w celu przeprowadzania biopsji bezramowych
sterowanych oprogramowaniem nawigacyjnym.
Można przeprowadzać nawigację:
• wstępnie wykalibrowanej jednorazowej igły biopsyjnej typu A wzdłuż trajektorii

zaplanowanej z użyciem oprogramowania iPlan lub systemu nawigacyjnego;
• innych wykrywanych instrumentów (np. standardowych igieł biopsyjnych z przymocowanym

adapterem instrumentu) oraz instrumentów niewykrywanych.

O tym rozdziale

W niniejszym rozdziale przedstawiono informacje na temat korzystania z systemu biopsji
bezramowej w celu nawigowania jednorazową igłą biopsyjną typu A.
Jeśli konieczne jest przeprowadzenie nawigowania innego wykrywanego instrumentu, należy
przymocować adapter instrumentu i przeprowadzić kalibrację instrumentu w sposób opisany,
począwszy od str. 187.

Przed rozpoczęciem

Zmontować system biopsji bezramowej w sposób opisany w Instrukcji obsługi instrumentu.

Przegląd schematu postępowania

Schemat postępowania Patrz

1. Zweryfikować jednorazową igłę biopsyjną typu A (jeśli dotyczy). str. 275

2. Zweryfikować płaszcz igły biopsyjnej (narzędzie wyrównujące). str. 270

3. Wyrównać płaszcz igły biopsyjnej do zaplanowanej trajektorii (jeśli została
zaplanowana). str. 271

4. Obliczyć głębokość wprowadzenia igły biopsyjnej. str. 272

5. Przeprowadzić nawigowanie igły do zaplanowanego punktu docelowego. str. 274

Zabiegi minimalnie inwazyjne

W przypadku biopsji, kiedy wzrokowe sprawdzenie anatomicznych punktów orientacyjnych jest
ograniczone ze względu na podejście minimalnie inwazyjne, należy dokładnie i stale weryfikować
dokładność na anatomicznych punktach orientacyjnych, które są dostępne w obłożonych
obszarach.
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13.2.2 Weryfikacja instrumentów

Weryfikacja jednorazowej igły biopsyjnej

Zobacz instrukcje na str. 275.

Weryfikowanie płaszcza igły biopsyjnej

Rysunek 164 

Przebieg procedury

1.
Otworzyć okno Tools > Instruments i nacisnąć Alignment Tool.
Zostanie otwarte okno dialogowe Alignment Tool Verification.

2. Należy upewnić się, że wkładki zostały mocno dokręcone do płaszcza igły biopsyjnej.

3. Przymocować biopsyjny układ wyrównujący do płaszcza igły biopsyjnej. 

4. Wprowadzić płaszcz igły biopsyjnej do 10 mm gniazda na ICM4 (zobacz str. 198), upew-
niając się, że koniec płaszcza dotyka dna gniazda.

5.

Oprogramowanie obliczy i wyświetli odchylenie końcówki narzędzia i odchylenie trajektorii
narzędzia na podstawie współrzędnych ICM4 oraz biopsyjnego układu wyrównujące-
go.
Przejrzeć wyświetlone wartości i zdecydować, czy są one akceptowalne dla bieżącej pro-
cedury.

Rozwiązywanie problemów z weryfikacją płaszcza igły biopsyjnej

Jeśli dokładność jest niewystarczająca, należy upewnić się, że:
• płaszcz igły biopsyjnej został we właściwy sposób zamontowany;
• płaszcz igły biopsyjnej został prawidłowo umieszczony w gnieździe ICM4.
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13.2.3 Wyrównywanie płaszcza igły biopsyjnej i obliczanie głębokości wprowadzenia
instrumentu

Przed rozpoczęciem

Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, zaleca się korzystanie z widoków Auto-Pilot, Axial, Coronal i
Sagittal w celu poprowadzenia instrumentów wzdłuż trajektorii do punktu docelowego.
UWAGA: Widok Auto-Pilot będzie dostępny wyłącznie w sytuacji, gdy trajektoria została
zaplanowana i wyświetlona.
 

Wyrównywanie igły biopsyjnej z zaplanowaną trajektorią

②

①

Rysunek 165 

Przebieg procedury

1. Wsunąć igłę biopsyjną do tulei systemu biopsji bezramowej. Na ekranie nawigacyjnym
wyświetlona zostanie wirtualna reprezentacja ①.

2. Chwycić igłę biopsyjną i odkręcić środkowe pokrętło naprężające.

3.

Obrócić płaszcz igły biopsyjnej wokół osi A-P i przesunąć go równolegle do momentu wy-
równania z wcześniej zaplanowaną trajektorią, zgodnie z widokiem osiowym, czołowym i
strzałkowym. Użyć strzałek wyświetlonych w widoku Auto-Pilot w celu ułatwienia wyrów-
nania.

4.

Obrócić płaszcz igły biopsyjnej wokół osi H–F i przesunąć go równolegle do momentu wy-
równania z wcześniej zaplanowaną trajektorią. Użyć strzałek wyświetlonych w widoku
Auto-Pilot w celu ułatwienia wyrównania.
Jeśli to konieczne, powtarzać etapy 3 i 4 do momentu osiągnięcia właściwego wyrówna-
nia płaszcza igły biopsyjnej.

5.
Sprawdzić wyrównanie na widoku Auto-Pilot. Jeśli płaszcz igły biopsyjnej został wyrów-
nany we właściwy sposób, krzyżyk odzwierciedlający obiekt docelowy, punkt wejścia oraz
końcówka narzędzia muszą być na siebie nałożone ②.

6.
Upewnić się, że możliwe jest dotarcie do zmiany patologicznej przy użyciu zamierzonego
instrumentu, pamiętając, że 70 mm instrumentu jest umieszczone w płaszczu igły biopsyj-
nej (zobacz str. 272).

7. Dokręcić środkowe pokrętło naprężające systemu biopsji bezramowej, aby zabezpie-
czyć pozycję płaszcza igły biopsyjnej.

8.
Sprawdzić jakość dostosowania poprzez powiększenie obrazu w każdym widoku. Obiekt
docelowy przeznaczony do wykonania biopsji musi znajdować się w środku wirtualnego
płaszcza igły biopsyjnej.
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Przebieg procedury

9. Odległość do obiektu docelowego jest teraz wyświetlana w dolnej części widoków nawi-
gacji.

Umieszczanie płaszcza igły biopsyjnej bez trajektorii

Jeśli trajektoria nie została zaplanowana:

Przebieg procedury

1.

Dostosować Tool Tip Offset (zobacz str. 180) do wartości, która nieco przekracza głębo-
kość zamierzonej biopsji.
UWAGA: Należy upewnić się, że odległość między płaszczem igły biopsyjnej a celem jest
mniejsza niż: Długość igły biopsyjnej – długość płaszcza igły biopsyjnej.
 

2. Wprowadzić płaszcz igły biopsyjnej do tulei systemu biopsji bezramowej. Na ekranie
nawigacji zostanie wyświetlone wirtualne odwzorowanie płaszcza igły biopsyjnej.

3. Chwycić płaszcz igły biopsyjnej i odkręcić środkowe pokrętło naprężające.

4. Dostosowywać system biopsji bezramowej, aż wirtualna oś narzędzia dotrze do docelo-
wej zmiany patologicznej.

5.
Upewnić się, że możliwe jest dotarcie do zmiany patologicznej przy użyciu zamierzonego
instrumentu, pamiętając, że 70 mm instrumentu jest umieszczone w płaszczu igły biopsyj-
nej (zobacz str. 272).

6. Dokręcić środkowe pokrętło naprężające systemu biopsji bezramowej, aby zabezpie-
czyć pozycję płaszcza igły biopsyjnej.

7.
Precyzyjnie dostosowywać Tool Tip Offset, aż końcówka narzędzia znajdzie się w doce-
lowej zmianie patologicznej.
UWAGA: Odzwierciedla to odległość do obiektu docelowego.
 

8.
Sprawdzić jakość dostosowania poprzez powiększenie obrazu w każdym widoku. Obiekt
docelowy przeznaczony do wykonania biopsji musi znajdować się w środku wirtualnego
płaszcza igły biopsyjnej.

Obliczanie pozycji ogranicznika na instrumencie

Przebieg procedury

1. Upewnić się, że instrument został zweryfikowany (zobacz str. 270).

2.
①

②

Należy zwrócić uwagę na odległość do
wartości docelowej wyświetloną na ekra-
nie.
Należy pamiętać, że 10 mm okno tnące
① na jednorazowej igle biopsyjnej ty-
pu A znajduje się 2,0 mm od końcówki
igły ②.

3.

70 mm + x mm

Aby obliczyć pozycję ogranicznika na in-
strumencie, dodać odległość do obiektu
docelowego (przedstawionego na ekra-
nie nawigacji) do długości płaszcza igły
biopsyjnej (70 mm). W poniższym przy-
kładzie przedstawiono obliczenia dla
jednorazowej igły biopsyjnej typu A.

4.

③
Zmierzyć pozycję ogranicznika na instru-
mencie za pomocą linijki.

System biopsji bezramowej
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Przebieg procedury

5. Zabezpieczyć ogranicznik ③ na instrumencie w obliczonej pozycji.

6. Wprowadzić instrument do płaszcza igły biopsyjnej i przeprowadzić nawigowanie instru-
mentem do zaplanowanego punktu docelowego (zobacz str. 274).

Nawigowanie instrumentami

Dla zapewnienia właściwej głębokości penetracji jednorazowej igły biopsyjnej typu A
ważne jest wykonanie etapów 3–5 zamieszczonych w poprzedniej tabeli. Jeśli układ
wykrywający na igle przestanie być widoczny podczas nawigacji, pozycja ogranicznika
zapobiegnie penetracji igły poza zaplanowany obiekt docelowy.

Używając igieł biopsyjnych, należy pamiętać, że końcówka instrumentu nie musi stanowić
jego części roboczej. W takiej sytuacji instrument musi zostać wprowadzony poza
nawigowany obiekt docelowy, aby środek funkcjonalny został umieszczony w strukturze
zainteresowania.

