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1 INFORMAȚII GENERALE
1.1 Date de contact și informații legale
1.1.1 Date de contact

Asistență

Dacă nu găsiți informațiile de care aveți nevoie în acest ghid sau dacă aveți întrebări sau
probleme, contactați departamentul de asistență clienți Brainlab:

Regiune Telefon și fax E-mail

Statele Unite, Canada, America Cen-
trală și de Sud

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

Brazilia Telefon: (0800) 892 1217

Marea Britanie Telefon: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Telefon: +34 900 649 115

Franța și regiunile francofone Telefon: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa
Telefon: +49 89 991568 44
Fax: +49 89 991568 811

Japonia
Telefon: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Durata de funcționare estimată

Brainlab oferă cinci ani de funcționare pentru aplicațiile software. Pe această durată, sunt puse la
dispoziție actualizări software, precum și asistență locală.

Feedback

În ciuda reviziei atente, acest manual poate conține erori.
Dacă aveți sugestii cu privire la modul în care putem îmbunătăți acest manual, contactați-ne la
igs.manuals@brainlab.com.

Producător

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

INFORMAȚII GENERALE
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1.1.2 Informații legale

Drepturi de autor

Acest ghid conține informații sub drept de proprietate și protejate de drepturile de autor. Nicio
parte din acest ghid nu poate fi reprodusă sau tradusă fără acordul expres în scris al Brainlab.

Mărci comerciale Brainlab

• Airo® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab AG în Germania și/sau în Statele Unite.
• CurveTM este o marcă comercială a Brainlab AG în Germania, cu înregistrare în așteptare.
• KickTM este o marcă comercială a Brainlab AG în Germania, cu înregistrare în așteptare.
• Softouch® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab în Germania și/sau în Statele

Unite.
• StarLink® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab AG în Germania și/sau în Statele

Unite.
• VarioGuide® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab AG în Germania și/sau în Statele

Unite.
• Z-touch® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab AG în Germania și/sau în Statele

Unite.

Mărci comerciale non-Brainlab

• Mobius Imaging®, sigla Mobius Imaging și MobiCT® sunt mărci comerciale înregistrate ale
Mobius Imaging, LLC.

• Doro® este o marcă comercială înregistrată a pro med instruments GmbH.
• Mayfield® este o marcă comercială înregistrată a OMI, Inc.
• Microsoft® și Windows® sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele

Unite și în alte țări.
• MultiVisionTM este o marcă comercială a Carl Zeiss Meditec AG.
• OPMI®, Pentero® și PENTERO® sunt mărci comerciale înregistrate ale Carl Zeiss Meditec AG.

Software integrat ale părților terțe

Acest software se bazează parțial pe cercetările efectuate de Independent JPEG Group.
Acest software conține biblioteca openJPEG. Pentru o descriere completă a drepturilor de autor, a
declarațiilor de limitare a responsabilității și a licenței, consultați http://www.openjpeg.org.

Eticheta CE

Marca CE indică faptul că produsele Brainlab respectă cerințele esențiale ale Di-
rectivei privind dispozitivele medicale.
Conform DDM (Directiva 93/42/CEE a Consiliului):
• Cranial/ENT este un produs din clasa IIb.

NOTĂ: Valabilitatea etichetei CE poate fi confirmată numai pentru produsele fabricate de către
Brainlab.
 

Instrucțiuni de eliminare

Când un instrument chirurgical ajunge la finalul duratei de funcționare, curățați instrumentul de
toate reziduurile organice/deșeurile periculoase și eliminați-l în conformitate cu legislația și
reglementările aplicabile.

Date de contact și informații legale
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Eliminați echipamentele electrice și electronice numai în conformitate cu regle-
mentările statutare. Pentru informații cu privire la directiva DEEE (privind deșeurile
de echipamente electrice și electronice), vizitați:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Vânzări în Statele Unite

Legile federale ale Statelor Unite restricționează acest dispozitiv la vânzarea de către medici sau
la comanda acestora.

INFORMAȚII GENERALE
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1.2 Simboluri
1.2.1 Simboluri utilizate în acest ghid

Avertismente

Avertismentele sunt indicate prin simboluri de avertizare sub formă de triunghi. Acestea
conțin informații esențiale pentru siguranță, cu privire la posibile răniri, moarte sau alte
consecințe grave asociate cu utilizarea neadecvată a echipamentului.

Atenționări

Atenționările sunt indicate prin simboluri de atenționare sub formă de cerc. Acestea conțin
informații esențiale privind siguranța, cu privire la probleme posibile la utilizarea
dispozitivului. Aceste probleme includ funcționările defectuoase ale dispozitivului,
defectarea acestuia sau daunele materiale provocate dispozitivului sau altor bunuri.

Note

NOTĂ: Notele sunt formatate în stil cursiv și sunt utilizate pentru a prezenta sfaturi utile
suplimentare.
 

Simboluri
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1.3 Domenii de utilizare
1.3.1 Utilizarea sistemului

Indicații de utilizare

Sistemul Cranial/ENT este un sistem de localizare ghidată intraoperatorie a imaginii, pentru a
permite medicilor efectuarea de proceduri chirurgicale minim invazive. Acesta conectează o
sondă liberă, detectată de un sistem de senzori marker pasivi, la un spațiu imagistic computerizat
virtual, pe datele imagistice ale pacientului procesate de stația de lucru IGS. Sistemul este indicat
pentru orice boală în care este adecvată utilizarea chirurgiei stereotactice și în care o referință la
structurile anatomice rigide precum craniul, oasele lungi sau vertebrele, poate fi identificată printr-
o tomografie computerizată, angiogramă computerizată, radiografie, RMN și ecografie, pe baza
modelului anatomic.
Exemplele de proceduri includ, dar nu se limitează la:
Procedurile craniene:
• rezecțiile tumorale
• intervențiile chirurgicale craniene
• biopsiile craniene
• craniotomiile/craniectomiile
• implanturile pediatrice de șunt cateter
• implanturile generale de șunt cu cateter
• talamotomiile/palidotomiile

Procedurile ORL:
• procedurile transfenoidale
• antrostomiile maxilare
• etmoidectomiile
• sfenoidotomiile/explorările sfenoide
• rezecțiile turbinate
• sinusotomiile frontale
• procedurile intranazale

Utilizare adecvată

Cranial/ENT este adecvat pentru erorile de ghidare de până la 3 mm. Cu toate acestea, există
diverși factori care pot afecta semnificativ acuratețea sistemului. Pentru o ghidare optimă, este
esențial să configurați și sa manevrați corect produsul, precum și să efectuați o verificare atentă a
acurateții.

Locația de utilizare

Sistemul Cranial/ENT se va utiliza într-un mediu spitalicesc, și anume, în încăperi adecvate
pentru intervenții chirurgicale (de exemplu, săli de operație).

Publicul țintă

Acest ghid de utilizare este destinat neurochirurgilor și chirurgilor specializați în procedurile ORL
sau asistenților acestora atunci când utilizează un sistem de ghidare Brainlab.

Contactul instrumentelor cu țesutul cerebral și lichidul spinal

Pentru contactul direct cu țesutul cerebral și lichidul spinal utilizați numai instrumentele
Brainlab specifice. Pentru o listă cu acest tip de instrumente, consultați Ghidurile de
utilizare a instrumentelor.
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Care este riscul?
• Contactul direct cu țesutul cerebral și cu lichidul cerebrospinal al instrumentelor care nu sunt

destinate acestui tip de utilizare poate genera leziuni ale creierului pacientului sau șocuri grave
prin eliberarea de substanțe endotoxice în corpul pacientului.

• Instrumentele Brainlab sunt concepute și fabricate pentru a reduce la minimum riscul de leziuni
asupra țesutului cerebral al pacienților. De aceea, există șanse foarte mici de apariție a
leziunilor asupra pacientului în timpul utilizării normale a instrumentelor. Cu toate acestea,
utilizarea neadecvată a instrumentelor sau utilizarea unor instrumente deteriorate poate cauza
leziuni grave asupra pacientului.

• Metodele standard de reprocesare nu sunt complet eficiente pentru instrumentele contaminate
endotoxic. Contaminarea endotoxică poate fi îndepărtată numai utilizând tratamente agresive,
de exemplu, la temperaturi foarte ridicate. Acești parametri pot deteriora instrumentele de mare
acuratețe. Contactul cu țesutul cerebral sau cu lichidul cerebrospinal al instrumentelor care nu
sunt destinate acestui tip de contact poate cauza leziuni grave asupra pacientului.

În ce situații poate apărea contactul neintenționat?
• Situațiile în care poate surveni contactul neintenționat cu țesutul cerebral sunt, în general, toate

situațiile în care instrumentele sunt utilizate în proximitatea imediată a țesutului cerebral.
Exemplele utilizează un indicator de ghidare în interiorul cavității craniene, de exemplu, pentru
măsurarea distanțelor sau pentru prelevarea punctelor.

Cum reduceți șansele:
• Reprocesați complet instrumentele conform instrucțiunilor din Ghidul de curățare,

dezinfectare și sterilizare. Depozitați și manipulați instrumentele conform instrucțiunilor.
• Cu excepția instrumentelor specificate, evitați contactul direct al instrumentelor cu țesutul

cerebral și contactul cu lichidul cerebrospinal.

Manipularea atentă a hardware-ului

Numai personalul medical instruit poate manipula componentele de sistem și accesoriile.

Componentele de sistem și accesoriile conțin piese mecanice de precizie. Manipulați-le cu
atenție.

Verificarea plauzibilității

Înainte de tratarea pacientului, verificați plauzibilitatea tuturor informațiilor de intrare în
sistem și de ieșire din sistem.

A nu se utiliza pentru diagnosticare

Conform DIN 6868, imaginile afișate în sistemele de ghidare Brainlab nu sunt adecvate
pentru diagnosticare.

Domenii de utilizare
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1.4 Compatibilitatea cu dispozitivele medicale
1.4.1 Instrumentele medicale Brainlab

Instrumentele medicale Brainlab compatibile

Sistemul Cranial/ENT este compatibil cu:
• Setul adaptor de instrumente pentru DrapeLink

- Adaptorul pentru clema craniană Doro
- Adaptorul pentru clema craniană Mayfield
- Baza adaptor lungă pentru DrapeLink
- Baza adaptor scurtă pentru DrapeLink

• Sistemul de aliniere pentru biopsie și cu tubul de biopsie
• Clemă Blakesley
• Unitatea craniană de referință DrapeLink

- Sistemul cranian de referință DrapeLink
- Interconectorul DrapeLink

• Sferele markerilor reflectivi de unică folosință
• Marker de unică folosință pentru înregistrare CT, RMN, sală de operații
• Stiletul de unică folosință
• Sistem de biopsie fără cadru
• Șina iMRI fixă pentru suportul de cap GE
• Matricea de înregistrare iMRI pentru GE
• Matricea de înregistrare iMRI pentru suportul de cap Noras
• Set adaptor de instrumente
• Matricea de calibrare a instrumentelor 4.0 (ICM4)
• Adaptoarele pentru microscop și sistemele microscopice
• Indicatoarele cu vârfuri multiple, inclusiv vârfurile de indicator Paint
• Indicatorul cu vârf bont
• Indicatorul cu vârf ascuțit
• Brațul de referință pentru suportul cranian Mayfield
• Clema de referință universală 
• Banda de referință pentru cap și sistemul pentru bandă de referință cap
• Setul de referință cranian
• Softouch
• Sistem standard de referință cranian – 4 markeri
• Tăvile de sterilizare (accesoriile craniene, accesoriile craniene standard, ORL, sistemul de

biopsie fără cadru, untiatea de referință DrapeLink, VarioGuide)
• Tubul de aspirație
• Adaptoarele ecografice
• Fantoma de înregistrare a ecografiei
• VarioGuide
• Z-touch

Alte instrumente Brainlab

După publicarea acestui manual, pot deveni disponibile și alte instrumente. Contactați
departamentul de asistență clienți al Brainlab dacă aveți întrebări cu privire la compatibilitatea
instrumentelor cu software-ul Brainlab.

Utilizați numai instrumentele și piesele de schimb specificate de Brainlab cu sistemul
Cranial/ENT. Utilizarea instrumentelor/pieselor de schimb neautorizate poate afecta negativ
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siguranța și/sau eficiența dispozitivului medical și poate pune în pericol siguranța
pacientului și/sau mediul înconjurător.

Compatibilitatea cu dispozitivele medicale
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1.4.2 Software-ul Brainlab

Software-urile medicale Brainlab compatibile

Sistemul Cranial/ENT este compatibil cu:
• DICOM Viewer, versiunile 2.0, 2.1 și 2.2
• Digital Lightbox, versiunea 2.0
• Image Fusion, versiunile 1.0 și 2.0
• iPlan CMF, versiunea 3.0
• iPlan Cranial, versiunea 3.0
• iPlan ENT, versiunea 3.0
• iPlan Stereotaxy, versiunea 3.0
• Smartbrush, versiunea 2.1

Alte software-uri Brainlab

Dacă utilizați alte versiuni software decât cele specificate mai sus, contactați departamentul de
asistență clienți al Brainlab pentru clarificări cu privire la compatibilitatea cu dispozitivele Brainlab.