NAWIGACJA INSTRUMENTAMI WYRÓWNANIA
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13.3 Jednorazowa igła biopsyjna typu A
13.3.1 Wstęp

Przegląd elementów igły

⑤

④

③②①

Rysunek 166 

Nr Element Funkcja

① Układ wykrywania Dwa dyski odblaskowe umożliwiają wykrywanie głębokości, na jaką
wprowadzana jest igła, za pomocą kamery podczas nawigacji.

② Stalowa kaniula

• Średnica zewnętrzna: 1,8 mm
• Okno tnące: 10 mm
• Maksymalna głębokość wprowadzenia: 140 mm

UWAGA: Stalowa kaniula stanowi jedynie część igły odpowiednią
do użytku inwazyjnego.
 

③ Ogranicznik Zamocowany na igle na odmierzonej głębokości wprowadzania, aby
zapobiec penetracji igły poza zaplanowaną głębokość.

④ Strzykawka pró-
żniowa Stosowana zgodnie ze standardową procedurą.

⑤ Linijka Do pomiaru zaplanowanej głębokości wprowadzania na igle.

Jednorazowa igła biopsyjna typu A
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13.3.2 Weryfikacja jednorazowej igły biopsyjnej

Dostęp do weryfikacji

Procedura

Otworzyć okno Tools > Instruments i nacisnąć Biopsy Needle.
Zostanie otwarte okno dialogowe Biopsy Needle Verification. 

Rysunek 167 

Weryfikacja za pomocą VarioGuide

Przebieg procedury

1. Ustawić dysk prowadnicy w taki sposób, aby można było wprowadzić igłę pionowo.

2.

Wprowadzać jednorazową igłę biopsyjną typu A do dysku prowadnicy do momentu
podświetlenia na niebiesko słowa Stop.
Strzałki wskazują kierunek, w którym należy regulować igłę, aby osiągnąć głębokość
wprowadzenia.

3. Zacisnąć pierścień zabezpieczający, aby zabezpieczyć igłę w dysku prowadnicy.

4. Zostanie obliczone i wyświetlone odchylenie igły biopsyjnej od trajektorii w oparciu o
współrzędne układu wykrywania igły oraz układu wykrywania prowadnicy VarioGuide.

Weryfikacja za pomocą systemu biopsji bezramowej

Przebieg procedury

1.

Wprowadzać jednorazową igłę biopsyjną typu A do płaszcza igły biopsyjnej z przymo-
cowanym biopsyjnym układem wyrównania do momentu podświetlenia na niebiesko
słowa Stop.
Strzałki wskazują kierunek, w którym należy regulować igłę, aby osiągnąć głębokość
wprowadzenia.

2. Zabezpieczyć igłę w płaszczu igły biopsyjnej poprzez dokręcenie śruby unieruchamiającej
na płaszczu igły biopsyjnej.

3. Ustawić płaszcz igły biopsyjnej oraz igłę w pozycji pionowej.

NAWIGACJA INSTRUMENTAMI WYRÓWNANIA

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.4 Cranial/ENT Wer. 3.1 275



Przebieg procedury

4. Oprogramowanie obliczy i wyświetli odchylenie od trajektorii dla igły biopsyjnej na podsta-
wie współrzędnych układu wykrywania igły oraz biopsyjnego układu wyrównania.

Rozwiązywanie problemów z weryfikacją igły

Jeśli dokładność jest niewystarczająca, należy upewnić się, że:
• układy wykrywania na igle oraz prowadnicy VarioGuide / biopsyjnym układzie wyrównania

są widoczne dla kamery;
• powierzchnie odblaskowe nie są zabrudzone ani uszkodzone;
• igła nie jest wygięta.

UWAGA: Płaskie znaczniki na igle wymagają bardziej bezpośredniego kąta w stosunku do
kamery niż jednorazowe odblaskowe markery sferyczne.
 

Jednorazowa igła biopsyjna typu A
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13.3.3 Nawigowanie jednorazową igłą biopsyjną

Informacje ogólne

Po właściwym zmontowaniu jednorazowej igły biopsyjnej z prowadnicą VarioGuide (zobacz str.
267) lub systemem biopsji bezramowej (zobacz str. 272) można przeprowadzić nawigowanie
igłą do zaplanowanego punktu docelowego.

Wykrywanie położenia igły

Głębokość wprowadzania igły jest wykrywana za pomocą dwóch krążków odblaskowych
znajdujących się na układzie wykrywania igły.
Trajektoria igły jest wykrywana przez:
• Układ wykrywania prowadnicy VarioGuide w przypadku korzystania z prowadnicy VarioGuide.
• Biopsyjny układ wyrównania w przypadku korzystania z systemu biopsji bezramowej.

Wskazówki dotyczące wykrywania

Oba krążki odblaskowe układu wykrywania igły muszą znajdować się w bezpośrednim polu
widzenia kamery.
Układ wykrywania igły należy umieścić pod odpowiednim kątem do kamery oraz w środku jej
objętości.
Układ wykrywania prowadnicy VarioGuide lub biopsyjny układ wyrównania muszą być przez
cały czas widoczne dla kamery.

Pozycja wskaźnika nie jest wykrywana, gdy jednorazowa igła biopsyjna znajduje się w polu
widzenia kamery. Wykrywanie może zostać wznowione, jeśli jednorazowa igła biopsyjna
zniknie z pola widzenia kamery na co najmniej 2 sekundy.

Ekran nawigacji

①

②

Rysunek 168 

Nr Znaczenie

① Kolor brązowy odzwierciedla jednorazową igłę biopsyjną.

② Różowa linia odzwierciedla okienko biopsyjne na jednorazowej igle biopsyjnej (2,0 mm
od końcówki igły).
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Należy pamiętać, że oprogramowanie oblicza odległość od końcówki jednorazowej igły
biopsyjnej do zaplanowanego punktu docelowego. Jednakże okienko biopsyjne nie
znajduje się na końcówce igły.

Nawigowanie igłą

Przebieg procedury

1. Wyrównać system biopsji bezramowej lub prowadnicę VarioGuide w taki sposób, aby
różowy krzyżyk odpowiadał zaplanowanemu punktowi wejścia.

2.

Dopasować brązowy krzyżyk (odzwierciedlający końcówkę igły) do zaplanowanego punk-
tu docelowego.
Odległość od nawigowanego instrumentu do zaplanowanego punktu docelowego zosta-
nie wyświetlona w widokach obrazów.

Wyświetlanie igły biopsyj-
nej

Odległość do punktu docelowego

Widoczność dla kamery Oprogramowanie wyświetla odległość od końcówki igły do punktu
docelowego.

Brak widoczności dla kame-
ry

• Nawigowanie prowadnicą VarioGuide: Oprogramowanie wy-
świetla odległość od końcówki dysku do punktu docelowego.

• Nawigowanie systemem biopsji bezramowej: Oprogramowa-
nie wyświetla odległość od końcówki płaszcza igły biopsyjnej do
punktu docelowego.

UWAGA: Po przeprowadzeniu nawigowania igły biopsyjnej do punktu docelowego można
wykonać biopsję zgodnie ze standardową procedurą chirurgiczną.
 

Podczas nawigacji

Układ wykrywania prowadnicy VarioGuide oraz biopsyjny układ wyrównania muszą być przez
cały czas widoczne dla kamery. Podczas nawigacji oprogramowanie wyświetla komunikat „needle
not aligned” (igła nie jest wyrównana) w widokach obrazów, jeśli igła biopsyjna i odpowiedni układ
nie są prawidłowo wyrównane (np. jeśli igła jest wygięta lub wprowadzona w niewłaściwy sposób).
W takiej sytuacji należy zweryfikować dokładność instrumentów biopsyjnych w sposób opisany na
str. 259 (w przypadku prowadnicy VarioGuide) oraz str. 270 (w przypadku systemu biopsji
bezramowej).

Jednorazowa igła biopsyjna typu A
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14 NAWIGACJA
JEDNORAZOWYM
MANDRYNEM

14.1 Wstęp
14.1.1 O jednorazowym mandrynie

Informacje ogólne

Przy użyciu jednorazowego mandrynu można nawigować cewnikami oraz drenami innych
producentów wzdłuż wcześniej zaplanowanej trajektorii. Nawigacja jest wykonywana ręcznie.
Oprogramowanie wykrywa trajektorię jednorazowego mandrynu za pomocą krążków
odblaskowych ① na układzie wykrywania jednorazowego mandrynu. 

①

Rysunek 169 

Jednorazowy mandryn to narzędzie używane ręcznie i nie jest ono odpowiednie do
wykonywania wysoce precyzyjnego umieszczania drenu/cewnika.
UWAGA: Dalsze informacje dotyczące jednorazowego mandrynu znaleźć można w Instrukcji
obsługi instrumentu.
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14.2 Stosowanie jednorazowego mandrynu
14.2.1 Kalibracja i weryfikacja jednorazowego mandrynu

Informacje ogólne

Jednorazowy mandryn został wstępnie wykalibrowany. Oznacza to, że oprogramowanie zawiera
informację o kalibracji jednorazowego mandrynu. Dalsza kalibracja przez użytkownika nie jest
wymagana.
Aby użyć jednorazowego mandrynu, należy najpierw wczytać kalibrację i zweryfikować jej
dokładność przy użyciu ICM4 lub układu referencyjnego.

Wczytywanie wstępnej kalibracji

Przebieg procedury

1. Przytrzymać jednorazowy mandryn w polu widzenia kamery.

2. Aby wczytać wstępną kalibrację, nacisnąć przycisk Load w oknie dialogowym Instru-
ment Calibration.

3. Jeśli dostępne jest więcej niż jedno wstępnie wykalibrowane narzędzie, należy wybrać
Disposable Stylet w otwartym oknie dialogowym Select Instrument.

4. Zweryfikować kalibrację jak opisano na str. 280.

Podczas korzystania z jednorazowego mandrynu należy zawsze wczytywać wcześniej
wykalibrowaną geometrię instrumentu, ponieważ ręczna kalibracja nie jest dokładna.

Weryfikacja wstępnej kalibracji

Rysunek 170 

Stosowanie jednorazowego mandrynu
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Przebieg procedury

1.

Jednorazowy mandryn można zweryfikować w punk-
cie obrotu układu referencyjnego lub ICM4.
Chwycić jednorazowy mandryn blisko końcówki i
wprowadzić końcówkę do punktu obrotowego.
UWAGA: Jednorazowy mandryn jest instrumentem
podatnym na zginanie. Z tego powodu wyświetlone od-
chylenie dokładności może być większe niż w przypad-
ku instrumentów sztywnych. Należy określić, czy do-
kładność jest akceptowalna w odniesieniu do zamie-
rzonego użycia.
 

2. Aby potwierdzić kalibrację, nacisnąć Accept.
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14.3 Nawigowanie jednorazowym mandrynem
14.3.1 Przegląd

Informacje ogólne

Przed rozpoczęciem:
• pacjent musi zostać zarejestrowany, a dokładność nawigacji zweryfikowana;
• kalibracja nawigowanego instrumentu musi zostać wczytana i zweryfikowana;
• należy skonfigurować ekran nawigacji. Firma Brainlab zaleca stosowanie widoków Auto-Pilot,

osiowego, czołowego i strzałkowego. (Tryb widoku Auto-Pilot będzie dostępny wyłącznie w
sytuacji, gdy trajektoria została zaplanowana i wyświetlona);

• wybrać wcześniej zaplanowaną trajektorię do wyświetlenia;
• wybrać offset końcówki narzędzia (zobacz str. 180) odpowiedni dla użytego cewnika/drenu. (Z

tego powodu należy zdecydować, która część cewnika/drenu ma zostać umieszczona w
zaplanowanym obiekcie docelowym).

Wprowadzanie jednorazowego mandrynu do cewnika/drenu

Przebieg procedury

1. Jedną ręką chwycić cewnik/dren w miejscu otworu.

2. Drugą ręką wprowadzić jednorazowy mandryn w całości do cewnika/drenu, dbając o to,
aby nie zabrudzić krążków odblaskowych na układzie wykrywania.

Trzymanie jednorazowego mandrynu podczas nawigacji

①

②

Rysunek 171 

Przebieg procedury

1.
Jedną ręką przytrzymać jednorazowy mandryn za uchwyt ①, dbając o to, aby nie za-
kryć krążków odblaskowych na układzie wykrywania. Podczas nawigacji tą samą dłonią
wprowadzić jednorazowy mandryn.

Nawigowanie jednorazowym mandrynem
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Przebieg procedury

2.
Drugą ręką poprowadzić jednorazowy mandryn ②, trzymając go blisko miejsca nacię-
cia. Podczas tej procedury należy tą samą dłonią wyrównywać jednorazowy mandryn z
trajektorią.

UWAGA: Trzymając jednorazowy mandryn obiema dłońmi, należy pilnować, aby nie został on
wygięty podczas wprowadzania.
 

Nawigowanie mandrynem

Rysunek 172 

Przebieg procedury

1. Wprowadzić jednorazowy mandryn do cewnika/drenu.

2.
Przytrzymać jednorazowy mandryn przy głowie pacjenta. Przy użyciu ekranu nawigacji
wyrównać trajektorię jednorazowego mandrynu (przedstawioną w kolorze różowym) do
wstępnie zaplanowanej trajektorii (przedstawionej w kolorze zielonym).

3.

Po wyrównaniu jednorazowego mandrynu z zaplanowaną trajektorią powoli rozpocząć
wprowadzanie jednorazowego mandrynu oraz cewnika wzdłuż trajektorii do mózgu. Op-
rogramowanie wyświetli odległość od końcówki jednorazowego mandrynu do zaplano-
wanego punktu docelowego.
Kontynuować wprowadzanie, aż końcówka jednorazowego mandrynu (różowy krzyżyk)
zostanie dopasowana do punktu docelowego trajektorii (czerwony krzyżyk), zgodnie ze
wskazaniami na ekranie. W tym samym czasie należy rozważyć umiejscowienie w rze-
czywistej strukturze anatomicznej pacjenta.

4. Po umieszczeniu cewnika ostrożnie usunąć jednorazowy mandryn z cewnika.

UWAGA: Jednorazowy mandryn to instrument podatny na zginanie, który może się zgiąć pod
własnym ciężarem lub pod wpływem niewielkiego nacisku. Zgięcie jednorazowego mandrynu
podczas zabiegu może spowodować znaczące błędy wykrywania. Oznacza to, że bieżące
położenie końcówki może być inne niż wyświetlane na ekranie nawigacji. Aby tego uniknąć,
należy trzymać jednorazowy mandryn w sposób opisany na str. 282.
 

Należy upewnić się, że mandryn został wprowadzony prosto. Nigdy nie należy wyginać
jednorazowego mandrynu ani dostosowywać trajektorii po rozpoczęciu wprowadzania.
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15 NAWIGACJA
MIKROSKOPOWA

15.1 Wstęp do nawigacji mikroskopowej
15.1.1 Przegląd

Przed rozpoczęciem

• Pacjent musi zostać zarejestrowany.
• Mikroskop musi zostać skonfigurowany, a zestaw adapterów mikroskopu przymocowany do

mikroskopu (zobacz Instrukcja obsługi instrumentu).
• Należy przeprowadzić kalibrację mikroskopu (przez pomoc techniczną firmy Brainlab).

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji mikroskopu należy uważnie przeczytać rozdział
Mikroskop w Instrukcji obsługi instrumentu.

Przegląd schematu postępowania

Schemat postępowania Patrz

1. Uruchomienie mikroskopu. str. 286

2. Weryfikacja kalibracji mikroskopu. str. 288

3. Ponowna kalibracja mikroskopu (opcjonalna). str. 291

4. Nawigowanie mikroskopem. str. 294
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15.2 Uruchomienie mikroskopu
15.2.1 Włączenie i wybór mikroskopu

Włączanie mikroskopu

Rysunek 173 

Przebieg procedury

1. Otworzyć Tools > Microscope i nacisnąć Connect Microscope.

2.

W oknie Tools > Connect Microscope wybrać przycisk odpowiadający modelowi mikro-
skopu.
UWAGA: Jeśli został skonfigurowany tylko jeden mikroskop, to okno dialogowe zostanie
pominięte.
 

3.

W oknie dialogowym Microscope Connection wybrać przycisk konfiguracji mikroskopu,
która ma zostać użyta.
Mikroskop zostanie uruchomiony i wyświetlone zostanie okno dialogowe Microscope Ca-
libration Verification.

Należy koniecznie wybrać kalibrację mikroskopu odpowiadającą pozycji zamontowania
adaptera mikroskopu (standardowa lub 90°). W przeciwnym wypadku praca mikroskopu
będzie niewłaściwie interpretowana, a dane obrazowe nieprawidłowo wyświetlane.

Rozwiązywanie problemów z detekcją mikroskopu

Jeśli detekcja mikroskopu zakończyła się niepowodzeniem, należy upewnić się, że mikroskop jest:
• podłączony we właściwy sposób do systemu nawigacyjnego (zobacz Instrukcja obsługi

instrumentu);
• włączony i całkowicie uruchomiony;
• w trybie nawigacji (zobacz dokumentacja producenta mikroskopu).

Uruchomienie mikroskopu
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UWAGA: Jeśli połączenie z mikroskopem nie może zostać nawiązane, pomocne może się okazać
wyłączenie i ponowne włączenie mikroskopu.
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15.3 Weryfikacja mikroskopu
15.3.1 Przegląd

Informacje ogólne

Mikroskop jest wykalibrowany do pracy jako wskaźnik z końcówką w kształcie punktu
ogniskowego ② w środku płaszczyzny ogniskowej ③. Weryfikację kalibracji można przeprowadzić
poprzez ustawienie ostrości na punkcie orientacyjnym w środku pola widzenia ① i porównanie z
danymi pokazanymi w widoku nawigacji.

③

②①

Rysunek 174 

Przed rozpoczęciem

Niektóre obłożenia mikroskopu chirurgicznego innych producentów mogą wpływać na dokładność
systemu nawigacyjnego ze względu na zniekształcenia optyczne spowodowane przez ochronną
soczewkę obłożenia.
Należy używać wyłącznie obłożeń pasywnych optycznie, które są zatwierdzone przez producenta
mikroskopu chirurgicznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących pełnej zgodności
obłożenia z mikroskopem podczas pracy z oprogramowaniem nawigacyjnym firmy Brainlab należy
skontaktować się z producentem mikroskopu.

Kalibrację mikroskopu należy zawsze zweryfikować (zobacz str. 290) po założeniu
obłożenia i przed każdą nawigacją z wykorzystaniem mikroskopu. W przypadku wykrycia
niedokładności konieczne jest pomyślne przeprowadzenie ponownej kalibracji przed
rozpoczęciem nawigacji.

Jeśli zmieniony zostanie układ optyczny mikroskopu (np. wymieniona zostanie
uszkodzona soczewka) konieczne jest przeprowadzenie nowej kalibracji przez pomoc
techniczną firmy Brainlab.

Weryfikacja mikroskopu
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Okna dialogowe weryfikacji

① ②

③

④

Rysunek 175 

Nr Element

① Microscope Depthview: Wyświetlana jest rekonstrukcja pola widzenia mikroskopu (zo-
bacz str. 308).

② Widok wideo mikroskopu (jeśli jest dostępny, zobacz str. 306).

③
Odległość od mikroskopu do środka stożka układu referencyjnego jest wyświetlana, jeśli
ognisko mikroskopu jest w odległości mniejszej niż 8 mm od stożka układu referencyjne-
go.

④ Przycisk ACS Views: Nacisnąć, aby przełączać pomiędzy widokiem mikroskopu a wido-
kiem osiowym, strzałkowym i czołowym.
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15.3.2 Weryfikacja kalibracji

Metody weryfikacji

Weryfikację kalibracji można przeprowadzić poprzez użycie stożka układu referencyjnego lub
anatomicznych bądź wcześniej zaplanowanych punktów orientacyjnych. Weryfikacja przy użyciu
stożka umożliwia sprawdzenie zarówno kalibracji wykrywania, jak i kalibracji wyświetlacza HUD.
Kalibrację można zweryfikować w dowolnym czasie podczas nawigacji.
UWAGA: Firma Brainlab dostarcza okulary mikroskopowe z krzyżykami do mikroskopów
zintegrowanych. Należy ich używać do kalibracji i weryfikacji mikroskopu. Po kalibracji okular
można wymienić na standardowy, bez wskaźników.
 