Cu acest sistem puteți instala și utiliza numai software-uri medicale Brainlab specificate de
către Brainlab.

INFORMAȚII GENERALE
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1.4.3 Dispozitive non-Brainlab

Dispozitive medicale non-Brainlab compatibile

Dispozitiv medical Model Producător

Dispozitiv de fixare cra-
niană

Suport de cap pentru pro-
cedurile CT și IRM intrao-
peratorii: Mayfield®, Do-
ro®, Noras, GE sau struc-
turile similare

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

Șurub autofiletant

maxDrive® de 1,5 x 6 mm,
cu filetare liberă (Martin)
sau Cortex Screw PlusDri-
veTM, cu filetare automată
(Synthes)

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

Lamă șurubelniță 1,5 mm (adecvată pentru
șuruburile folosite)

Mâner șurubelniță Adecvat pentru lama și
șuruburile folosite

Burghiu și mâner (opțional) 1,1 mm

Acul de unică folosință pen-
tru biopsii de tip A

PAJUNK GmbH
Karl-Hall-Strasse 1
78187 Geisingen
Germany

Markeri fiduciari cu moda-
lități multiple

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
USA

Dispozitive de scanare non-Brainlab compatibile

Dispozitiv de scanare Model Producător

Dispozitive de imagistică medicală compa-
tibile cu instrucțiunile de scanare Brainlab
(de ex., scanerele RMN și CT, brațele C,
seturile de imagini DVT, precum și alte dis-
pozitive similare)

Consultați cerințele furnizate în protocoalele de
scanare Brainlab.

Compatibilitatea cu dispozitivele medicale
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Microscoape chirurgicale non-Brainlab compatibile

Model Producător

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

Dispozitive non-Brainlab compatibile, pentru integrarea ecografică IGSonic

Model Producător

• FlexFocus 700
• FlexFocus 800

BK Medical
Mileparken 34
2730 Herlev
Denmark

• Sondă de ultrasunete BK8862
• Sondă de ultrasunete BK8863

Izolator de rețea EN-30
NOTĂ: Acesta nu este un dispozitiv
medical.
 

EMO systems GmbH

Alte dispozitive non-Brainlab

Utilizarea combinațiilor de dispozitive medicale care nu au fost autorizate de Brainlab
poate afecta negativ siguranța și/sau eficiența dispozitivelor și pune în pericol siguranța
pacientului, a utilizatorului și/sau a mediului înconjurător.
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Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 21



1.4.4 Software non-Brainlab

Autorizare

Numai angajații autorizați de Brainlab pot instala software-ul pe sistemul Brainlab. Nu
instalați și nu ștergeți aplicațiile software.

Alte software-uri non-Brainlab

Cu sistemul Cranial/ENT puteți instala și utiliza numai software-urile specificate de
Brainlab.

Scanarea antivirus și anti-malware

Rețineți că anumite setări ale software-urilor de protecție anti-malware (de ex., cele de
scanare a virusurilor) pot influența negativ performanța sistemului; de exemplu, dacă
efectuați scanări în timp real, iar fiecare acces la fișiere este monitorizat, atunci procesul
de încărcare și de salvare a datelor pacientului poate fi încetinit. Brainlab recomandă
dezactivarea scanărilor în timp real și efectuarea scanărilor antivirus în afara orelor de
lucru ale instituției medicale.

Asigurați-vă că software-ul antivirus nu modifică directoarele Brainlab.

Nu descărcați și nu instalați actualizări în timpul planificării tratamentului. Pentru informații
suplimentare, contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab.

Actualizări

Actualizările sistemului de operare (remedieri rapide) sau ale software-urilor terțe se vor
efectua în afara orelor de lucru ale instituției medicale și într-un mediu de testare pentru a
verifica funcționarea corectă a sistemului Brainlab. Brainlab monitorizează remedierile
rapide emise de Windows și va fi informată, în cazul anumitor actualizări, dacă pot apărea
anumite probleme. Dacă întâmpinați dificultăți cu remedierile rapide ale sistemului de
operare, contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab.

Compatibilitatea cu dispozitivele medicale
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1.5 Instruire și documentare
1.5.1 Instruire

Instruire Brainlab

Pentru a asigura o utilizare sigură și adecvată, înainte de folosirea sistemului, toți utilizatorii
trebuie să participe la un program de instruire susținut de către un reprezentant Brainlab.

Suport supervizat

Când utilizați un sistem de ghidare pentru prima dată, un reprezentant Brainlab trebuie să fie
prezent pentru a vă îndruma. Începeți ghidarea cu proceduri de complexitate redusă, în care
puteți verifica ușor modul în care sistemul de ghidare vă asistă și unde există limitări. Înainte de
utilizarea sistemului cu pacienți reali, se recomandă să simulați procedurile pe cadavre și/sau
fantome.

Responsabilitatea

Acest sistem oferă chirurgului numai asistență și nu substituie sau nu înlocuiește
experiența chirurgului și/sau responsabilitatea acestuia în timpul utilizării. Utilizatorul
trebuie întotdeauna să poată continua fără asistența sistemului.
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1.5.2 Documentație

Citirea ghidurilor de utilizare

Ghidurile de utilizare descriu dispozitive medicale complexe și software-uri de navigare
chirurgicală care trebuie utilizate cu atenție.
Este important ca toți utilizatorii sistemului, ai instrumentelor și ai software-urilor:
• să citească cu atenție ghidurile de utilizare înainte de a manipula echipamentul
• să aibă acces permanent la ghidurile de utilizare

Ghiduri de utilizare disponibile

Ghid de utilizare Cuprins

Ghiduri de utilizare a softwa-
re-urilor

• Prezentare generală a planificării tratamentului și a ghidării
asistate de explorarea imagistică

• Descrierea configurării sistemului din sala de operație
• Instrucțiuni software detaliate

Ghiduri de utilizare a hard-
ware-ului

Informații detaliate cu privire la componentele hardware chirurgi-
cale și pentru radioterapie, definite de obicei ca instrumente com-
plexe, de dimensiuni mari

Ghiduri de utilizare a instru-
mentelor Instrucțiuni detaliate cu privire la manipularea instrumentelor

Ghid de curățare, dezinfec-
tare și sterilizare

Detalii cu privire la curățarea, dezinfectarea și sterilizarea instru-
mentelor

Ghiduri de utilizare a siste-
mului Informații detaliate cu privire la configurarea sistemului

Ghid tehnic de utilizare Informații tehnice detaliate cu privire la sistem, inclusiv specificații
și informații privind conformitatea

NOTĂ: Acest tabel nu acoperă toate echipamentele. Când este necesar pentru echipamentul
dvs., vor fi disponibile ghiduri de utilizare suplimentare.
 

Instruire și documentare
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2 CONFIGURAREA
SISTEMULUI

2.1 Configurarea sistemului
2.1.1 Prezentare generală

Cum configurați sistemul

Configurarea sistemului variază în funcție de sistemul utilizat și de tipul de procedură efectuată.
Rețineți următoarele aspecte:
• Camera video și monitorul nu trebuie să restricționeze zona de lucru a chirurgului.
• Camera video trebuie să aibă o vizibilitate bună a sistemului de referință și a instrumentelor în

timpul tuturor procedurilor, inclusiv a celor de înregistrare și de ghidare.
• Înainte de a începe, poziționați corect camera video. Evitați modificarea majoră a poziției

camerei video în timpul unei proceduri.

Pași

1.

Reglați camera video în poziția necesară.
Pentru a oferi un câmp de vizibilitate optim, camera video trebuie să se afle la aproximativ
1,2 – 1,8 m distanță de câmpul chirurgical.
NOTĂ: Mai multe informații cu privire la poziționarea camerei video atunci când pregătiți
înregistrarea pacientului pot fi găsite la p. 57.
 

2. Conectați sistemul la sursa de alimentare și porniți-l (consultați Ghidul de utilizare a sis-
temului).

Poziția sistemului de referință

Poziționați sistemul de referință, astfel încât acesta să rămână vizibil pe toata durata procedurii.
Dacă, de exemplu, intenționați să utilizați un microscop, luați în considerare locul în care acesta
poate bloca vizibilitatea sistemului de referință. Este util să poziționați camera video pe aceeași
parte cu locul în care este fixat sistemul de referință.

Cu cât mai aproape montați sistemul față de regiunea de interes, cu atât mai exactă va fi
ghidarea. Poziționați sistemul de referință cât mai aproape de regiunea de interes, fără ca
acesta să interfereze cu spațiul chirurgical necesar.

Amplasarea sistemului

Pentru procedurile neurochirurgicale, se recomandă poziționarea sistemului la picioarele mesei de
operații, iar pentru procedurile ORL, se recomandă amplasarea acestuia la capul mesei de
operații.
NOTĂ: Amplasarea sistemului depinde în principal de poziționarea chirurgului și de echipamentul
din jurul mesei de operații.
 

CONFIGURAREA SISTEMULUI
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Expunerea laser

Nu expuneți detectorii cu infraroșu ai altor sisteme la camera video Brainlab sau la
fasciculul laser Z-touch.

Configurarea sistemului
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3 PREZENTARE GENERALĂ
A SOFTWARE-ULUI

3.1 Introducere
3.1.1 Prezentare generală

Informații generale

Cranial/ENT este un software de ghidare intraoperatorie, cu ecran tactil. Amplasarea
instrumentelor chirurgicale într-o poziție tridimensională, cu suprapunere peste seturile de date
anatomice, cum ar fi datele imagistice RMN și/sau CT, poate asista chirurgul în timpul diferitelor
intervenții chirurgicale.
Când se utilizează împreună cu software-ul de planificare, un plan de tratament poate fi pregătit
separat de intervenție, iar apoi poate fi transferat în software-ul de ghidare, pentru referințe
suplimentare și asistență în timpul intervenției chirurgicale. În plus, datele achiziționate sau
modificate în timpul intervenției chirurgicale pot fi transferate înapoi în software-ul de planificare.

Cranial/ENT se poate utiliza numai pentru neurochirurgie și tratamente ORL. Nu utilizați
software-ul pentru alte tipuri de tratamente.

Cranial/ENT utilizează imagini scanate ale pacientului, achiziționate înaintea efectuării
intervenției chirurgicale. Anatomia reală a pacientului poate diferi de datele imagistice
preoperatorii, de exemplu din cauza modificărilor cerebrale sau a rezecțiilor.

Flux de lucru standard

PREZENTARE GENERALĂ A SOFTWARE-ULUI
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Pași

1. Creați și editați planul în iPlan sau în Brainlab Elements.

2. Încărcați planul de tratament în Patient Browser.

3. Efectuați ghidarea.

4.
Exportați planul.
Repetați pașii 1 – 4, după cum este necesar.

Introducere
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3.2 Începerea unei sesiuni
3.2.1 Pornirea software-ului

Cum deschideți software-ul

Deschideți Cranial/ENT din Content Manager utilizând următoarele opțiuni:

Opțiuni

Pentru a porni Cranial/ENT cu datele pacientului:
• Selectați pacientul necesar.
• Selectați aplicația Cranial/ENT.

Se încarcă software-ul și se deschide ecranul principal (consultați p. 32).

Pentru a porni software-ul fără datele pacientului, selectați aplicația Cranial/ENT.
Se încarcă software-ul și se deschide ecranul principal (consultați p. 32).

NOTĂ: Pentru detalii complete cu privire la selectarea pacientului și a aplicației, consultați Ghidul
de utilizare a software-ului Content Manager.
 

Înainte de încărcarea datelor pacientului, asigurați-vă că numele și ID-ul pacientului sunt
corecte.

Cum încărcați datele pacientului în timpul sesiunii

Dacă ați pornit software-ul Cranial/ENT fără datele pacientului sau dacă doriți să încărcați date
suplimentare în sesiune, puteți face acest lucru oricând.

Pași

1. În bara de meniuri, apăsați butonul Data pentru a deschide fereastra Data (consultați p.
35).

2.
Apăsați butonul Load Data.
Se deschide Patient Browser și puteți selecta datele pacientului.
După încărcarea datelor, sistemul revine la software-ul Cranial/ENT.

NOTĂ: Pentru mai multe informații, consultați Ghidul de utilizare a software-ului Patient
Browser
 

Image Fusion

Dacă ați instalat funcționalitatea Image Fusion pe sistemul de operare, puteți fuziona mai multe
seturi de imagini.