Weryfikacja przy użyciu stożka

Przebieg procedury

1.

Umieścić mikroskop bezpośrednio nad stożkiem układu referencyjnego. Aby uzyskać jak
najlepsze rezultaty, mikroskop ustawić w sposób jak najbardziej prostopadły do pła-
szczyzny układu referencyjnego.
Ustawić ostrość mikroskopu, przy maksymalnym powiększeniu, na dolną część stożka
układu referencyjnego.
W widoku wideo mikroskopu zostanie wyświetlony kąt pomiędzy osią układu referencyj-
nego a osią ogniskowania mikroskopu.

2.
Odległość od nawigowanego punktu ogniskowania do stożka zostanie wyświetlona w do-
lnej części widoków. Wartość ta wskazuje odchylenie od bieżącej kalibracji.
Zweryfikować, czy odchylenie mieści się w akceptowalnym zakresie.

3.
W przypadku korzystania z opcji wprowadzania obrazu (zobacz str. 298) kontur układu
referencyjnego oraz jego stożek są wyświetlane także w widokach. Wyświetlone kontury
powinny pasować do rzeczywistego układu referencyjnego i stożka.

4. Powtórzyć wyżej wymienione etapy dla różnych odległości pomiędzy mikroskopem a
układem referencyjnym.

5.
• Jeśli dokładność jest wystarczająca, nacisnąć Next.
• Jeśli dokładność nie jest wystarczająca, nacisnąć Recalibrate, aby otworzyć okno dia-

logowe Microscope Calibration.

Weryfikacja przy użyciu punktów orientacyjnych

Przebieg procedury

1. Przy maksymalnym powiększeniu ustawić ostrość mikroskopu na znacznik lub wcześniej
zaplanowany bądź anatomiczny punkt orientacyjny.

2. Nacisnąć przycisk ACS View, aby przełączać się pomiędzy widokiem osiowym, czoło-
wym i strzałkowym.

3.

Odległość od nawigowanego punktu ogniskowania do zaplanowanego punktu zostanie
wyświetlona w dolnej części widoków. Wartość ta wskazuje odchylenie od bieżącej kali-
bracji.
Zweryfikować, czy odchylenie mieści się w akceptowalnym zakresie.

4.
• Jeśli dokładność jest wystarczająca, nacisnąć Next.
• Jeśli dokładność nie jest wystarczająca, nacisnąć Recalibrate, aby otworzyć okno dia-

logowe Microscope Calibration.

Weryfikacja mikroskopu
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15.3.3 Ponowna kalibracja mikroskopu

Informacje ogólne

Przed rozpoczęciem nawigacji mikroskopowej pomoc techniczna firmy Brainlab musi w
odpowiedni sposób przeprowadzić kalibrację odległości ogniskowej i osi mikroskopu.
Użytkownik może wykonać także kalibrację, aby skompensować niewielkie niedokładności
kalibracji, które mogą się pojawić po pewnym czasie lub są związane z nałożeniem obłożenia. W
przypadku wykrycia niedokładności konieczne jest pomyślne przeprowadzenie ponownej kalibracji
przed rozpoczęciem nawigacji.

Znaki kalibracyjne

①

②

Rysunek 176 
Jeśli używany jest standardowy czaszkowy układ referencyjny – 4 markery, punkty
kalibracyjne można pozyskać na wgłębieniu ①, a także na znakach kalibracyjnych ② na układzie
referencyjnym.

Uruchamianie kalibracji

Procedura

• Nacisnąć Recalibrate w dowolnym z okien dialogowych Microscope Calibration Verification
lub

• Nacisnąć Calibrate Microscope w oknie dialogowym Tools > Microscope.
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Osiąganie punktu kalibracji

Rysunek 177 

Przebieg procedury

1. Zainstalować okular z krzyżykami, jeśli został dostarczony.

2.

Umieścić mikroskop bezpośrednio nad stożkiem układu referencyjnego lub nad wybra-
nym znakiem kalibracyjnym.
Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, mikroskop ustawić w sposób jak najbardziej prosto-
padły do płaszczyzny układu referencyjnego.

3. Przesuwać mikroskop w dół do chwili, gdy animowany mikroskop w oknie dialogowym
zostanie nałożony na przezroczysty kształt mikroskopu.

4.
Przy maksymalnym powiększeniu umieścić mikroskop prostopadle do stożka lub znaku
kalibracyjnego (użyć krzyżyka w okularze, aby celować w środek stożka).
Dostosować precyzyjnie ogniskowanie, wykorzystując przyciski na uchwycie mikroskopu.

5.

Nacisnąć Next.
UWAGA: Przycisk Next nie jest aktywny, jeśli nie zmaksymalizowano powiększenia, mi-
kroskop jest poza zakresem roboczym lub jeśli układ referencyjny i/lub układ wykrywania
mikroskopu nie są widoczne dla kamery. Otwiera się wówczas odpowiednie ostrzeżenie.
 

Weryfikacja mikroskopu
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Osiąganie drugiego punktu kalibracji

Rysunek 178 

Przebieg procedury

1.

Przesuwać mikroskop w górę do chwili, gdy animowany mikroskop w oknie dialogowym
zostanie nałożony na przezroczysty kształt mikroskopu (obszar zielony).
• Drugi punkt w zielonym zakresie pozwoli uzyskać najlepsze wyniki.
• Czerwony obszar paska wskazuje, że odległość mikroskopu do układu referencyjnego

należy zwiększyć (jeśli jest to możliwe).

2. Zmaksymalizować powiększenie i użyć krzyżyka do wyśrodkowania i zogniskowania na
najniższym punkcie stożka lub znaku kalibracyjnego.

3.

Nacisnąć Next.
Zostanie otwarte okno dialogowe Microscope Calibration Verification.
UWAGA: Przycisk Next nie jest aktywny, jeśli nie zmaksymalizowano powiększenia, mi-
kroskop jest poza zakresem roboczym lub jeśli układ referencyjny i/lub układ wykrywania
mikroskopu nie są widoczne dla kamery. Otwiera się wówczas odpowiednie ostrzeżenie.
 

Sprawdzenie kalibracji

Zawsze należy kontrolować dokładność mikroskopu po kalibracji poprzez sprawdzenie, czy
punkt ogniskowania mikroskopu jest właściwie wyświetlony w danych pacjenta. Można to
wykonać poprzez ustawienie ostrości na markerze sferycznym lub anatomicznym punkcie
orientacyjnym (zobacz str. 290).
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15.4 Nawigacja mikroskopowa
15.4.1 Dostęp do nawigacji

Rozpoczęcie nawigacji

Po zweryfikowaniu kalibracji zostanie otwarte okno dialogowe Tools > Microscope > Options.

Rysunek 179 

Opcje

Nacisnąć Close, aby opuścić to okno dialogowe i rozpocząć nawigację mikroskopową.

Nacisnąć Back, aby otworzyć okno dialogowe Tools > Microscope (zobacz str. 297).

Nawigacja mikroskopowa
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15.4.2 Widoki nawigacji

Widoki nawigacji mikroskopowej

Rysunek 180 
Trajektoria związana z mikroskopem jest wyświetlana w kolorze niebieskim. Oś optyczna
mikroskopu oraz pole widzenia są wskazywane na obrazie 3D za pomocą linii i okręgu. Jeśli cel
został zaplanowany, można wyświetlić odległość od punktu ogniskowania do celu.
Dalsze informacje dotyczące obrazów mikroskopowych i sposobu ich wyświetlania zamieszczono
na str. 306.

Nałożone obiekty

Nałożone obiekty są zawsze wyświetlane w punkcie ogniskowania. Może to prowadzić do błędnej
interpretacji pozycji nałożonego obiektu (w odniesieniu do rzeczywistego obiektu), jeśli korzysta
się z dużej głębi ostrości. Jeśli prawidłowa pozycja nałożonego obiektu jest kluczowa, należy użyć
małej głębi ostrości.

Obszar roboczy mikroskopu

Minimalny i maksymalny obszar roboczy (odległość ogniskowania mikroskopu) jest mierzony
podczas pierwszej kalibracji mikroskopu, wykonywanej przez pomoc techniczną firmy Brainlab.
Jeśli podczas nawigacji mikroskop znajdzie się poza wykalibrowanym zakresem ogniskowania:
• wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy;
• na widokach obrazów wyświetlone zostanie ostrzeżenie informujące, że mikroskop znajduje się

w niewykalibrowanej pozycji ogniskowania;

Wykrywanie położenia mikroskopu

Jeśli nie jest możliwe wykrywanie położenia mikroskopu podczas nawigacji (np. ponieważ
znajduje się poza wykalibrowanym zakresem ogniskowania, nie został podłączony lub układ
wykrywania nie jest widoczny):
• w widokach nawigacji mikroskopowej zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat;

Żaden z mikroskopów firmy Olympus nie przesyła zaktualizowanych danych ogniskowania/
powiększenia podczas przeprowadzania zmian ogniskowania/powiększenia. Prowadzi to
do opóźnienia aktualizacji danych w systemie nawigacyjnym.
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Priorytet wykrywania położenia

Adaptery instrumentu oraz wskaźniki mają pierwszeństwo podczas nawigacji. Aby wykonać
nawigację mikroskopową, należy się upewnić, że wskaźnik oraz adaptery instrumentu zostały
usunięte z pola widzenia kamery.

Należy pamiętać, że ani wykrywanie położenia, ani przesyłanie ustawień ostrości oraz
powiększenia mikroskopu nie jest wykonywane w czasie rzeczywistym. Aby określić
pozycję mikroskopu za pomocą ekranu nawigacji i uzyskać aktualną informację o
nałożonych i wprowadzonych obiektach, przez kilka sekund nie należy modyfikować
ustawień ostrości, powiększenia ani pozycji mikroskopu.

Nawigacja mikroskopowa
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15.5 Narzędzia mikroskopu
15.5.1 Wstęp

Dostępne ustawienia

Po zweryfikowaniu kalibracji w oknie dialogowym Tools > Microscope będą dostępne różne
ustawienia. 

Rysunek 181 

Opcja Znaczenie Patrz

Connect Microscope Uruchomienie połączenia z mikroskopem. str. 286

Options Dokonanie wyboru funkcji nawigacji mikroskopowej. str. 298

Calibrate Microscope Ponowna kalibracja mikroskopu. str. 291

Video Configuration
Dostosowanie ustawień obrazu wideo mikroskopu (jeśli
obraz wideo mikroskopu jest dostępny i został wykali-
browany).

str. 305
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15.5.2 Opcje mikroskopu

Dostęp do okna dialogowego Options

Procedura

Otworzyć Tools > Microscope > Options.

Rysunek 182 

Opcje

Opcje Patrz

HUD str. 298

Color Overlay str. 300

HUD Objects str. 300

Shutter str. 300

Smart Auto-Focus str. 301

Smart Auto-Tracking str. 301

Store Focal Point str. 301

Go To Stored Point str. 301

Align to Trajectory str. 301

Continuous Target Return str. 301

UWAGA: Dostępność zależy od wybranego mikroskopu.
 

HUD

Podczas aktywacji HUD system nawigacyjny używa jednostki mikroskopu do wprowadzania
obrazu w celu nałożenia konturów wstępnie zaplanowanych obiektów i dodatkowych informacji o
celu do widoku mikroskopowego.
Informacja wyświetlana przy wprowadzaniu obrazu jest podobna do głębi widzenia mikroskopu na
ekranie nawigacji, z tym wyjątkiem, że w polu widzenia mikroskopu zrekonstruowane dane są
zastępowane. Oznacza to, że obiekty w miejscu przecięcia przez płaszczyznę ogniskowania są
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wyświetlane w postaci ciągłych linii konturów, podczas gdy przedłużenia obiektów powyżej lub
poniżej płaszczyzny ogniskowania są przedstawiane za pomocą linii kropkowanej. Ta kropkowana
linia służy do celów orientacyjnych, gdyż nie znajduje się w płaszczyźnie ogniskowania.
Niektóre moduły wprowadzania obrazu oferują opcję wyświetlania w kolorze. Pomaga to rozróżnić
liczne obiekty, ponieważ obiekty można wyświetlać w innym kolorze niż widziany na ekranie
nawigacji. Do identyfikacji obiektów należy używać wyłącznie wielkości i pozycji. Po
powiększeniu / ustawieniu ostrości cienki krzyżyk w HUD pozostaje aktywny przez 5 sekund, a
potem znika.
UWAGA: W zależności od rodzaju mikroskopu wprowadzanie obrazu może być widoczne
wyłącznie w głównym obiektywie.
 

Obszar wyświetlania wprowadzania obrazu może nie pokrywać się w całości z polem
widzenia mikroskopu. W tej sytuacji kontury będą kończyć się na granicach wyświetlacza.

Niektóre moduły wprowadzania obrazu dostarczają informacji HUD do obojga oczu
jednocześnie. Paralaksa może spowodować przesunięcie widoczne pozycji obiektu
względem tła, jeśli ogniskowanie zostanie przeprowadzone przy użyciu tylko jednego oka.

Po aktywacji mikroskopu należy sprawdzić dokładność kalibracji HUD.

Ostrzeżenia HUD

Przed dostosowaniem płaszczyzny ogniskowania na strukturach pacjenta należy ustawić
maksymalne powiększenie mikroskopu. Prowadzi to do zmniejszenia głębi ostrości i
umożliwia jak najlepsze wyświetlenie konturów wprowadzonych litych obiektów. Te
kontury odzwierciedlają granicę zaplanowanych obiektów na tej płaszczyźnie. Linie
przerywane odzwierciedlają całkowite przedłużenie obiektu umieszczonego poniżej
płaszczyzny ogniskowania i służą wyłącznie do celów pobieżnego przeglądania.

Ze względu na głębię pola mikroskopu dokładne określenie płaszczyzny ogniskowania
może być trudne. Należy zachować ostrożność, aby nie zinterpretować błędnie obiektów
znajdujących się w płaszczyźnie ogniskowania.

Nałożone obiekty 3D służą do celów przeglądu i nie są dokładnie związane z wielkością i
położeniem wyjściowej struktury pacjenta.

Ponieważ wprowadzone obiekty są oparte na przedoperacyjnym zestawie obrazów, bieżąca
pozycja rzeczywistego obiektu może być inna, na przykład z powodu przesunięcia lub
resekcji tkanki mózgowej.

W mikroskopach z opcją „picture-in-picture” (np. Olympus) dane wyświetlane w module
picture-in-picture nie korelują z widokiem na żywo z mikroskopu.

Instalacja oraz kalibracja wyświetlania wprowadzania obrazu muszą zostać wykonane
przez wykwalifikowany personel firmy Brainlab. Zdjęcie i ponowne zamocowanie sprzętu
do wprowadzania obrazu z mikroskopu lub zmiana położenia mikroskopu w sposób
znaczący zmniejszą dokładność wyświetlanych konturów w widoku wprowadzania obrazu.
W tym przypadku widok wprowadzania obrazu musi zostać ponownie wykalibrowany przez
pomoc techniczną firmy Brainlab.

Nie należy dodawać dodatkowych elementów (np. rozdzielacza dwukierunkowego) do
połączenia jednostki HUD z systemem nawigacyjnym.
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Color Overlay

Podczas aktywacji Color Overlay system nawigacyjny używa jednostki mikroskopu do
wprowadzania obrazu w celu nałożenia konturów wstępnie zaplanowanych obiektów i
dodatkowych informacji o celu do widoku mikroskopowego.
Jeśli opcja Color Overlay zostanie wyłączona, obiekty będą wyświetlane w kolorze domyślnym,
obsługiwanym przez jednostkę wprowadzania.
UWAGA: Przycisk Color Overlay jest dostępny wyłącznie w sytuacji, gdy włączono HUD.
 

HUD Objects

Funkcja HUD Objects umożliwia zarządzanie wyświetlaniem obiektów w polu widzenia
mikroskopu.

Procedura

Nacisnąć HUD Objects, aby otworzyć okno dialogowe Objects.

Rysunek 183 

Funkcja Znaczenie

Item Wykaz wszystkich dostępnych obiektów.

Visible

Włączenie/wyłączenie opcji Visible pozwala na pokazanie/ukrycie obiektu
w widokach obrazu:
• ikona otwartego oka oznacza, że obiekt jest widoczny,
• ikona zamkniętego oka oznacza, że obiekt jest ukryty.

Visualization Przełączanie pomiędzy opcjami wyświetlania, np. obiekt wyświetlany jako
obrysowany, wypełniony kolorem lub w 3D.

Shutter

Po włączeniu funkcji Shutter przesłona mikroskopu zostaje zamknięta, a obraz wideo z górnej
lewej części ekranu nawigacji wyświetlony w okularze mikroskopu. Umożliwia to na przykład
oglądanie obrazów MR w okularze mikroskopu.

Narzędzia mikroskopu
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Wyświetlone dane nie są związane z rzeczywistym pacjentem.

Smart Auto-Focus

Po włączeniu funkcji Smart Auto-Focus mikroskop utrzymuje ostrość na końcówce wykrywanego
instrumentu. Podczas ustawiania ostrości przez mikroskop końcówka wykrywanego instrumentu
jest wskazywana przez krzyżyk na wyświetlaczu HUD.

Jeśli końcówka instrumentu znajdzie się poza zakresem pracy mikroskopu, całkowite
ustawienie ostrości może nie być możliwe.

Smart Auto-Tracking

Po włączeniu opcji Smart Auto-Tracking funkcja ta przeprowadza ciągłe wykrywanie rzeczywistej
pozycji instrumentu i ustawia ostrość na jego końcówce. Wykrywany instrument jest wskazywany
przez krzyżyk na wyświetlaczu HUD. Podczas przemieszczania mikroskopu na wyświetlaczu HUD
zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Gdy końcówka instrumentu znajdzie się poza polem
widzenia, mikroskop będzie za nią podążał.
Mikroskop zatrzyma wykrywanie, gdy dotrze do końcówki instrumentu.

Należy upewnić się, że mikroskop nie koliduje z innymi instrumentami, pacjentem lub
obłożeniem i że nie utraci sterylności podczas ruchu.

Store Focal Point i Go To Stored Point

• Naciśnięcie Store Focal Point powoduje zapisanie pozycji oraz informacji o płaszczyźnie
ogniskowania rzeczywistego punktu.

• Naciśnięcie Go To Stored Point spowoduje powrót mikroskopu do pozycji i ostrości przed
osiągnięciem punktu ogniskowania. 

Align to Trajectory

Wyrównuje oś ogniskowania mikroskopu równolegle do aktywnej trajektorii.
UWAGA: Jeśli pomiędzy osią ogniskowania a żądaną trajektorią jest kąt większy niż 45°,
wyrównywanie do trajektorii jest wyłączone.
 

Continuous Target Return

Naciśnięcie Continuous Target Return powoduje przywołanie pozycji i płaszczyzny
ogniskowania ostatniego punktu, dla którego ustawiono ostrość. Pozwala to na ustawianie
ostrości na punkcie zainteresowania z różnych kątów widzenia.
Po zwolnieniu hamulców mikroskopu w celu zmiany kierunku wyświetlania ostatnio regulowany
punkt ogniskowania jest natychmiast zapisywany i niezwłocznie przywoływany z nowego kierunku
po zwolnieniu hamulców.
Mikroskop będzie w sposób ciągły ustawiał ostrość na tym punkcie do momentu wyłączenia
funkcji Continuous Target Return.

Rozwiązywanie problemów dotyczących opcji wykrywania mikroskopu

W razie problemów z wykrywaniem mikroskopu należy przeczytać poniższe opcje, aby rozwiązać
problem.
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Opcje

Upewnić się, że instrument, układ referencyjny i układ wykrywania mikroskopu są w polu widze-
nia kamery, jeśli mikroskop:
• nie ogniskuje automatycznie lub
• nie wykrywa automatycznie instrumentu. Mikroskop podąża za instrumentem wyłącznie wtedy,

gdy zostanie on przytrzymany przez pewien czas nieruchomo przy głowie pacjenta.