Opțiuni

Dacă datele pacientului conțin seturi de imagini care nu sunt încă fuzionate, vi se cere
să le fuzionați.
Apăsați butonul Proceed.

Când încărcați software-ul, puteți alege să omiteți fuziunea imaginilor, iar mai târziu, în
timpul ghidării, puteți oricând fuziona seturile de imagini din fereastra Data.

NOTĂ: Pentru mai multe informații, consultați Ghidul de utilizare a software-ului Image Fusion.
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3.3 Oprirea și restabilirea unei sesiuni
3.3.1 Închiderea software-ului și oprirea sistemului

Oprirea corectă

Închideți întotdeauna software-ul înainte de a opri sistemul. Nu utilizați niciodată butonul
de pornire pentru a închide software-ul, deoarece se pot pierde date.

Cum închideți software-ul

Pași

1.
Apăsați butonul Acasă.
Se deschide Content Manager.

2.

Apăsați butonul Export pentru a exporta datele pacientului pe suportul de stocare selec-
tat.
NOTĂ: Puteți accesa și salva toate capturile de ecran achiziționate în timpul sesiunii utili-
zând butonul Screenshot.
 

NOTĂ: Pentru mai multe informații, consultați Ghidul de utilizare a software-ului Content
Manager.
 

Cum opriți sistemul

Pași

1. După închiderea software-ului și salvarea datelor pacientului, scoateți suportul de stoca-
re.

2. Apăsați butonul Exit din Content Manager.

3. Apăsați butonul Shutdown.

NOTĂ: Pentru mai multe informații despre închiderea sistemului, consultați Ghidul de utilizare a
sistemului.
 

Oprirea și restabilirea unei sesiuni
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3.3.2 Restabilirea unei sesiuni

Informații generale

Dacă software-ul se închide în mod neașteptat, înregistrarea și calibrările instrumentelor din
sesiunea anterioară vor fi restabilite după repornirea software-ului.

Cum restabiliți o sesiune

Figura 1 

Pas

Software-ul restabilește informațiile și se deschide ecranul principal.
Pentru a continua ghidarea, apăsați butonul Close.

Înainte de a continua, verificați cu atenție înregistrările și calibrările instrumentelor
restabilite.

Dacă instrumentul a fost schimbat sau dacă adaptorul a fost mutat sau repoziționat, nu
restabiliți calibrarea. În locul restabilirii, efectuați o calibrare nouă.

PREZENTARE GENERALĂ A SOFTWARE-ULUI
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3.4 Interfața cu utilizatorul
3.4.1 Ecranul principal

Informații generale

Ecranul principal se deschide după încărcarea datelor pacientului. Cranial/ENT oferă două opțiuni
pentru interfața cu utilizatorul, între care puteți comuta:
• Meniul extins, cu o bară de meniuri mărită
• Meniul micșorat, cu o bară de meniuri micșorată

Modul de vizualizare în meniul extins

Figura de mai jos prezintă modul de vizualizare în meniul extins al sistemului.

③

④

①

②

⑤

Figura 2 

Nr. Explicație Consultați

① Funcția curentă și informațiile despre pacient Pagina 29

② Acasă readuce ecranul la Content Manager Nedisponi-
bil

③ Modurile de vizualizare a ghidării Pagina 113

④ Ferestre de vizualizare a camerei video Pagina 40

⑤ Barele de stare a camerei video Pagina 41

⑥ Bară de meniuri Pagina 34

Modul de vizualizare în meniul micșorat

În modul de vizualizare a meniului micșorat, butoanele din bara de meniuri sunt reprezentate
prin pictograme, iar modurile de vizualizare a ghidării sunt mai mari.
Funcționalitatea opțiunilor din bara de meniuri este aceeași ca cea din meniul extins, conform
descrierii de la p. 34.

Interfața cu utilizatorul
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Figura 3 

Pași

1. Accesați calea Tools > Settings.

2.
Apăsați butonul Menu Big/Small.
Ecranul de navigare din spatele ferestrei se modifică la modul de vizualizare a meniului
micșorat (vizualizare mărită).

3. Apăsați butonul Close pentru a reveni la ecranul de ghidare.
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3.4.2 Funcțiile din bara de meniuri

Funcția de înregistrare

Funcție Meniu extins Meniu micșorat Consultați

Register activează funcția de înregistrare a
pacientului. Pagina 55

Funcțiile de ghidare

Funcție Meniu extins Meniu micșorat Consultați

Tooltip activează extensia sau retracția vir-
tuală a vârfului instrumentului ghidat. Nedisponibil Pagina 178

Acquire permite definirea unui punct digitali-
zat pe capul pacientului sau crearea unei
traiectorii atunci când definiți o deviație pentru
vârful instrumentului. 

Nedisponibil Pagina 160

Reglarea modurilor de vizualizare

Funcție Meniu extins Meniu micșorat Consultați

Freeze blochează afișajul ghidat. Pagina 173

Zoom modifică nivelul de mărire/micșorare a
imaginilor afișate. Pagina 117

Configurarea afișajului și capturile de ecran

Funcție Meniu extins Meniu micșorat Consultați

Comutați între diferitele moduri de vizualizare
și configurați aceste moduri. Nedisponibil Pagina 118

Screenshot efectuează o captură de ecran a
ecranului curent. Pagina 148

Butoane opționale

Puteți activa butoanele opționale urmând calea Tools > Settings > Optional Menu Bar Button
(consultați p. 50). Puteți selecta una dintre următoarele pictograme pentru a fi afișate în bara de
meniuri:

Funcție Meniu extins Meniu micșorat Consultați

Funcția Paint vă permite să detectați țesutul
rezectat chirurgical. Pagina 249

Activează ghidarea cu microscopul. Pagina 283

Interfața cu utilizatorul

34 Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Funcție Meniu extins Meniu micșorat Consultați

Activează ghidarea cu VarioGuide. Pagina 255

Activează ghidarea ecografică. Pagina 205

Date

Apăsați butonul Data pentru a deschide fereastra Data, care oferă acces la funcțiile de gestionare
a datelor pacientului. 

Figura 4 

Funcție Consultați

Configurarea proprietăților setului de imagini Pagina 143

Gestionați obiectele și suprapunerile Pagina 149

Gestionarea traiectoriilor Pagina 168

Gestionarea punctelor Pagina 162

Fuzionarea seturilor de imagini
NOTĂ: Pentru instrucțiuni de utilizare detaliate, consultați Ghidul de utilizare a
software-ului Image Fusion.
 

Pagina 29

Încărcarea datelor pacientului Pagina 29
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Tools

Apăsați butonul Tools pentru a deschide fereastra Tools, care vă oferă acces la setările și
instrumentele de ghidare.

Figura 5 

Funcție Consultați

Informații Brainlab prin linie directă Pagina 47

Configurarea setărilor de sistem Pagina 48

Selectarea instrumentelor calibrate Pagina 201

Activarea ghidării cu VarioGuide Pagina 255

Activarea ghidării cu microscopul Pagina 283

Activarea ghidării ecografice Pagina 205

Configurarea unei conexiuni video Pagina 51

Activarea IGTLink Pagina 320

Selectarea uneltelor de măsurare Pagina 174

Interfața cu utilizatorul
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3.4.3 Butoanele generale din ferestre

Butoane disponibile

În funcție de fereastră, sunt disponibile diferite butoane.

Buton Funcție

Vă trimite la pasul următor.

Confirmă setările și închide fereastra.

Vă readuce la fereastra sau pasul anterior.

Vă permite să repetați un pas.

Închide fereastra fără a aplica modificările.

Închide fereastra și aplică modificările.

Restabilește setările la cele pe care le-ați introdus prima dată în fereastra cu-
rentă.

NOTĂ: Butoanele suplimentare, cu funcționalități specifice, sunt descrise în pasul corespunzător
din cadrul acestui ghid.
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3.4.4 Funcțiile din bara de instrumente pentru gestionarea datelor

Funcții disponibile

În ferestrele care afișează date, funcțiile suplimentare sunt disponibile în bara de instrumente:

①

Figura 6 

Funcție Explicație

Deschide fereastra Select Set, unde puteți selecta un set de imagini diferit.

Modifică nivelul de vizualizare al imaginii afișate.

Afișează/ascunde toate obiectele din modul de vizualizare a imaginii.

Interfața cu utilizatorul
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3.4.5 Afișarea ferestrelor utilizând două monitoare

Informații generale

Dacă sistemul dvs. este echipat cu două monitoare (de ex., pe sistemul Curve), există două
posibilități de configurare a afișajelor:
• Modul Clone: pe ambele monitoare se afișează aceleași informații.
• Modul Extended: un monitor primar, care conține o bară de meniuri, și un monitor secundar, cu

moduri suplimentare de vizualizare a ghidării.
NOTĂ: Când vă aflați în modul Extended, al doilea monitor trebuie utilizat numai ca monitor
suplimentar, deoarece de aici lipsesc informații importante, cum ar fi ferestrele de vizualizare a
camerei video și barele de stare.
 

Pentru mai multe informații cu privire la modurile extins și duplicare, și la modalitatea de activare a
acestora, consultați Ghidul de utilizare a software-ului Content Manager.

Afișarea ferestrelor în modul extins

Când se deschide o fereastră pe afișajul principal, pe cel de-al doilea afișaj se deschide mesajul
următor: „A dialog is open on the other display. Press Fetch to put that dialog here.”

Figura 7 

PREZENTARE GENERALĂ A SOFTWARE-ULUI

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 39



3.5 Sistemul de detectare
3.5.1 Afișajele de stare a detectării

Informații generale

Pentru înregistrările și ghidările reușite, camera video trebuie să aibă un câmp de vizibilitate
neobstrucționat pentru instrumente și sistemele de referință.
Afișajele de stare oferă feedback în timp real cu privire la vizibilitatea instrumentelor și a
sistemelor de referință pentru camera video. Punctele de pe afișaj indică pozițiile relative ale
instrumentelor și ale sistemelor de referință vizibile pentru ambele lentile ale camerei video.

Afișajele de stare: Modul de vizualizare în meniul extins (vizualizare micșorată)

②

①

Figura 8 

Nr. Componentă

① Ferestre de vizualizare a camerei video

② Bare de stare

Afișajele de stare: Modul de vizualizare în meniul micșorat (vizualizare mărită)

②

①

Figura 9 

Nr. Componentă

① Ferestre de vizualizare a camerei video

② Bare de stare

Ferestrele de vizualizare a camerei video

Ferestrele de vizualizare a camerei video afișează puncte ce reprezintă geometriile sferelor
markerilor din sistemele de referință și ale instrumentelor ghidate. Codarea pe culori a punctelor
este specifică fiecărui sistem de referință și fiecărui instrument. Puteți utiliza ferestrele de
vizualizare a camerei video pentru a verifica dacă un instrument sau un sistem este vizibil pentru
camera video.

Sistemul de detectare
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Culoarea punctu-
lui

Element reprezentat

Roșu Sistemul de referință (de exemplu, Sistemul de referință pentru craniu)
dacă pacientul a fost înregistrat.

Galben
• Sistemul adaptor de instrumente calibrat
• Matricea de înregistrare iMRI (în timpul înregistrării)

Portocaliu
• ICM4
• Fantoma de înregistrare a ecografiei

Verde Indicatorul sau vârful Softouch.

Albastru Adaptoarele ecografice.

Albastru deschis Adaptoarele pentru microscop.

Turcoaz Instrumentele Paint.

Roz

• Acul de unică folosință pentru biopsii de tip A și sistemul de alinie-
re pentru biopsie

• VarioGuide
• Stiletul de unică folosință

Alb Instrumentele necalibrate

Gri (plin) Sferele markerilor dintr-un sistem sunt vizibile pentru ambele lentile ale ca-
merei video, dar nu pot fi alocate unui instrument anume.

Gri (deschis) Sistemul este vizibil numai pentru o lentilă a camerei video și nu poate fi
interpretat.

Afișarea instrumentului

Rețineți că vizualizarea instrumentului se poate afișa ca o interpretare simplificată a formei
reale a instrumentului.

E posibil ca utilizatorii daltoniști să nu poată distinge clar diferențele de culoare ale
instrumentelor reprezentate.

Asigurați-vă că sistemele de detectare a instrumentelor nu sunt afișate prea aproape unul
de celălalt și că acestea nu blochează detectarea altor markeri de camera video. În caz
contrar, e posibil ca sistemul să nu poată face diferența între instrumente, generând astfel
o ghidare incorectă a instrumentelor.

Barele de stare a camerei video

Barele de stare arată dacă instrumentul poate fi detectat de camera video.