Upewnić się, że układ referencyjny i układ wykrywania mikroskopu są w polu widzenia kamery,
jeśli mikroskop:
• nie porusza się do zachowanego punktu ogniskowania lub
• nie przywołuje ostatniego punktu ogniskowania, gdy zwolnione zostają ręczne hamulce mikro-

skopu.

Narzędzia mikroskopu
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15.5.3 Handle Control

O funkcji Handle Control

Funkcja Handle Control pozwala na uzyskanie dostępu do niektórych funkcji nawigacji za
pomocą uchwytów mikroskopu.
UWAGA: W zależności od modelu mikroskopu dostępne opcje w menu More... ① mogą być
różne.
 

Używanie funkcji Handle Control

①

Rysunek 184 

Przebieg procedury

1. Nacisnąć dowolny przycisk na uchwycie mikroskopu, aby uzyskać dostęp do menu głów-
nego Handle Control.

2.
Nacisnąć przycisk odpowiedzialny za żądaną funkcję.
UWAGA: Po wybraniu More... dostępne są dodatkowe opcje. ①.
 

3. Jeśli wybrano More... ①, należy przesunąć strzałki w górę i w dół w kierunku żądanej op-
cji na sterowaniu uchwytem.

4. Nacisnąć przycisk sterowania po prawej stronie, aby wykonać (Execute) obecnie wybra-
ną funkcję.

UWAGA: Jeśli przez pewien czas nie zostanie wykonana żadna akcja, menu zamknie się.
 

Cechy mikroskopu

Cecha Funkcja

Acquire Point Pozyskuje nową trajektorię, gdy końcówka jest wyciągnięta

Screenshot Wykonuje zrzut ekranu

More... Menu z dodatkowymi opcjami mikroskopu

Deactivate HUD Dezaktywuje/usuwa obiekty wprowadzone do obrazu z widoku
mikroskopu
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More... Opcje menu

More... zapewnia dostęp do dodatkowych dostępnych opcji mikroskopu podczas nawigacji.
Można uzyskać dostęp do tych wymienionych poniżej funkcji za pomocą uchwytów mikroskopu.
Więcej informacji na temat tych opcji można znaleźć na str. 301.

Rysunek 185 

More... Menu Znaczenie

Close Shutter
Zamyka przesłonę mikroskopu.
UWAGA: Lewa górna część zmaksymalizowanego widoku nawigacji
jest wprowadzona do pola widzenia mikroskopu.
 

Focus to Instrument Funkcja Smart Auto-Focus ogniskuje mikroskop na instrumencie jeden
raz.

Goto Instrument Funkcja Smart Auto-Tracking wykrywa mikroskop do instrumentu je-
den raz.

Store Focal Point Zapisuje pozycję i informacje dotyczące płaszczyzny ogniskowej.

Goto Stored Point Przywraca mikroskop do poprzednio zapisanego punktu ogniskowania.

Align to Trajectory Wyrównuje oś ogniskowania mikroskopu równolegle do aktywnej trajek-
torii.

Narzędzia mikroskopu
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15.5.4 Konfigurowanie obrazu wideo mikroskopu

Konfigurowanie obrazu wideo

Rysunek 186 

Przebieg procedury

1. Nacisnąć Video Configuration w oknie dialogowym Tools > Microscope.

2.
W zależności od potrzeb dostosować ustawienia widoku przy użyciu pasków suwaków.
UWAGA: Ustawienia obrazu wideo zostały opisane na str. 52.
 

Ostrzeżenia dotyczące konfigurowania obrazu wideo mikroskopu

Instalacja oraz kalibracja sprzętu wideo musi zostać przeprowadzona przez
wykwalifikowany personel firmy Brainlab. Zdejmowanie i ponowne mocowanie lub
modyfikowanie sprzętu mikroskopu bądź wymiana całego mikroskopu w sposób znaczący
obniży dokładność konturów wyświetlanych w nałożonym oknie wideo lub jednostce
wprowadzania obrazu. Dlatego kalibracja nakładanego okna wideo musi zostać w tych
przypadkach przeprowadzona ponownie.

Podczas każdego zabiegu należy upewnić się, że sygnał wideo jest podłączony do wejścia
wybranego podczas kalibracji. Użycie innego wejścia spowoduje brak obrazu wideo.

Obrazy wideo nie są odpowiednie do użytku diagnostycznego, gdyż mogą być
zniekształcone. Kolorowy obraz z urządzeń zewnętrznych może wyświetlać obiekty w
odmiennym kolorze od widzianego na ekranie nawigacji. W celu identyfikacji obiektów
zaleca się stosowanie informacji kontekstowych, takich jak rozmiar i położenie.

Wyświetlanie wideo

Wyświetlany obraz wideo może być opóźniony, jeśli występuje pełne wykorzystanie
możliwości systemowych.

Zaleca się, aby obraz wideo z mikroskopu był wyświetlany osobno na dodatkowym
monitorze.
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15.6 Obrazy mikroskopowe
15.6.1 Wyświetlanie obrazów wideo z mikroskopu

Informacje ogólne

Każdy mikroskop chirurgiczny posiada wbudowaną kamerę, przeznaczoną do celów
dokumentacyjnych. Po skonfigurowaniu obrazu wideo mikroskopu (zobacz str. 306) można dodać
obraz wideo do ekranu systemu nawigacyjnego. Stwarza to możliwość udokumentowania pozycji
mikroskopu i jego pola widzenia za pomocą pojedynczego zrzutu ekranu.
Kontury zaplanowanych obiektów, trajektorie i oznakowane punkty zostaną nałożone na obraz
wideo mikroskopu. Obiekty w płaszczyźnie ogniskowania są przedstawiane za pomocą ciągłej linii
konturu. Przedłużenia tych obiektów powyżej i poniżej płaszczyzny ogniskowania są wyświetlane
w postaci linii kropkowanej.
UWAGA: Prostokątne pole widzenia kamery wideo jest mniejsze niż pole mikroskopu. Może to
prowadzić do różnic w skalowaniu pomiędzy obrazem wideo mikroskopu i innymi widokami
nawigacyjnymi. Ponadto może pojawić się obcinanie brzegów obrazu wideo, w zależności od
rozmiaru i kształtu wybranego okna nawigacji.
 

Niektóre moduły HUD wyświetlają kontury obiektów w kolorze. Nałożone obiekty
wyświetlane w kolorze zbliżonym do tkanki pacjenta mogą być trudne do odróżnienia. Jeśli
będzie to stanowiło problem, należy wybrać odpowiednio kontrastujące kolory lub
wyłączyć nałożenie koloru (zobacz str. 300).

Wyświetlanie widoku mikroskopu

Przebieg procedury

1. Nacisnąć ikonę oka.

2. Wybrać zakładkę Other Views.

3.
Nacisnąć Microscope.
Okno dialogowe zostanie zamknięte, a widok zaktualizowany z użyciem obrazu z mikro-
skopu.

Obrazy mikroskopowe
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Wyświetlony obraz wideo z mikroskopu

Rysunek 187 
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15.6.2 Wyświetlanie Microscope Depthview

Informacje ogólne

Microscope Depthview to związany z mikroskopem odtworzony widok zestawu danych pacjenta.
Dane są wyświetlane jako widok środka płaszczyzny ogniskowania z perspektywy Probe’s Eye.
Dane są skalowane i obracane w celu uwzględnienia pozycji mikroskopu i jego współczynnika
powiększenia. Widok ten jest przydatny do porównywania struktur widzianych w mikroskopie z
zestawami obrazów dostępnymi w stacji nawigacji.

W przypadku korzystania z mikroskopu firmy Olympus należy pamiętać, że orientacja głębi
widzenia mikroskopu może nie być prawidłowa, ponieważ obiektyw mikroskopów
OME-9000/OME-8000/OME-7000 może być przesuwany, przez co orientacja widoku z
mikroskopu zostaje zmieniona.

Wyświetlanie Microscope Depthview

Przebieg procedury

1. Nacisnąć ikonę oka.

2. Wybrać zakładkę Other Views.

3.
Nacisnąć Microscope Depthview.
Okno dialogowe zostanie zamknięte, a widok zaktualizowany z użyciem widoku głębokoś-
ci mikroskopu.

Wyświetlony Microscope Depthview

②

③

④
⑤

①

Rysunek 188 
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Nr Element Znaczenie

① Punkt pomarańczowy Wcześniej zaplanowany punkt (opcjonalnie).

② Niebieski okrąg Granica pola widzenia w okularze mikroskopu. Rozmiar tego ok-
ręgu zmienia się wraz ze współczynnikiem powiększenia.

③ Niebieski krzyżyk Środek płaszczyzny ogniskowania.

④ Linia ciągła konturu Granica zaplanowanego obiektu na tej płaszczyźnie.

⑤ Linia kropkowana
konturu

Przedłużenie obiektu powyżej i poniżej tej płaszczyzny (tj. naj-
szerszej części obiektu).
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16 OBRAZOWANIE
ŚRÓDOPERACYJNE

16.1 Wstęp
16.1.1 O funkcjach obrazowania śródoperacyjnego

Informacje ogólne

Funkcje śródoperacyjne systemu Cranial/ENT umożliwiają dodawanie aktualnych danych
obrazowych do sesji nawigacji i łatwe nawigowanie w ich obrębie. Można to osiągnąć przy braku
lub niewielkiej interakcji ze strony użytkownika na stacji nawigacyjnej.
Przy użyciu funkcji obrazowania śródoperacyjnego można:
• wczytać pozyskane śródoperacyjnie dane DICOM;
• zaktualizować plany leczenia, które zostaną automatycznie zarejestrowane ponownie;
• zarejestrować nowo pozyskane obrazy śródoperacyjne.
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16.2 Śródoperacyjne przesyłanie danych
16.2.1 O śródoperacyjnym przesyłaniu danych

Dostępne metody przesyłania śródoperacyjnego

Metoda Znaczenie

Wczytanie danych pa-
cjenta Wczytanie danych pacjenta z Content Manager.

Pobieranie danych pa-
cjenta ze skanera

Operator skanera przenosi dane pacjenta, które są odbierane i wczy-
tywane przez oprogramowanie nawigacyjne.

Wczytywanie danych pacjenta

Jeśli oprogramowanie Cranial/ENT zostało uruchomione bez danych pacjenta, można je dodać w
dowolnym momencie w oknie dialogowym Data. W tym samym oknie można również wczytać
dodatkowe dane do sesji.
Instrukcje znaleźć można na str. 29.

Odbieranie danych pacjenta

Oprogramowanie Cranial/ENT może odbierać dane pacjenta za pomocą usługi działającej w tle,
która odbiera dane DICOM wysłane ze skanera lub systemu PACS bez interwencji użytkownika.
Po odebraniu danych DICOM w górnej części ekranu nawigacji zostanie wyświetlona ikona stanu
①.

①

Rysunek 189 

Śródoperacyjne przesyłanie danych
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Kolejne etapy

Opcje

Jeśli dane pacjenta zostały już wczytane, a informacje o pacjencie (np. nazwisko, ID) dla no-
wych danych nie pasują do już wczytanego pacjenta, pojawia się monit o połączenie konflikto-
wych danych pacjenta.
UWAGA: Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Instrukcji obsługi oprogramowania
Content Manager.
 

Jeśli wczytane dane zawierają zestawy obrazów, które nie zostały jeszcze połączone, po zakoń-
czeniu konwersji pojawia się monit o ich połączenie (zobacz str. 29).
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16.3 Automatyczna rejestracja obrazu MR

Informacje ogólne

Automatyczna rejestracja obrazu MR umożliwia szybką rejestrację danych pacjenta bez
jakiejkolwiek interakcji, takiej jak skanowanie z użyciem lasera lub rejestracja znaczników.
Dostępny typ rejestracji automatycznej zależy od posiadanej licencji i wybranych danych pacjenta.
UWAGA: Opisana metoda jest stosowana w połączeniu z czaszkowym pakietem referencyjnym
do automatycznej rejestracji obrazu w systemach MRI firm Philips/Siemens (zobacz
Instrukcja obsługi urządzeń do śródoperacyjnego obrazowania struktur czaszkowych). 
 

Okna dialogowe automatycznej rejestracji obrazu

① ②

③

Rysunek 190 

Wykonywanie rejestracji

Przebieg procedury

1. Nacisnąć Register na pasku menu.

2.

W oknie dialogowym Registration Selection ① nacisnąć Automatic Registration.
UWAGA: Jeśli dla automatycznej rejestracji dostępny jest więcej niż jeden odpowiedni
zestaw obrazów, zostanie otwarte okno dialogowe Select Set. Nacisnąć przycisk zestawu
danych, który ma zostać użyty do rejestracji.
 

Automatyczna rejestracja obrazu MR
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Przebieg procedury

3.

Zostanie otwarte okno dialogowe Registration Matrix Acquisition ②.
Ustawić kamerę w taki sposób, aby była w stanie wykryć zarówno układ referencyjny, jak i
układ referencyjny matrycy rejestracyjnej. Po wykryciu obu układów zostanie uruchomio-
na akwizycja.
UWAGA: Okno dialogowe wyświetla pole widzenia kamery oraz wykrywane układy. Jest
to przydatne podczas dostosowywania pozycji kamery. Podczas akwizycji kamera oraz
układy muszą być nieruchome. Pasek postępu wyświetla stan. Jakikolwiek ruch kamery
lub układów powoduje ponowne uruchomienie akwizycji.
 

4.

Po ustaleniu pozycji matrycy zostanie otwarte okno dialogowe Marker Detection. Pasek
postępu wskazuje stan procesu detekcji znaczników.
Automatyczną detekcję można zatrzymać w dowolnej chwili, naciskając Manual. Jednak-
że zazwyczaj nie jest to konieczne. Patrz instrukcje dotyczące ręcznej detekcji znaczni-
ków zamieszczone poniżej.
UWAGA: W zależności od systemu i rozmiaru zestawu obrazów okno dialogowe Marker
Detection może nie zostać wyświetlone, a oprogramowanie wyświetla komunikat z proś-
bą o przejście bezpośrednio do weryfikacji.
 

5. Po wykryciu znaczników i zakończeniu rejestracji zostanie otwarte okno dialogowe Regi-
stration Verification, a rejestracja jest gotowa do weryfikacji.

Opcjonalna ręczna detekcja znaczników (przegląd)

W przypadku niepowodzenia wykrywania automatycznego (lub do celów serwisowych) można
aktywować ręczne wykrywanie znaczników poprzez naciśnięcie Manual w oknie dialogowym
Marker Detection.

①

②

③④⑤⑥

① ④⑤⑥

②

③

Rysunek 191 

Nr Znaczenie

① Previous i Next umożliwiają przechodzenie pomiędzy znacznikami.
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Nr Znaczenie

②

• Wyświetlone znaczniki w widoku osiowym, czołowym i strzałkowym.
• Strzałki pozwalają na przewijanie obrazu w celu odnalezienia dostępnych znaczników.
• W dolnych widokach jest wyświetlany obraz powiększony, ułatwiający znalezienie środ-

ka każdego znacznika.

③ Tekst wyświetla informację dotyczącą liczby znaczników, które pozostały do wykrycia,
oraz wynik próby dopasowania.

④ Przycisk Automatic powoduje powrót do trybu Automatic Registration. Zostanie akty-
wowana automatyczna detekcja znaczników oraz rejestracja.

⑤ Przycisk Delete Active Marker powoduje usunięcie aktywnego znacznika i aktywuje po-
przednio zaakceptowany znacznik.

⑥

Accept Active Marker powoduje zatwierdzenie pozycji aktywnego znacznika (wyświetlo-
nego w kolorze czerwonym) i dodanie nowego znacznika w środku zestawu danych. Po
uzyskaniu wymaganej minimalnej liczby znaczników naciśnięcie tego klawisza spowoduje
rozpoczęcie procedury dopasowania.

Wykonywanie ręcznej detekcji znaczników

Przebieg procedury

1. Przeprowadzić przegląd automatycznie wykrytych znaczników, używając przycisków Pre-
vious i Next do przełączania się pomiędzy znacznikami.

2. Użyć powiększenia do ustawienia pozycji obiektu docelowego (wyświetlanego w kolorze
czerwonym) poprzez dotknięcie środka znacznika w każdym z widoków.

3. Po prawidłowym umiejscowieniu znacznika nacisnąć Accept Active Marker i przeprowa-
dzić ocenę kolejnego znacznika.

4.

Jeśli nie zostały wykryte automatycznie żadne znaczniki lub ich ilość jest niewystarczają-
ca, automatycznie zostanie dodany nowy znacznik w środku zestawu danych.
Użyć przycisków przewijania, aby odszukać w górnych widokach znacznik, który nie jest
otoczony niebieskim kołem (wskazującym wcześniejsze wykrycie znacznika). Użyć po-
większenia do ustawienia pozycji obiektu docelowego (wyświetlanego w kolorze czerwo-
nym) poprzez dotknięcie środka znacznika w każdym z widoków.

5.

Po osiągnięciu minimalnej liczby znaczników zostanie podjęta próba ich dopasowania, a
jej wynik zostanie wyświetlony w tekście stanu.
Jeśli wymagana jest większa liczba znaczników, w środku zestawu danych zostanie do-
dany nowy znacznik. Powtarzać etapy 2–4, aby uzyskać wymaganą liczbę znaczników.

6.

Jeśli dopasowanie zakończy się powodzeniem, uruchomiony zostanie przycisk Proceed.
Nacisnąć Proceed, aby zweryfikować dokładność.
Jeśli nie zostanie znalezione pomyślne dopasowanie, należy przejrzeć istniejące znaczni-
ki pod kątem prawidłowej pozycji rozmieszczenia i/lub dodać więcej znaczników (oprogra-
mowanie może wykryć do czternastu znaczników).

Dokładność rejestracji (przegląd)

Po etapie rejestracji oprogramowanie oblicza precyzję dopasowania. Odzwierciedla ona średnie
odchylenie pomiędzy pozycją wykrytych znaczników a ich pozycjami oczekiwanymi na podstawie
geometrii matrycy rejestracyjnej. Użyć tej informacji w połączeniu ze wzrokową weryfikacją
informacji o budowie anatomicznej w celu określenia błędu całkowitego.
Na podstawie obliczonego odchylenia rejestracja jest pomyślna lub niepomyślna.

Wynik Odchylenie

Rejestracja pomyślna < 1,2 mm

Rejestracja nie powiodła
się > 1,2 mm

Automatyczna rejestracja obrazu MR
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UWAGA: Należy mieć świadomość, że obliczona przez oprogramowanie precyzja dostarcza
informacji wyłącznie o dokładności dopasowania geometrii matrycy rejestracyjnej do znaczników
w danych pacjenta. Wartości te niekoniecznie przedstawiają błąd całkowity.
 

Weryfikacja dokładności

Po zakończeniu rejestracji zostaje otwarte okno dialogowe Registration Verification.

Rysunek 192 

Przebieg procedury

1.

Przytrzymać wskaźnik nad co najmniej trzema znanymi anatomicznymi punktami orienta-
cyjnymi i zweryfikować, czy wyświetlona w widokach obrazów pozycja wskaźnika odpo-
wiada rzeczywistemu punktowi anatomicznemu pacjenta.
Kiedy wskaźnik znajduje się w odległości 15 mm od obliczonej powierzchni, oprogramo-
wanie wyświetla odchylenie (odległość od powierzchni) od końcówki wirtualnego wskaźni-
ka do obliczonej powierzchni.

2.

Na podstawie weryfikacji wzrokowej należy postępować w następujący sposób:
• Jeśli dokładność jest wystarczająca, nacisnąć Accept. Zostanie otwarty ekran główny.
• Jeśli dokładność jest niewystarczająca lub zachodzi konieczność powtórzenia rejestra-

cji, nacisnąć Try Again. Zostanie otwarte okno dialogowe Automatic Registration.
• Jeśli dokładność jest niewystarczająca i użytkownik chce anulować automatyczną re-

jestrację obrazu i użyć innej metody rejestracji (np. rejestracji za pomocą automatycz-
nej fuzji obrazu), należy nacisnąć Cancel.