Bară de stare Culoare Interpretare

Bara din dreapta (în
modul de vizualizare în
meniul extins)

Verde
Modul de detectare normală. Sistemul de referință și cel
puțin un instrument cu o geometrie cunoscută a sferelor
markerilor sunt vizibile pentru camera video.Bara de jos (în modul

de vizualizare în me-
niul micșorat)

Bara din dreapta (în
modul de vizualizare în
meniul extins)

Galben

Camera video nu mai detectează un sistem activ. Bara de
stare rămâne galbenă până la reluarea detectării normale.
Dacă vizibilitatea nu se stabilește, bara de stare devine
roșie.
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Bară de stare Culoare Interpretare

Bara de jos (în modul
de vizualizare în me-
niul micșorat)

Bara din stânga (în mo-
dul de vizualizare în
meniul extins)

Roșu
Detectarea nu este posibilă. Înregistrarea pacientului nu a
fost efectuată sau sferele markerilor dintr-un sistem
esențial nu sunt vizibile pentru camera video.Bara de sus (în modul

de vizualizare în me-
niul micșorat)

Ambele Negru
Eroare de comunicare cu camera video în timpul pornirii. În
cazul în care comunicarea cu camera video dă eroare în
timpul utilizării, se afișează un mesaj de avertizare.

Dacă o bară de stare este galbenă, nu se garantează o detectare precisă.

Întârzierile de detectare

Informațiile afișate pot fi întârziate relativ la instrumentul dvs. real detectat. Comparați
deplasarea instrumentului real cu reprezentarea de pe ecran. Dacă afișarea ghidării este
lentă, mențineți cantitatea de date vizibile la un nivel minim (consultați p. 113).

Sistemul de detectare
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3.5.2 Instrumentele de detectare

Prioritatea de detectare

Software-ul actualizează modurile de vizualizare a ghidării pe baza poziției instrumentului cu cea
mai mare prioritate. Instrumentele cu prioritate mai mică sunt afișate, dar nu sunt utilizate implicit
pentru actualizarea modurilor de vizualizare.
Lista arată prioritatea de detectare, începând cu instrumentele cu prioritate ridicată în partea de
sus:
• Softouch
• Indicatorul
• Sistemul adaptor de instrumente XL
• Sistemul adaptor de instrumente L
• Sistemul adaptor de instrumente ML
• Sistemul adaptor de instrumente M
• Instrumentele Paint
• Stiletul de unică folosință
• Acul de unică folosință pentru biopsii de tip A
• Sistemul de aliniere pentru biopsie/VarioGuide
• Adaptoarele pentru microscop
• Adaptoarele ecografice

NOTĂ: Pentru a actualiza modurile de vizualizare a ghidării cu poziția unui instrument cu prioritate
mică, îndepărtați instrumentele cu prioritate mare din câmpul de vizibilitate al camerei video.
 

Detectarea geometriilor identice ale instrumentelor

Software-ul nu poate distinge între instrumentele cu geometrii identice ale sistemului de detectare.
De exemplu, dacă ați atașat un sistem adaptor de instrumente, de mărimea ML la două
instrumente diferite (consultați imaginea de mai jos), software-ul poate interpreta instrumentele ca
fiind unul și același.

Figura 10 
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Nu utilizați simultan indicatoare, adaptoare de microscop, adaptoare ecografice sau
adaptoare de instrumente de aceeași mărime, deoarece software-ul de ghidare nu poate
face distincția între calibrările individuale ale dispunerii geometrice identice a sferelor
markerilor.

Sistemul de detectare
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3.5.3 Poziționarea camerei video

Fereastra Tracking System Alignment

Această fereastră afișează în câmpul de vizibilitate al camerei video poziția sistemelor de referință
și de detectare.

①

③
②

Figura 11 

Nr. Explicație

① Conul albastru reprezintă câmpul de vizibilitate al camerei video.

② Inelele colorate reprezintă distanța de la sisteme la lentilele camerei video.

③ Sferele colorate reprezintă sferele markerilor din sistemele de referință și de detectare.

NOTĂ: Convențiile de culoare pentru sfere și cercuri sunt aceleași cu cele din ferestrele de
vizualizare (consultați p. 40).
 

Afișarea Camera App

Dacă este instalată, Camera App deschide și afișează în câmpul de vizibilitate al camerei video
poziția sistemelor de referință și de detectare.
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① ②

③

④

Figura 12 

Nr. Explicație

①
Afișează distanța instrumentelor și/sau a sistemelor de referință față de camera video.
Pentru o vizibilitate și o acuratețe optime, toate sferele de detectare vor fi în interiorul co-
ridorului albastru.

② Afișează poziția instrumentelor și/sau a sistemelor de referință relativ la camera video.

③ Afișează butoanele de poziționare pentru comenzile motorului camerei video.

④
Se utilizează pentru a centra camera video.
NOTĂ: Centrarea camerei video durează maxim 5 secunde. Al doilea clic dezactivează
funcția de centrare.
 

Cum optimizați câmpul de vizibilitate al camerei video

Pași

1.
Apăsați una dintre ferestrele de vizualizare a camerei video din bara de meniuri pentru a
deschide fereastra Tracking System Alignment.
Dacă este instalată, se deschide aplicația Camera App.

2.

Reglați distanța și unghiul camerei video, astfel încât toate sistemele necesare să fie re-
prezentate în conul albastru din fereastra Tracking System Alignment. Inelele ce repre-
zintă sistemul de referință trebuie poziționate cât mai aproape de centru, astfel încât să
existe suficient spațiu pentru instrumentele de ghidare.
Dacă un sistem nu mai este vizibil pentru camera video, sferele dispar din modul de vi-
zualizare, indicând faptul că sistemul nu mai poate fi detectat.

Sistemul de detectare
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3.6 Informațiile de sistem și configurarea sistemului
3.6.1 Prezentare generală

Informații generale

Departamentul de asistență clienți al Brainlab efectuează configurarea inițială a sistemului. În
fereastra Tools, puteți configura setări suplimentare.

Fereastra Tools

①

②

③

Figura 13 

Nr. Funcție

①

Apăsați butonul Hotline pentru a accesa:
• numerele de telefon ale liniei directe și ale departamentului de asistență clienți al Brain-

lab
• informații privind versiunea software-ului

② Apăsați butonul Settings pentru a deschide Tools > Settings, unde puteți configura dife-
rite setări de sistem (consultați p. 48).

③ Utilizați opțiunea Video pentru a configura setările video (consultați p. 51).
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3.6.2 Configurarea setărilor

Fereastra Tools > Settings

Figura 14 

Funcțiile Settings

Setare Componentă Consultați

Menu Left/Right Reglați poziția barei de meniuri. Pagina 49

Menu Big/Small Măriți/micșorați modurile de vizualizare a ecranului
principal de ghidare. Pagina 32

Sound Configurați setările pentru sunet. Pagina 49

3-D Instruments Reglați afișarea instrumentelor (3D sau 2D). Pagina 182

Big Instrument Crosshair Reglați afișarea vârfului instrumentului (reticul mare
sau mic). Pagina 183

3-D Points & Trajectories Reglați afișarea punctelor și a traiectoriilor. Pagina 172

Display Scan Time Reglați afișarea datei și orei scanării în modurile de
vizualizare a imaginii. Pagina 114

Smart Autozoom Mărește automat factorul de zoom la 300% când in-
strumentul ghidat este menținut nemișcat. Pagina 117

Smart Video Maximize
Afișează automat modul de vizualizare video pe în-
tregul ecran, când nu se depistează niciun instru-
ment ghidat timp de 30 de secunde.

Pagina 137

Image Orientation Definiți orientarea datelor imagistice ale pacientului. Pagina 124

Optional Menu Bar Button Activați și selectați un buton suplimentar pentru bara
de meniuri. Pagina 50

NOTĂ: Dacă s-a utilizat funcția de conectare la sistem, setările definite aici sunt salvate în cadrul
numelui de utilizator respectiv.
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Cum reglați poziția meniului

Pas

În Tools > Settings, apăsați butonul Menu Left/Right pentru a afișa bara de meniuri în partea
din stânga/dreapta a ecranului. 

Cum configurați setările de sunet

Figura 15 

Pași

1. Accesați calea Tools > Settings > Sound. 

2.

Pentru a activa sau dezactiva sunetele sistemului, cum ar fi semnalele sonore de averti-
zare pentru erori și alte tonuri de confirmare (de ex., la deschiderea sau la închiderea
unei ferestre), comutați funcția Sound Output pe activată (cadru albastru) sau dezacti-
vată (cadru gri).

3. Pentru a activa sunetul când apăsați butoanele, comutați funcția Button Sound pe pornit
(cadrul albastru) sau oprit (cadrul gri).

4. Selectați nivelul volumului reglând glisorul Sound volume level.
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Cum activați butoane suplimentare în bara de meniuri

Figura 16 

Pași

1. Accesați calea Tools > Settings > Optional Menu Bar Button.

2.

Selectați una din opțiunile:
• Microscope
• Ultrasound
• VarioGuide
• Paint

Butonul corespunzător va fi afișat în bara de meniuri (consultați p. 34).
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3.6.3 Configurarea unei conexiuni video

Informații generale

Funcția Video vă permite să configurați setările pentru o conexiune video în timp real (de ex.,
imagine video endoscopică). La configurarea conexiunilor video, puteți regla ecranul astfel încât
acesta să afișeze un mod de vizualizare video în orice mod de vizualizare a ghidării (consultați p.
113). 

Înainte de a începe

Conectați cablul între sursa video și sistemul de ghidare, urmând instrucțiunile din Ghidul de
utilizare a sistemului Brainlab relevant și din manualul de utilizare al sursei video. Pentru a
configura setările video, asigurați-vă că aveți semnal.

Cum accesați setările video

Pas

Apăsați butonul Video din fereastra Tools. 
Se deschide o serie de file în care puteți defini diferite setări.

Cum selectați intrarea video și tipul de semnal

① ②

Figura 17 

Pași

1. În fila Input ①, selectați opțiunea Signal Type corespunzătoare utilizând butonul Toggle.

2.
Pentru a selecta o sursă video diferită, apăsați butonul Select Input.
În fereastra Video input ②, selectați intrarea necesară. Intrările deja utilizate sunt etiche-
tate corespunzător.
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Cum reglați fereastra Video

③

Figura 18 

Pași

1.

Selectați fila Cropping pentru a decupa și regla modul de vizualizare, în scopul afișării
părții relevante din imaginea video.
NOTĂ: Asigurați-vă că în fereastra de achiziție se afișează întregul conținut al imaginii vi-
deo.
 

2.

• Utilizați barele de glisare orizontală și verticală, aferente dimensiunilor, pentru a confi-
gura dimensiunea respectivului cadru de decupare.

• Pentru a regla poziția cadrului de decupare, utilizați săgețile din modul de vizualizare
sau apăsați direct în modul de vizualizare.

Cum configurați setările imaginii video

Figura 19 
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Pași

1.
Pentru a configura setările de imagine pentru modul de vizualizare video, selectați fila
Settings. 
NOTĂ: Setările disponibile depind de configurația hardware a sistemului dvs.
 

2. Reglați setările modului de vizualizare a imaginii utilizând barele de glisare.

Despre setările de imagine video

Puteți accesa fereastra Image Settings din ecranul principal: Tools > Video > Settings.

Setare Explicație

Brightness Intensitatea generală a luminii din imagine.

Contrast
Limitele de distribuție a intensității luminii. Un contrast mai mare reprezintă
un interval mai îngust. Acesta crește claritatea limitelor dintre zonele cu lu-
minozitate diferită, dar reduce nivelurile mici de intensitate.

Saturation

Stabilește cantitatea de culoare din imaginea video.
• Ridicată: produce culori vii
• Scăzută: estompează culorile
• Saturație zero: imaginile sunt afișate alb-negru

Hue Stabilește dacă o culoare este în principal roșie, portocalie, galbenă, verde
etc. Modificând nuanța, puteți regla tonul de culoare al imaginii video.
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4 PREZENTARE GENERALĂ
A PROCEDURII DE
ÎNREGISTRARE

4.1 Introducere
4.1.1 Prezentare generală

Informații generale

Înregistrarea pacientului permite maparea datelor imagistice preoperatorii ale pacientului în
software, conform anatomiei fizice a capului pacientului. De obicei, înregistrarea se efectuează
într-un mediu nesteril.
Înregistrarea corectă reprezintă un factor cheie pentru o realizarea unei ghidări corecte. Pentru a
asigura o acuratețe de ghidare fiabilă, trebuie să confirmați că înregistrările sunt exacte și
adecvate procedurii.

Asigurați-vă că anatomia pacientului este aceeași cu cea vizualizată în software-ul de
imagistică de diagnosticare.

Software-ul utilizează imagini scanate ale pacientului, achiziționate înainte de intervenția
chirurgicală. Anatomia reală a pacientului poate diferi de datele imagistice preoperatorii,
datorită modificărilor cerebrale sau a rezecțiilor, de exemplu.

Înainte de a începe

Consultați Ghidul de utilizare a instrumentelor pentru informații cu privire la utilizarea
instrumentelor de înregistrare.

Optimizarea înregistrării și acuratețea ghidării

Pentru o înregistrare manuală optimă (adică o înregistrare standard și cu potrivire pe suprafață),
se recomandă utilizarea datelor CT în combinație cu șuruburile pentru os ca puncte de
înregistrare.

Fereastra Registration Selection

Toate funcțiile de înregistrare sunt disponibile în fereastra Registration Selection.
Disponibilitatea metodelor de înregistrare poate varia în funcție de licența dvs. software.
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Figura 20 

Metodă Explicație

Standard Înregistrați markerii purtați de pacient în timpul scanării sau marca-
jele preplanificate în setul de imagini.

Surface Matching Achiziționați puncte pe pielea pacientului utilizând Softouch, Z-
touch sau indicatorul.

Restore Registration Restabiliți o înregistrare deja efectuată.

Acquire Intraoperative
Landmarks

Achiziționați marcaje de utilizat pentru înregistrarea intraoperatorie
(disponibilă dacă ați efectuat deja înregistrarea).

Register Intraoperative
Landmarks Înregistrați marcaje achiziționate intraoperatoriu.

Automatic Registration

Activați înregistrarea automată a datelor RMN sau CT ale pacientu-
lui (disponibile dacă aveți date de imagistică intraoperatorie; consul-
tați p. 315).

Automatic Registration Ai-
ro

Automatic Registration
iAngio
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4.1.2 Pregătirea pentru înregistrare

Sisteme de referință

Pentru a permite înregistrarea și ghidarea, conectați la pacient un sistem de referință. Acesta
permite sistemului să detecteze locația și deplasarea capului pacientului pe toată durata
procedurii.
Sistemul de referință trebuie să fie vizibil permanent pentru camera video.

Vizibilitatea camerei video

Când selectați o metodă de înregistrare, software-ul afișează următoarea fereastră dacă sistemul
de referință nu este vizibil pentru camera video:

Figura 21 
Asigurați-vă că ați poziționat camera video astfel încât aceasta să fie eficientă pe toată durata
procedurii (înregistrare și ghidare). Evitați modificarea majoră a poziției camerei video. Dacă, în
timpul procedurii, trebuie să modificați poziția camerei video, trebuie să verificați acuratețea
înainte de a continua.

Pas

Reglați distanța și unghiul camerei video, astfel încât sistemul de referință (indicat de inelele și
sferele colorate) să fie reprezentat în centrul conului albastru. Inelele trebuie poziționate cât mai
aproape de centru, astfel încât să existe suficient spațiu pentru instrumentele de ghidare.

NOTĂ: Pentru rezultate optime, camera video trebuie să fie la aproximativ 1,2 – 1,8 metri distanță
de regiunea de interes. Pentru informații cu privire la poziționarea camerei, video, consultați p. 45.
 

Stabilirea unei vizibilități bune

Verificați gradul de reflexie al sferelor markerilor. Instrumentele selectate trebuie să fie clar vizibile
pentru sistem. Sferele reflective ale markerilor trebuie să fie bine fixate.

Dacă un sistem de referință nu poate fi detectat de camera video, verificați dacă sferele
markerilor sunt curate, uscate, nedeteriorate și dacă sistemul de referință nu este cumva
îndoit.

În timpul procedurii, asigurați-vă că sferele markerilor sunt întotdeauna vizibile pentru
cameră (de exemplu, nu sunt drapate sau blocate de alte echipamente).
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Artefactele de reflexie

Artefactele cauzate de reflexii – în special în timpul achiziției și înregistrării imaginilor – pot
cauza o lipsă de acuratețe. Asigurați-vă că sursele de lumină sau obiectele care au un nivel
mare de reflexie nu afectează câmpul de vizibilitate al camerei video.

Camera și/sau fasciculul laser Z-touch pot interfera cu alte echipamente cu infraroșu din
sala de operații, cum ar fi telecomenzile, pulsoximetrele sau microscoapele sensibile la
infraroșu. Eliminați celelalte surse de infraroșu din câmpul de vizibilitate al camerei video
întrucât acestea pot împiedica procesul de detectare a fasciculului laser Z-touch de către
camera video.

Verificarea acurateței

Verificați întotdeauna acuratețea înregistrării conform indicațiilor din interfața software.

Introducere
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4.1.3 Restabilirea unei înregistrări anterioare

Când restabiliți o înregistrare

Dacă ați efectuat cu succes o înregistrare completă și încărcați acest plan în software pentru a
doua oară, puteți restabili înregistrarea.

Dispunerea pe ecran

① ②

Figura 22 

Nr. Componentă

① Înregistrarea activă în mod curent este indicată de un buton albastru încadrat.

Cum restabiliți o înregistrare

Pași

1. Apăsați butonul Register din bara de meniuri.

2. Apăsați butonul Restore Registration din fereastra Registration Selection.

3. Apăsați butonul pentru înregistrarea pe care doriți să o restabiliți.

4. Verificați acuratețea înregistrării în fereastra Registration Verification.

Poziționarea pacientului

Mișcările relative ale capului pacientului și ale sistemului de referință nu pot fi compensate
prin sistemul de ghidare. De aceea, este important să asigurați o fixare rigidă a pacientului
în suportul pentru cap.

Nu restabiliți o înregistrare dacă poziția pacientului a fost modificată față de sistemul de
referință. Dacă mutați sau loviți sistemul de referință, trebuie să începeți o înregistrare
nouă.

PREZENTARE GENERALĂ A PROCEDURII DE ÎNREGISTRARE

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 59



Introducere

60 Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



5 ÎNREGISTRAREA
STANDARD

5.1 Introducere în înregistrarea standard
5.1.1 Prezentare generală

Informații generale

Înregistrarea standard utilizează o tehnică a potrivirii punctelor în pereche, în care inițial trebuie să
planificați punctele de înregistrare în setul de imagini al pacientului, iar apoi să utilizați
instrumentul de înregistrare pentru a achiziționa punctul pe pacient. Astfel, software-ul poate
corela setul de imagini cu pacientul real.
Punctele de înregistrare pot fi:
• markeri (markeri sferici sau rotunzi, purtați de pacient în timpul scanării) sau marcaje

preplanificate în iPlan
• markeri/marcaje planificate în software-ul de ghidare
• markeri detectați de software-ul de ghidare

NOTĂ: Pentru informații detaliate cu privire la poziționarea markerilor pe pacient, consultați
Ghidul de utilizare a instrumentelor.
 

Metode de înregistrare standard

Sunt disponibile diverse metode de înregistrare standard. Software-ul activează înregistrarea
adecvată în funcție de setul de imagini pe care îl selectați pentru înregistrare.

Metodă de înregistra-
re

Explicație

Planificarea punctelor
de înregistrare

Înainte de înregistrare, punctele trebuie planificate în setul de imagini.
Dacă nu ați planificat încă markeri sau marcaje în iPlan, trebuie să le
planificați în software-ul de ghidare, la pasul Registration Points.

Înregistrare nesec-
vențială 

Când punctele de înregistrare au fost deja planificate în setul de imagi-
ni, software-ul vă cere să efectuați o înregistrare nesecvențială.
Puteți înregistra punctele în orice ordine.

Înregistrare secvențială

Dacă amplasarea punctelor de înregistrare este ambiguă sau dacă
există mai mult de șapte puncte de înregistrare în setul de imagini, în-
registrarea nesecvențială nu este adecvată pentru setul de imagini. În
această situație, vi se cere să efectuați o înregistrare secvențială.
Trebuie să înregistrați punctele în ordinea definită de software.

NOTĂ: Puteți comuta între metodele de înregistrare secvențială și nesecvențială.
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Prezentare generală a fluxului de lucru

Flux de lucru Consultați

1. Deschideți fereastra Registration Selection și selectați Standard. Pagina 65

2. Selectați setul de imagini (dacă există mai multe seturi disponibile). Pagina 65

3.
Planificați punctele de înregistrare.
Dacă punctele au fost deja planificate în iPlan, acest pas nu mai este nece-
sar și vi se cere să treceți la pasul 4.

Pagina 66

4. Înregistrați punctele utilizând fie metoda de înregistrare secvențială, fie me-
toda de înregistrare nesecvențială. Pagina 74

5. Verificați acuratețea înregistrării. Pagina 78

Înainte de a începe

Dacă este relevant, fixați markerii de înregistrare de unică folosință, pentru sala de operații
pe plăcile de markeri, conform instrucțiunilor din Ghidul de utilizare a instrumentelor.

Nu îndepărtați plăcile de markeri de pe pielea pacientului până după efectuarea înregistrării
acestuia. În caz contrar, înregistrarea standard nu va fi posibilă.

După procedura de scanare, sferele pentru markerii CT și RMN trebuie îndepărtate de pe
pacient. Dacă markerii au rămas atașați de pacient, îndepărtați-i acum, având grijă să nu
rupeți markerii RMN verzi.

Introducere în înregistrarea standard
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5.1.2 Instrumente de înregistrare și indicații privind software-ul

Înainte de a începe

Pentru a asigura o achiziție exactă a punctelor, deplasați dispozitivul Softouch sau
indicatorul încet când achiziționați punctele.

Rețineți că atunci când porniți Softouch pentru prima dată în câmpul de vizibilitate al
camerei video, se va achiziționa automat un punct. Dacă punctul este achiziționat în afara
corpului pacientului, aceasta poate cauza erori de înregistrare. Pentru a evita această
situație, porniți Softouch în afara câmpului de vizibilitate al camerei video.

Instrumente de înregistrare

Puteți efectua înregistrarea standard utilizând un indicator sau vârful Softouch. Tehnica adecvată
de înregistrare depinde de tipul punctului care urmează a fi înregistrat.

Punct de înregis-
trare

Tehnică

Markeri sferici Poziționați indicatorul/vârful Softouch în canelura markerului de înregistra-
re și pivotați ușor instrumentul în timp ce mențineți vârful nemișcat.

Markeri rotunzi

• Dacă utilizați indicatorul, poziționați vârful indicatorului în centrul marke-
rului și pivotați ușor instrumentul în timp ce mențineți vârful nemișcat.

• Dacă utilizați Softouch, poziționați vârful instrumentului în orificiul inte-
rior al markerului, asigurându-vă că vârful atinge pielea.

Marcaje Mențineți indicatorul/vârful Softouch pe marcaj și pivotați ușor indicatorul
în timp ce mențineți vârful nemișcat. 

Considerații privind siguranța

Când utilizați indicatorul pentru înregistrare, aveți grijă să nu răniți pacientul cu vârful
indicatorului. Vasele sanguine, ochii etc. nu sunt zone adecvate pentru înregistrarea
marcajelor.

Evitarea deplasării pielii

Când înregistrați markerii și marcajele preplanificate, mențineți indicatorul/vârful Softouch
perpendicular pe marker/marcaj. Se evită astfel deplasarea accidentală a pielii, cauzată de forța
instrumentului.

Indicații software vizuale

Numărul de puncte care pot fi înregistrate este indicat de sferele din fereastra de înregistrare.

Figura 23 
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Culoarea sferei Indicație

Albastru Punctul este înregistrat.

Negru Punctul nu este înregistrat încă.

Indicații software auditive

Software-ul emite un semnal sonor de fiecare dată când înregistrați un punct.
Dacă încercați să înregistrați un punct deja înregistrat, software-ul va emite un semnal sonor de
avertizare cu tonalitate mai joasă și nu va reînregistra punctul.

Introducere în înregistrarea standard
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5.1.3 Activarea înregistrării standard

Cum efectuați activarea

Figura 24 

Pași

1. Apăsați butonul Register din bara de meniuri.

2. În fereastra Registration Selection, apăsați butonul Standard.

3.
Dacă există disponibile mai multe seturi de imagini, se deschide fereastra Patient Regis-
tration. Selectați setul de imagini pe care doriți să îl afișați în modul de vizualizare.
Se deschide fereastra de înregistrare corespunzătoare.
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5.2 Planificarea punctelor de înregistrare
5.2.1 Prezentare generală

Informații generale

Înainte de a efectua înregistrarea standard, punctele de înregistrare (markerii și/sau marcajele
preplanificate) trebuie planificate în setul de imagini. Dacă nu ați planificat încă punctele în iPlan,
când activați înregistrarea, se afișează fereastra Registration Points care vă cere să planificați
punctele. 
Pentru a realiza o înregistrare optimă a markerilor sferici sau a marcajelor:
• Nu poziționați markerii/marcajele prea aproape unul de celălalt.
• Evitați poziționarea markerilor/marcajelor în structuri simetrice, de exemplu, într-un rând sau

într-o formă regulată.
• Distribuiți markerii/marcajele în jurul capului, evitând zonele cu piele foarte flexibilă.