Powtórzenie automatycznej rejestracji obrazu (opcjonalnie)

Jeśli dokładność rejestracji jest niewystarczająca (np. z powodu niekorzystnego ustawienia
kamery, mokrych znaczników lub znaczników nieprawidłowo zamocowanych do układów),
użytkownik ma możliwość powtórzenia automatycznej rejestracji.

OBRAZOWANIE ŚRÓDOPERACYJNE
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Rysunek 193 

Przebieg procedury

1. W oknie dialogowym Automatic Registration nacisnąć Try Again. Zostanie otwarte ok-
no dialogowe Automatic Registration – Registration Matrix Acquisition.

2.

Nacisnąć przycisk New Acquisition (wyświetlany w przypadku powtórzenia automatycz-
nej rejestracji).
Pozycja Registration Matrix zostanie zaktualizowana.
UWAGA: Jeśli nie zostanie naciśnięty przycisk New Acquisition, system użyje do rejes-
tracji wcześniejszej pozycji matrycy rejestracyjnej i układu referencyjnego.
 

3. Nacisnąć Proceed, aby uruchomić automatyczną rejestrację.

Automatyczna rejestracja obrazu MR
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16.4 Rejestrowanie danych śródoperacyjnych
16.4.1 Wstęp

Informacje ogólne

Automatyczna rejestracja obrazu pozwala na rejestrację danych pacjenta pozyskanych
śródoperacyjnie. W przypadku tej metody rejestracji standardowa rejestracja nie jest konieczna.
Oznacza to, że dostęp do pacjenta, na przykład w celu przymocowania znaczników, nie jest
wymagany.
Nie można wykorzystać automatycznej rejestracji obrazu do rejestracji danych uzyskanych
przedoperacyjnie. Jeśli dane te mają zostać wykorzystane do wstępnej fazy operacji, należy użyć
innej procedury rejestracji.
UWAGA: Więcej informacji na temat danych obrazowych pozyskanych śródoperacyjnie oraz
odpowiednich schematów postępowania zamieszczono w Instrukcji obsługi oprogramowania –
Automatyczna rejestracja obrazów.
 

Rozpoczynanie schematu postępowania dla automatycznej rejestracji obrazu

Rysunek 194 

Przebieg procedury

1. Otworzyć okno dialogowe Registration Selection.

2.
W zależności od licencji wybrać Automatic Registration.
Zostanie otwarty schemat postępowania Automatic Registration.
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Weryfikacja dokładności

Po zakończeniu rejestracji zostaje otwarte okno dialogowe Registration Verification.

Rysunek 195 

Przebieg procedury

1.

Przytrzymać wskaźnik nad co najmniej trzema znanymi anatomicznymi punktami orienta-
cyjnymi i zweryfikować, czy wyświetlona w widokach obrazów pozycja wskaźnika odpo-
wiada rzeczywistemu punktowi anatomicznemu pacjenta.
Kiedy wskaźnik znajduje się w odległości 15 mm od obliczonej powierzchni, oprogramo-
wanie wyświetla odchylenie (odległość od powierzchni) od końcówki wirtualnego wskaźni-
ka do obliczonej powierzchni.

2.

Na podstawie dokładności obliczonej przez oprogramowanie oraz oceny wzrokowej wy-
konać poniższe czynności:
• Jeśli dokładność jest wystarczająca, nacisnąć Accept. Zostanie otwarty ekran główny.
• Jeśli dokładność jest niewystarczająca i użytkownik chce anulować automatyczną re-

jestrację obrazu i użyć innej metody rejestracji (np. rejestracji za pomocą automatycz-
nej fuzji obrazu), należy nacisnąć Cancel.

UWAGA: Więcej informacji na temat automatycznej rejestracji obrazu podano w Instrukcji
obsługi oprogramowania do automatycznej rejestracji obrazów.
 

Rejestrowanie danych śródoperacyjnych
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16.4.2 Fuzja obrazów na podstawie rejestracji

Przegląd

Nawigacyjny system referencyjny został zaprojektowany w taki sposób, aby był sztywny i stabilny.
Mogą jednak występować pewne niewielkie zmiany pomiędzy pozycją głowy pacjenta a układem
referencyjnym. Automatyczna rejestracja obrazu dokonuje aktualizacji rejestracji za każdym
razem, gdy wykonywany jest skan śródoperacyjny. Pozwala to skorygować te niewielkie
przesunięcia.
Po automatycznym zarejestrowaniu skanu śródoperacyjnego jakiekolwiek wczytane i
zarejestrowane wcześniej (przedoperacyjnie lub śródoperacyjnie) dane pacjenta zostaną
połączone z nowo pozyskanym zestawem danych. Jeśli wystąpił jakikolwiek ruch układu
referencyjnego lub głowy pacjenta, fuzja obrazów może być nieprawidłowa.
Jeśli ten typ danych jest dostępny w celach nawigacji, zostanie wyświetlone okno dialogowe
Verify Registration Based Fusion. Należy użyć tego okna dialogowego do dokładnej weryfikacji
fuzji na podstawie rejestracji.

Należy dokładnie sprawdzić fuzję obrazów na podstawie rejestracji w celu zapewnienia
prawidłowego leczenia pacjenta. Jeśli doszło do poruszenia układu referencyjnego lub
głowy pacjenta, fuzja obrazów może być nieprawidłowa.

Weryfikacja fuzji obrazów

Można teraz zweryfikować fuzję obrazów jak opisano na str. 29.

Rysunek 196 
Po weryfikacji dostępne są następujące opcje:

Opcje

Nacisnąć Accept, jeśli fuzja jest akceptowalna.

Jeśli fuzja obrazów nie
jest akceptowalna

Nacisnąć Modify, aby powtórzyć fuzję obrazów w oknie dialogowym
Automatic Image Fusion. Więcej informacji na ten temat można zna-
leźć w Instrukcji obsługi oprogramowania Image Fusion.
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Opcje

Nacisnąć Unfuse, aby przerwać fuzję obrazów i opuścić okno dialogo-
we.
UWAGA: Po przerwaniu fuzji obrazów nie można wykonać nawigacji w
obrębie wcześniej załadowanych i zarejestrowanych zestawów obra-
zów, chyba że fuzja obrazów zostanie powtórzona. Oprogramowanie
wyświetla okno dialogowe zawierające listę zestawów obrazów, na któ-
re wpłynęło przerwanie fuzji.
 

Rejestrowanie danych śródoperacyjnych

322 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.4 Cranial/ENT Wer. 3.1



17 IGTLINK
17.1 Wprowadzenie do IGTLink
17.1.1 O IGTLink

Przegląd

IGTLink to bazujący na sieci interfejs oprogramowania systemu nawigacyjnego, który umożliwia
pobieranie z systemu nawigacyjnego obrazów medycznych, wyników segmentacji, planowania
chirurgicznego i danych dotyczących wykrywania narzędzi w czasie rzeczywistym. 
IGTLink wykorzystuje otwarty protokół komunikacji Open IGT, opracowany przez Krajowe
stowarzyszenie ds. zastosowania technik komputerowych w obrazowaniu medycznym (NA-MIC).

Odpowiedzialność oraz wymagania prawne

Interfejs IGTLink można uzyskać od firmy Brainlab. Firma Brainlab nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za przetwarzanie danych poza systemem nawigacyjnym lub za
prawidłowość dostarczanych próbnych aplikacji klienckich. Są one przeznaczone
wyłącznie do celów demonstracyjnych. Firma Brainlab nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z przetwarzania danych poza
systemem nawigacyjnym lub powstałe w związku z takim przetwarzaniem.

Interfejs IGTLink musi być używany zgodnie ze specyfikacją opisaną w specyfikacji
technicznej IGTLink. Firma Brainlab nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody
wynikające ze stosowania interfejsu IGTLink niezgodnie ze specyfikacją.

W przypadku chęci przeprowadzenia badań klinicznych związanych z zastosowaniem
interfejsu IGTLink, szczególnie w sytuacji rozszerzenia wskazań do stosowania, należy
spełnić wszystkie wymogi prawne dotyczące urządzeń medycznych, np. poprzez
skierowanie wniosku do wewnętrznej komisji rewizyjnej (IRB) lub do złożenie niezależnego
wniosku 510K.

Ważność danych

W zależności od wydajności sieci i komputera oraz rozmiaru danych przesyłane dane mogą
nie być aktualne. Nie należy przyjmować założeń dotyczących zwłoki przesłanych danych.

Bezpieczeństwo sieci oraz poufność informacji o pacjencie

Należy podjąć odpowiednie działania w celu zabezpieczenia sieci podłączonej do systemu
nawigacyjnego firmy Brainlab oraz zapewnienia poufności danych pacjenta przesyłanych
do i z systemu nawigacyjnego firmy Brainlab.

IGTLINK
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17.2 Stosowanie IGTLink
17.2.1 Uruchamianie IGTLink

Włączanie IGTLink

Rysunek 197 

Przebieg procedury

1. Otworzyć okno Tools > IGTLink.

2.
Nacisnąć IGTLink On/Off. Przycisk zostaje podświetlony, co wskazuje, że jest on aktyw-
ny.
Klient IGTLink może teraz zostać podłączony do systemu nawigacyjnego.

Stosowanie IGTLink
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17.2.2 Podłączanie klienta IGTLink

Okno dialogowe połączenia zewnętrznego

Podczas łączenia się klienta IGTLink z systemem nawigacyjnym zostaje wyświetlone okno
dialogowe informujące o tym fakcie.

Rysunek 198 

Opcje połączenia

Opcje

Aby zaakceptować połączenie, nacisnąć Accept.

Aby rozłączyć klienta IGTLink i wyłączyć tę funkcję w celu uniemożliwienia innych połączeń, na-
leży nacisnąć Deactivate IGTLink.

Aby odrzucić połączenie, należy nacisnąć Reject.

UWAGA: Po naciśnięciu Deactivate IGTLink wszystkie istniejące połączenia zostaną rozłączone.
 

IGTLINK
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