Tipuri de planificare a punctelor de înregistrare

La planificarea punctelor de înregistrare, puteți:
• Detecta automat sau planifica manual markeri sferici, vizibili în setul de imagini.
• Utiliza detecția semiautomată pentru a planifica markerii rotunzi, vizibili în setul de imagini.
• Planifica marcajele: anatomice sau artificiale (de ex., așchii, șuruburi implantate etc.).

Marcajele pot fi planificate în ferestrele pentru markeri Sphere sau Donut.
Toate punctele de înregistrare planificate în software-ul de ghidare sunt afișate în roșu pe ecran.

Fereastra Registration Points

În funcție de tipul punctului de înregistrare pe care doriți să îl planificați, puteți selecta fila Sphere
① sau Donut ② după deschiderea ferestrei Registration Points.

① ②

Figura 25 
NOTĂ: Software-ul memorează fila selectată și o afișează automat data viitoare când deschideți
software-ul și porniți planificarea în Registration Points.
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5.2.2 Planificarea markerilor sferici

Informații generale

Această secțiune descrie modul în care:
• detectați automat markerii sferici care au fost atașați la pacient înainte de scanare
• planificați manual puncte de înregistrare (markeri sferici sau marcaje)

Dispunerea pe ecran

②

③

④①

Figura 26 

Nr. Componentă Explicație Consultați

① Butoanele funcționale

• Adăugați manual puncte de înregistrare Pagina 67

• Repoziționați punctele de înregistrare Pagina 72

• Ștergeți punctele de înregistrare Pagina 72

• Detectați automat markerii Pagina 68

NOTĂ: Dacă există deja un punct amplasat la
2 mm de punctul nou planificat (centrul reticulului),
butonul Add Point nu poate fi apăsat.
 

② Butoanele de pe bara
de unelte Reglați afișarea seturilor de imagini. Pagina 72

③ Butoanele cu săgeți Comutați între punctele de înregistrare disponibile. Pagina 72

④ Bara de glisare pentru
prag

Definiți parametri pentru detectarea automată a
markerilor sferici. Pagina 67

Cum definiți parametrii de detectare automată

Dacă urmează să efectuați detectarea automată de markeri pentru markerii sferici, bara de glisare
Threshold vă permite să definiți valoarea de prag necesară pentru detectare.
Pragul stabilește cât de clar va putea software-ul să distingă sferele markerilor dintr-o celulă
normală sau un țesut osos în setul de imagini. Această opțiune este utilă pentru a preveni
detectarea structurilor osoase având aceeași densitate ca markerii sferici și afișarea acestora ca
puncte de înregistrare în setul de imagini. După setarea unui prag adecvat, software-ul
recunoaște toți markerii și îi afișează ca sfere într-o suprapunere verde.
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• Pentru markerii CT, informațiile privind densitatea sunt exprimate în unități Hounsfield
internaționale. Limite recomandate: 1.200 – 1.800.

• Pentru markerii RMN, se utilizează valori de nivel gri.

Opțiuni

Trageți glisorul către dreapta/stânga pentru a mări/reduce pragul.

Utilizați săgeata simplă pentru a regla valoarea la următoarea valoare gri din setul de imagini.

Utilizați săgețile duble pentru reglarea valorii cu 2%.

Utilizați săgețile din modul de vizualizare a imaginii pentru a derula prin secțiuni și a verifica
setările.

Apăsați butonul Reset pentru a restabili setările implicite definite în software.

Cum detectați automat markerii sferici

Pas

Apăsați butonul Detect.
Markerii detectați sunt afișați ca cercuri roșii în setul de imagini.
Markerii detectați anterior în setul de imagini vor fi șterși.

NOTĂ: Detectarea automată a markerilor poate fi utilizată numai în combinație cu markerii sferici
Brainlab.
 

Seturi de imagini

Având în vedere că detectarea automată a markerilor este incompatibilă cu seturile de date DVT
sau cu cele obținute utilizând brațul C sau angiografia rotațională, se recomandă să efectuați
planificarea într-un set de date CT sau RMN înainte de a-l fuziona cu alte tipuri de seturi de
imagini.

Planificarea punctelor de înregistrare
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5.2.3 Planificarea markerilor rotunzi

Informații generale

Această secțiune descrie modul în care:
• detectați markerii rotunzi care au fost atașați la pacient înainte de scanare
• planificați manual puncte de înregistrare (markeri rotunzi sau marcaje)

Dispunerea pe ecran

①

②

③

Figura 27 

Nr. Componentă Explicație Consultați

① Butoanele funcționale
• Adăugați manual puncte de înregistrare.
• Repoziționați puncte de înregistrare.
• Ștergeți puncte de înregistrare.

Pagina 71
Pagina 72
Pagina 72

② Butoanele de pe bara
de unelte Reglați afișarea seturilor de imagini. Pagina 73

③ Butoanele cu săgeți Comutați între punctele de înregistrare disponibile. Pagina 72
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Cum adăugați markeri rotunzi utilizând detectarea semiautomată

Apăsați direct în modul de vizualizare 3D pentru a activa funcția de detectare semiautomată.
Când apăsați lângă centrul markerului, punctul de înregistrare va fi amplasat direct în centru.

Figura 28 

Pași

1.
În fereastra Registration Points, apăsați pe markerul rotund în modul de vizualizare 3D.
Vizualizarea se schimbă în modul 3D complet.

2.

Utilizați săgețile din modul de vizualizare pentru a roti modelul 3D până când markerul ro-
tund necesar este afișat cu fața spre înainte.
NOTĂ: Această orientare este utilă dacă markerul rotund nu a fost rotit suficient la pa-
sul 1.
 

3.
Apăsați oriunde pe markerul rotund, direct în modul de vizualizare.
Punctul de înregistrare (indicat de un reticul încercuit) sare automat în centrul markerului
rotund.

4. În modurile de vizualizare axial, coronal și sagital, asigurați-vă că
punctul de înregistrare este poziționat în centrul markerului rotund.

NOTĂ: Funcția de detectare semiautomată poate fi utilizată numai împreună cu markeri
compatibili (consultați p. 20).
 

Verificați poziția fiecărui marker rotund în modurile de vizualizare axial, coronal și sagital.

Planificarea punctelor de înregistrare
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Cum adăugați manual puncte de înregistrare

De asemenea, puteți planifica manual un marker rotund utilizând funcția Add Point.

①

②

Figura 29 

Pași

1. În modurile de vizualizare axial, coronal sau sagital, poziționați intersecția liniilor portocalii
① exact în locul în care doriți să adăugați un marker sau un marcaj.

2.
Apăsați butonul Add Point.
Pe ecran apare un reticul încercuit ② care reprezintă punctul de înregistrare.

3. Dacă este necesar, reglați fin poziția punctului de înregistrare utilizând funcția Reposition
(consultați p. 72). 

Pașii următori

După planificarea tuturor punctelor de înregistrare, trebuie să le înregistrați.

Pas

Apăsați butonul Proceed.
Software-ul vă cere să înregistrați punctele utilizând metoda de înregistrare nesecvențială sau
secvențială (consultați p. 74).
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5.2.4 Funcții suplimentare pentru planificarea punctelor de înregistrare

Cum găsiți punctele

Butoanele săgeată vă permit să localizați și să afișați un anumit punct de înregistrare în centrul
modului de vizualizare:

Pas

Pentru a comuta între punctele de înregistrare disponibile, apăsați butoanele
săgeată.
Punctul de înregistrare selectat curent este afișat ca reticul încercuit în centrul
fiecărui mod de vizualizare.

Cum repoziționați punctele

Această funcție vă permite să reglați fin poziția unui punct de înregistrare pe care l-ați planificat.

Pași

1. Navigați la punctul de înregistrare dorit utilizând butoanele săgeată.

2. În modurile de vizualizare axial, coronal sau sagital, poziționați intersecția liniilor albastre
exact în locul în care doriți să repoziționați punctul de înregistrare.

3.
Apăsați butonul Reposition.
Pe ecran apare un reticul încercuit ce reprezintă punctul de înregistrare.

Cum ștergeți punctele

Pași

1. Navigați la punctul de înregistrare dorit utilizând butoanele săgeată.

2. Apăsați butonul Delete.

Cum restabiliți setările

Pas

Apăsați butonul Reset pentru a restabili toate setările la cele definite atunci când ați accesat
pentru prima dată planificarea în Registration Points.

Butoanele de mărire/micșorare

Butoanele de mărire/micșorare din bara de instrumente vă permit să modificați nivelul de
vizualizare a imaginilor pentru a putea examina mai bine poziția unui punct de înregistrare
planificat. Modurile de vizualizare axial, coronal și sagital sunt mărite sau micșorate cu același
factor. Modul de vizualizare 3D nu va fi influențat.

Buton Explicație

Mărește modurile de vizualizare 2D.

Micșorează modurile de vizualizare 2D.

Planificarea punctelor de înregistrare
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Reglarea setărilor de configurare a ferestrelor

Funcția de configurare a ferestrelor oferă opțiuni avansate de reglare a distribuției valorii gri, astfel
încât să fie mai facilă deosebirea structurii osoase sau a markerilor de țesutul moale.

Figura 30 

Pași

1. Apăsați butonul de configurare a ferestrelor din bara de instrumente pentru a
deschide fereastra de configurare a ferestrelor.

2. Reglați setările de configurare a ferestrelor conform instrucțiunilor de la p. 141.

3. Apăsați butonul Accept pentru a confirma setările.

NOTĂ: Apăsați butonul Reset pentru a restabili setările la cele definite prin fereastra Windowing
(consultați p. 141).
 

Butonul de setare a datelor

Opțiune

Apăsați acest buton pentru a selecta un alt set de date ale pacientului.

NOTĂ: Dacă selectați un alt set de date după ce ați efectuat modificări în fereastra Registration
Points, aceste modificări nu vor fi memorate.
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5.3 Înregistrarea nesecvențială și înregistrarea
secvențială

5.3.1 Efectuarea înregistrării nesecvențiale

Informații generale

După ce setul de imagini selectat pentru înregistrare conține punctele de înregistrare planificate
(fie preplanificate în software-ul iPlan, fie planificate în software-ul de ghidare utilizând funcția
Registration Points Planning), software-ul vă cere să efectuați înregistrarea nesecvențială.
Cu această metodă, puteți înregistra puncte în orice ordine.
NOTĂ: Dacă amplasarea punctelor de înregistrare este ambiguă sau dacă există mai mult de
șapte puncte de înregistrare în setul de imagini, software-ul vă cere să efectuați înregistrarea
secvențială (consultați p. 76).
 

Fereastra de înregistrare

Figura 31 

Cum înregistrați puncte

Pași

1. Utilizați indicatorul/vârful Softouch pentru a înregistra puncte unul după celălalt. Puteți în-
registra punctele în orice ordine.

2. După ce ați înregistrat numărul predefinit de puncte, indicat în partea de sus a ferestrei,
apăsați butonul Proceed.

3. În fereastra care se deschide, verificați acuratețea înregistrării (consultați p. 78).

Cum comutați între metodele de înregistrare

Opțiuni

Pentru a adăuga puncte de înregistrare sau pentru a redetecta markerii în setul de imagini,
apăsați butonul Define Points.
Se deschide fereastra Registration Points (consultați p. 66).

Înregistrarea nesecvențială și înregistrarea secvențială
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Opțiuni

Pentru a vizualiza amplasarea markerilor în setul de imagini și/sau pentru a efectua înregistrarea
secvențială (pentru a înregistra markerii în ordinea definită de software), apăsați butonul Guide.
Se deschide fereastra de înregistrare secvențială Patient Registration (consultați p. 76).
NOTĂ: După ce apăsați butonul Guide pentru a deschide înregistrarea secvențială, va trebui să
porniți înregistrarea de la început. Markerii pe care i-ați înregistrat deja nu vor fi transferați în în-
registrarea secvențială.
 

Cum repetați înregistrarea

Pas

Pentru a repeta înregistrarea pe care tocmai ați efectuat-o, apăsați butonul Try Again.

Dacă înregistrarea dă eroare

Dacă software-ul nu poate continua din cauza unei acureteți insuficiente, se deschide o fereastră
aferentă.

Opțiuni

Pentru a repeta înregistrarea, apăsați butonul Try Again.

Pentru a repeta înregistrarea utilizând metoda de înregistrare secvențială (consultați p. 76),
apăsați butonul Proceed.

Pentru a închide înregistrarea standard cu scopul efectuării unei înregistrări cu potrivire pe su-
prafață, de exemplu, apăsați butonul Cancel.

ÎNREGISTRAREA STANDARD
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5.3.2 Efectuarea înregistrării secvențiale

Informații generale

Dacă setul de imagini selectat pentru înregistrare conține mai mult de șapte puncte de înregistrare
sau dacă amplasarea punctelor este ambiguă, software-ul vă cere să efectuați înregistrarea
secvențială.
Trebuie să înregistrați markerii/marcajele în ordinea definită de software.

Fereastra de înregistrare

①

②

Figura 32 

Nr. Componentă

① Punctul curent de înregistrat este afișat în modurile de vizualizare sub forma unui reticul
încercuit.

②

Tipul de punct înregistrat va fi indicat prin textul:
• Dacă punctul de înregistrare a fost preplanificat în software-ul iPlan, denumirea punc-

tului va fi aceeași cu cea definită în iPlan.
• Dacă punctul de înregistrare a fost planificat în software-ul de ghidare, punctul va fi de-

numit Reg Point, fiindu-i alocat un număr unic.

Cum înregistrați puncte

Pași

1. Utilizați indicatorul/vârful Softouch pentru a înregistra puncte unul după celălalt, conform
instrucțiunilor software-ului.

2. Dacă un marker/marcaj nu este accesibil, de exemplu, din cauza setării chirurgicale,
apăsați butonul Skip și treceți la markerul/marcajul următor.

3.
Dacă este necesar, utilizați butoanele de mărire/micșorare din bara de instru-
mente pentru a modifica nivelul de vizualizare al imaginilor afișate, pentru a
putea examina mai bine poziția unui marker planificat.

Înregistrarea nesecvențială și înregistrarea secvențială
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Pași

4.
• Înregistrați numărul de markeri minim indicat, iar apoi apăsați butonul Proceed sau
• Înregistrați toți markerii, astfel încât software-ul să treacă automat la pasul următor.

5. În fereastra care se deschide, verificați acuratețea înregistrării (consultați p. 78).

Cum comutați între metodele de înregistrare

Opțiuni

Dacă doriți să adăugați puncte de înregistrare sau pentru a redetecta markerii în setul de imagi-
ni, apăsați butonul Define Points.
Se deschide fereastra Registration Points (consultați p. 66).

Pentru a trece la înregistrarea nesecvențială (înregistrarea markerilor în orice ordine), apăsați
butonul Guide.
Se deschide fereastra de înregistrare nesecvențială Patient Registration (consultați p. 76).
NOTĂ: Butonul Guide este disponibil numai în timpul înregistrării secvențiale dacă există dispo-
nibili maximum șapte markeri și dacă poziția markerilor nu este ambiguă.
 

NOTĂ: După ce apăsați butonul Guide pentru a deschide înregistrarea nesecvențială, va trebui
să porniți înregistrarea de la început. Markerii pe care i-ați înregistrat deja nu vor fi transferați în
înregistrarea secvențială.
 

Cum repetați înregistrarea

Pas

Pentru a repeta înregistrarea pe care tocmai ați efectuat-o, apăsați butonul Try Again.

Dacă înregistrarea dă eroare

Dacă software-ul nu poate continua din cauza unei precizii insuficiente, se deschide o fereastră
aferentă.

Opțiuni

Pentru a repeta înregistrarea, apăsați butonul Try Again.

Pentru a verifica amplasarea punctelor de înregistrare, apăsați butonul Check Marker.
Se deschide fereastra Registration Points (consultați p. 66).

Pentru a închide înregistrarea standard cu scopul efectuării unei înregistrări cu potrivire pe su-
prafață, de exemplu, apăsați butonul Cancel.

ÎNREGISTRAREA STANDARD
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5.4 Precizia înregistrării
5.4.1 Prezentare generală

Informații generale

După înregistrare, software-ul afișează precizia calculată a potrivirii în fereastra de verificare.
Aceasta reprezintă deviația medie dintre markerii/marcajele înregistrate și poziția reală a
markerilor/marcajelor în setul de imagini.
Pentru a determina precizia generală, utilizați aceste informații și verificați vizual marcajele
anatomice.

Rezultate

Conform deviației calculate, înregistrarea se realizează cu succes sau dă eroare.

Rezultat Deviație

Înregistrare reușită < 8,0 mm

Înregistrare nereușită > 8,0 mm

NOTĂ: Rețineți că precizia calculată de software oferă numai informații cu privire la cât de bine a
putut software-ul să potrivească punctele achiziționate cu markerii și marcajele planificate.
Această valoare nu reprezintă neapărat eroarea generală.
 

Acuratețe de ghidare scăzută

Pentru a asigura o acuratețe suficientă, scanarea (de ex., CT sau RMN) trebuie să fie
adecvată pentru procedurile stereotaxice de ghidare (conform protocolului de scanare
Brainlab).

Din cauza posibilelor distorsiuni ale seturilor de imagini RMN, acuratețea ghidării poate fi
redusă la punctul de interes, chiar dacă înregistrarea a fost verificată satisfăcător.

Verificați acuratețea în alte zone decât marcajele și în vecinătatea regiunii de interes,
deoarece acuratețea ghidării poate fi compromisă din cauza propagării erorilor. Dacă există
o eroare la nivelul poziției unui marcaj, această eroare se poate agrava în cazul marcajelor
ulterioare, când verificați acuratețea ghidării.

Precizia înregistrării
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5.4.2 Verificarea acurateței înregistrării

Cum verificați acuratețea înregistrării

La finalizarea înregistrării, software-ul afișează fereastra Registration Verification.

Figura 33 

Pas

Mențineți indicatorul peste cel puțin trei marcaje anatomice cunoscute și verificați dacă poziția
indicatorului afișată în modurile de vizualizare a imaginii corespunde cu punctul real de pe ana-
tomia pacientului.
Când indicatorul este la o distanță de 15 mm de suprafața calculată, software-ul afișează de-
viația (distanța până la suprafață) de la vârful indicatorului virtual la suprafață.

NOTĂ: Acuratețea în regiunea de interes poate diferi de acuratețea verificată pe alte marcaje
anatomice. Pentru a estima acuratețea în regiunea de interes, utilizați funcția de verificare a
marcajelor anatomice, precum și funcția hărții fiabilității (consultați p. 81).
 

Pașii următori

Conform verificării vizuale, efectuați următorii pași:

Opțiuni

Dacă înregistrarea verificată este suficientă, apăsați butonul Accept.
Se deschide ecranul principal și puteți începe ghidarea.
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Opțiuni

Dacă înregistrarea verificată vizual nu este suficientă, puteți:
• apăsa butonul Try Again pentru a repeta înregistrarea
• apăsa butonul Details pentru a verifica precizia punctelor individuale și/sau pentru a reachi-

ziționa punctele care este posibil să fi fost achiziționate inexact (consultați p. 82)
NOTĂ: De asemenea, puteți verifica acuratețea indicatorului din conul sistemului de referință,
conform instrucțiunilor de la p. 147.
 

NOTĂ: Dacă, în timpul verificării vizuale, observați o deviație mai mare de 3 mm, vă reco-
mandăm să selectați butonul Try Again sau butonul Details și/sau să verificați acuratețea indi-
catorului.
 

Dacă înregistrarea dă eroare, apăsați butonul Try Again pentru a repeta înregistrarea.

Precizia înregistrării
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5.4.3 Verificarea acurateței utilizând harta fiabilității

Fereastra Registration Verification

②

①

Figura 34 
Harta fiabilității se bazează pe distribuția punctelor de înregistrare și pe deviațiile calculate
aferente acestora.
Utilizați harta pentru a evalua fiabilitatea înregistrării în regiunea de interes aleasă. Când măsurați
acuratețea în zonele afișate în verde, există șanse mai mari să obțineți aceeași acuratețe ca în
alte zone afișate în verde, decât în zonele afișate în galben sau incolore.

Acuratețea în regiunea de interes poate diferi de acuratețea verificată pe suprafața pielii.
Puteți estima acuratețea în regiunea de interes combinând verificarea marcajelor
anatomice la suprafața pielii cu harta fiabilității pentru regiunea de interes. Stabiliți dacă
zona de interes se află într-o zonă acceptabilă a hărții fiabilității.

Verificați acuratețea în mai multe locații, în special în zona de interes. Dacă zona de interes
nu este accesibilă, verificați zonele cât mai apropiate posibil de zona de interes.

Harta afișează mai degrabă o probabilitate estimată a erorilor în raport cu potrivirea
calculată, și nu o acuratețe absolută.

Rețineți că și atunci când harta indică o fiabilitate bună, aceasta nu înseamnă neapărat că
adaptarea este suficient de exactă. Acuratețea înregistrării trebuie verificată la nivelul
marcajelor anatomice.

Cum accesați funcțiile avansate

Opțiuni

Apăsați butonul Last Solution ① pentru a comuta între înregistrarea curentă și
cea anterioară (dacă au fost efectuate modificări în rezultatul înregistrării în fereas-
tra Details; consultați p. 82).

Apăsați pictograma ② pentru a activa harta fiabilității.

ÎNREGISTRAREA STANDARD

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 81



5.4.4 Informații detaliate privind acuratețea înregistrării

Informații generale

Puteți vizualiza informații detaliate care vă prezintă precizia fiecărui punct individual care a fost
înregistrat. Puteți vizualiza combinația de puncte pe care a utilizat-o algoritmul software-ului
pentru calcularea înregistrării și a preciziei rezultate. De exemplu, software-ul poate „ignora”
anumite puncte în care precizia a fost scăzută.

Cum accesați informațiile detaliate

Pas

Apăsați butonul Details din fereastra Registration Verification (consultați p. 81).

Fereastra cu detalii

①

②

③

Figura 35 

Nr. Explicație

① O listă care afișează fiecare punct înregistrat și deviația dintre punctul înregistrat și poziția
reală a punctului în setul de imagini.

②

Coloana Consider arată punctele pe care software-ul le-a luat în considerare la calcula-
rea preciziei generale:
• Bifat: Software-ul a utilizat punctul corespunzător
• Nebifat: Software-ul a ignorat punctul corespunzător deoarece precizia nu a fost sufi-

cientă
NOTĂ: Dacă ați sărit peste puncte în timpul înregistrării, acest lucru este indicat de opțiu-
nea Skipped în coloana Deviation.
 

③

Când plasați indicatorul pe craniu, software-ul afișează:
• deviația de la vârful indicatorului la punctul pe care l-ați achiziționat în timpul înre-

gistrării (Acquired point)
• deviația de la vârful indicatorului la punctul planificat în setul de date (Planned point)

Precizia înregistrării
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Revizuirea punctelor individuale

Opțiuni

Țineți indicatorul pe un punct înregistrat.
Software-ul afișează deviația de la vârful indicatorului la punctele achiziționate și planificate.

Pentru a localiza un anumit punct, apăsați butonul corespunzător din lista Item. Punctul va fi
afișat centrat în modul de vizualizare a imaginii.
De asemenea, puteți menține indicatorul pe punct în modul de vizualizare a imaginii. Butonul
pentru punctul corespunzător se va activa.

Pentru a reînregistra un punct (de ex., dacă poziția punctului achiziționat este în mod evident in-
corectă sau dacă deviația la punctul planificat este mare), mențineți indicatorul/vârful Softouch
pe punctul respectiv și pivotați indicatorul.

Pentru a include un punct „ignorat” în calcularea acurateței, apăsați butonul aferent din lista
Consider.
NOTĂ: Dacă includeți un punct, acuratețea celorlalte puncte poate scădea (lucru indicat în co-
loana Deviation). De exemplu, dacă includeți un punct cu acuratețe mai mică ce a fost achizițio-
nat în spatele capului, acuratețea calculată a punctelor achiziționate în fața capului poate
scădea.
 

Pașii următori

Opțiuni

Dacă efectuați modificări, cum ar fi reînregistrarea unui punct, apăsați butonul Accept.
Software-ul deschide fereastra Registration Verification anterioară pentru a putea vizualiza
eroarea generală.

Pentru a reveni la fereastra Registration Verification anterioară fără a aplica modificările,
apăsați butonul Cancel.
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6 ÎNREGISTRAREA CU
POTRIVIRE PE
SUPRAFAȚĂ

6.1 Introducere în înregistrarea cu potrivire pe
suprafață

6.1.1 Prezentare generală

Informații generale

Cu ajutorul înregistrării cu adaptare pe suprafață puteți scana automat suprafețe importante ale
capului pacientului utilizând Z-touch sau Softouch.
Software-ul utilizează un algoritm de adaptare pe suprafață pentru a potrivi anatomia pacientului
cu imaginile CT/RMN preoperatorii. Pentru algoritmul de potrivire pe suprafață, se pot achiziționa
și utiliza numai puncte de pe suprafața anatomică incluse în seturile de imagini CT/RMN.
NOTĂ: Pentru înregistrarea cu adaptare pe suprafață se poate utiliza, de asemenea, indicatorul,
dar, pentru rezultate optime, vă recomandăm să utilizați Z-touch sau Softouch.
 

Înainte de a începe

Asigurați-vă că anatomia pacientului nu s-a modificat de la momentul scanării (de ex.,
zonele inflamate ale feței sau pielii se pot modifica ca urmare a schimbării poziției
pacientului). Acestea pot genera o înregistrare și o ghidare incorecte.

Verificați dacă dispozitivul de înregistrare (Z-touch/Softouch) funcționează corect.

Avantajele înregistrării cu potrivire pe suprafață

• Gradul de deplasare a pielii este redus (când utilizați Z-touch sau Softouch)
• Markerii CT/RMN nu sunt necesari

Metode de adaptare pe suprafață

Metodă Explicație

Z-touch Z-touch emite un fascicul laser cu infraroșu, care este detectat de camera
video. Achiziția punctelor se va face prin scanarea capului pacientului.

ÎNREGISTRAREA CU POTRIVIRE PE SUPRAFAȚĂ
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Metodă Explicație

Softouch
Softouch este un indicator electronic dotat cu un senzor de detectare a pie-
lii. Un semnal infraroșu emis de Softouch declanșează camera video, iar
aceasta înregistrează punctul în momentul în care indicatorul atinge pielea. 

Combinarea Z-
touch cu Sof-
touch

Puteți utiliza indicatoarele Z-touch și Softouch pentru o achiziție de puncte
combinată. Această metodă este utilă dacă punctele caracteristice de adap-
tare pe suprafață nu sunt accesibile cu Z-touch (de ex., în cazul zonelor
acoperite de păr sau al locațiilor în care fasciculul laser cu infraroșu nu poate
fi detectat de camera video).
Puteți comuta între modurile de înregistrare menținând instrumentul necesar
în câmpul de vizibilitate al camerei video.

Înregistrarea ghi-
dată

Efectuați înregistrarea cu potrivire pe suprafață ghidată de software pe baza
marcajelor anatomice și a poziției pacientului față de camera video.

Cerințe pentru setul de imagini

• Setul de imagini trebuie să conțină zona de achiziționat de pe anatomia pacientului, inclusiv tot
nasul.

• Setul de imagini trebuie să aibă o grosime a secțiunii de maxim 2 mm.
• Pentru a obține cea mai bună calitate a înregistrării, utilizați seturi de imagini RMN T1, CT sau

CTa.
• Utilizarea seturilor de imagini RMN T2 poate duce la o calitate redusă a înregistrării.

NOTĂ: Pentru informații referitoare la seturile de imagini adecvate pentru înregistrarea cu
adaptare pe suprafață, consultați protocolul de scanare furnizat de Brainlab.
 

NOTĂ: Se recomandă să efectuați înregistrarea cu adaptare pe suprafață mai întâi în seturile de
date RMN sau CT, iar apoi să utilizați fuziunea automată de imagini pentru a fuziona alte tipuri de
imagini. Înregistrarea cu adaptare pe suprafață nu este compatibilă cu angiografiile rotaționale,
brațele C sau seturile de imagini DVT.
 

NOTĂ: Se presupune că scanările CT sunt codate în valori Hounsfield de 12 biți.
 

Afișarea punctelor de potrivire pe suprafață

• Punctele de adaptare pe suprafață achiziționate cu Z-touch sunt afișate în roșu.
• Punctele de adaptare pe suprafață achiziționate cu Softouch sunt afișate în albastru.

Introducere în înregistrarea cu potrivire pe suprafață
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6.1.2 Opțiuni pentru fluxul de lucru de înregistrare cu adaptare pe suprafață

Prezentare generală a fluxului de lucru standard

În cadrul acestui flux de lucru, înregistrați pacientul utilizând Softouch sau Z-touch, iar apoi
treceți direct la verificare.

Flux de lucru Consultați

1. Deschideți fereastra Registration Selection și selectați opțiunea Surface
Matching. Pagina 88

2. Verificați suprafața reconstrucției 3D. Pagina 89

3. Dacă este necesar, reglați pragul sau setul de imagini. Pagina 90

4. Achiziționați puncte de adaptare pe suprafață utilizând indicatorul Softouch
sau Z-touch. Pagina 92

5. Verificați acuratețea înregistrării. Pagina 101

NOTĂ: În timpul înregistrării, puteți oricând să activați fluxul de lucru ghidat, conform instrucțiunilor
de mai jos.
 

Prezentare generală a fluxului de lucru ghidat

În cadrul acestui flux de lucru, software-ul vă ghidează prin înregistrare pe baza marcajelor
anatomice și a poziției pacientului față de camera video.

Flux de lucru Consultați

1. Deschideți fereastra Registration Selection și selectați opțiunea Surface
Matching. Pagina 88

2. Verificați suprafața reconstrucției 3D. Pagina 89

3. Dacă este necesar, reglați pragul sau setul de imagini. Pagina 90

4. Apăsați butonul Guide și apoi achiziționați trei marcaje anatomice, conform
instrucțiunilor software-ului. Pagina 97

5. Achiziționați puncte de adaptare pe suprafață utilizând indicatorul Softouch
sau Z-touch. Pagina 92

6. Verificați acuratețea înregistrării. Pagina 101
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6.2 Activarea înregistrării cu potrivire pe suprafață
6.2.1 Selectarea înregistrării și verificarea suprafeței scanabile

Cum efectuați activarea

Figura 36 

Pași

1. Apăsați butonul Register din bara de meniuri.

2.
În fereastra Registration Selection, apăsați butonul Surface Matching.
Se deschide fereastra de înregistrare.

Fereastra Patient Registration

După activarea înregistrării, software-ul selectează automat cel mai bun set de imagini pentru
înregistrare. În fereastra Patient Registration, se afișează o reconstrucție 3D a setului de
imagini.

①

②

③

④

⑤

Figura 37 

Activarea înregistrării cu potrivire pe suprafață
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Nr. Componentă

①

Zona verde din modelul 3D indică zona ideală pentru achiziționarea punctelor cu potrivire
pe suprafață.
Animația vă arată cum să deplasați instrumentul pe suprafață pentru a obține rezultate
optime.

② Reconstrucție 3D bazată pe setul de imagini. Puteți utiliza acest tip de reconstrucție pen-
tru a verifica suprafața (consultați p. 89).

③ Apăsați butonul de instrumente pentru a regla setările de prag ale setului de imagini sau
pentru a selecta un alt set de imagini pentru înregistrare (consultați p. 90).

④ Apăsați butonul Guide pentru a activa un mod avansat de înregistrare ghidată (consultați
p. 97).

⑤

Tipul de înregistrare activat (Z-touch sau Softouch) variază în funcție de instrumentul
care este vizibil pentru camera video.
NOTĂ: Dacă software-ul nu detectează vârful Softouch timp de zece secunde, se acti-
vează înregistrarea Z-touch.
 

Verificarea suprafeței 3D

Înainte de a începe înregistrarea, se recomandă să examinați suprafața reconstrucției 3D pentru a
stabili dacă aceasta este adecvată pentru înregistrarea cu potrivire pe suprafață. Efectuați
următoarele verificări:
• Suprafața feței trebuie să fie clar vizibilă.
• Suprafața feței trebuie să fie fină, fără rupturi sau artefacte mari.
• Reconstrucția 3D trebuie să arate ca pacientul dvs.
• Căutați tuburi, benzi și alte dispozitive care pot modifica aspectul feței de la ultima scanare a

pacientului.
În cazul în care calitatea reconstrucției suprafeței necesită îmbunătățiri, le puteți realiza prin
reglarea pragului (consultați p. 90).
NOTĂ: Rețineți faptul că în timpul scanării pot surveni deplasări ale pielii din cauza dispozitivului
de fixare a pacientului.
 

Înainte de efectuarea înregistrării cu potrivire pe suprafață, verificați pragul pielii. O afișare
incorectă a pragului pielii poate conduce la o acuratețe slabă a înregistrării. Dacă este
necesar, reglați numai pragul pielii.

ÎNREGISTRAREA CU POTRIVIRE PE SUPRAFAȚĂ
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6.2.2 Configurarea setărilor pentru prag și selectarea setului de imagini

Informații generale

Afișarea corectă a suprafeței pielii este esențială pentru obținerea unor rezultate optime ale
potrivirii. Software-ul vă permite să reglați setările pentru prag cu scopul definirii unei valori a
densității (unități Hounsfield pentru seturile de imagini CT și valori gri pentru seturile de imagini
RMN) pentru țesutul moale prin reglarea barei de glisare a pragului până când este afișată
întreaga suprafață a pielii.
De asemenea, software-ul vă permite să selectați un alt set de imagini dacă nu doriți să continuați
cu înregistrarea utilizând setul de imagini selectat de software.
NOTĂ: Dacă modificați pragul sau dacă selectați un set de imagini nou, toate înregistrările
efectuate anterior se vor pierde.
 

Cum efectuați accesarea

Pas

Apăsați butonul de instrumente pentru a deschide filele Skin Threshold și Image
Set.

Cum reglați pragul

Figura 38 

Pași

1. Apăsați fila Skin Threshold.

2. Reglați setările pragului conform instrucțiunilor de la p. 141.

3. Utilizați săgețile din modul de vizualizare a imaginii pentru a derula prin secțiuni și a verifi-
ca setările.

4.
Apăsați butonul Accept pentru a aplica modificările.
Software-ul recalculează reconstrucția tridimensională în fereastra Patient Registration
conform setărilor pe care le-ați stabilit.

Activarea înregistrării cu potrivire pe suprafață
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Cum selectați un set de imagini

Figura 39 

Pași

1. Apăsați fila Image Set.

2. Selectați setul de imagini de utilizat pentru înregistrare.

3. Dacă este necesar, reglați setările în fila Skin Threshold (consultați p. 90).

4.
Apăsați butonul Accept pentru a confirma selecția.
NOTĂ: Dacă ați efectuat deja o înregistrare cu adaptare pe suprafață și selectați un set
diferit de imagini, înregistrarea va fi ștearsă.
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6.3 Înregistrarea Softouch
6.3.1 Efectuarea înregistrării Softouch

Înainte de a începe

Citiți cu atenție capitolul Softouch din Ghidul de utilizare a instrumentelor.

Rețineți că atunci când porniți Softouch pentru prima dată în câmpul de vizibilitate al
camerei video, se va achiziționa automat un punct. Dacă punctul este achiziționat în afara
corpului pacientului, aceasta poate cauza erori de înregistrare. Pentru a evita această
situație, porniți Softouch în afara câmpului de vizibilitate al camerei video.

Instrucțiuni pentru achiziționarea punctelor

• Nu utilizați Softouch pe suprafețe cu țesut moale sau în zone a căror poziție se poate schimba
relativ la scanarea CT/RM (de ex., pielea foarte flexibilă sau bărbia).

• În general, toate structurile (osoase) cu suprafață care nu se modifică de obicei în timpul
anesteziei sunt adecvate pentru achiziționarea punctelor.

• Pentru a asigura o acuratețe optimă, achiziționați puncte pe ambele părți ale feței pacientului.

Pentru a evita deplasarea pielii, atingeți ușor pielea pacientului cu vârful Softouch,
exersând o forță minimă în timpul achiziției punctelor.

Pentru a asigura o achiziție exactă a punctelor, deplasați vârful Softouch încet când
achiziționați punctele.

Cum efectuați înregistrarea

Figura 40 

Înregistrarea Softouch
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Pași

1.

Mențineți vârful Softouch în câmpul de vizibilitate al camerei video.
NOTĂ: Achiziționați punctele la o distanță de 1,2 – 1,8 m de camera video. Dacă achi-
ziționați puncte la o distanță mai mare de 2,2 m față de camera video, se afișează un
avertisment.
 

2.

Cu vârful Softouch, atingeți ușor un punct de pe pacient și mențineți instrumentul ne-
mișcat.
Achiziția punctului este indicată de un „bip” și de o bară de progresie.
NOTĂ: Când bara de progresie ajunge la punctul mediu, software-ul emite un semnal so-
nor cu tonalitate mai înaltă.
 

3.
După finalizarea achiziției punctului, software-ul trece la verificare.
În fereastra care se deschide, verificați acuratețea înregistrării (consultați p. 101).

Dacă nu se găsește nicio potrivire

Dacă software-ul nu poate continua din cauza unor rezultate insuficiente de adaptare pe
suprafață, se activează modul de înregistrare ghidată și vi se cere să achiziționați trei marcaje
anatomice (consultați p. 97).
După achiziționarea marcajelor, software-ul recalculează înregistrarea și trece la verificare.

Opțiuni suplimentare

Opțiuni

Pentru a reîncepe înregistrarea, apăsați butonul Start Again.
Toate punctele deja achiziționate sunt șterse.

Pentru a activa un flux de lucru în care software-ul vă ghidează prin procesul de înregistrare pe
baza marcajelor anatomice și a poziției pacientului față de camera video, apăsați butonul Guide
(consultați p. 97).
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6.4 Înregistrarea Z-touch
6.4.1 Efectuarea înregistrării Z-touch

Înainte de a începe

Citiți cu atenție capitolul Z-touch din Ghidul de utilizare a instrumentelor, inclusiv
aprecierile cu privire la siguranță.

Pregătirea pacientului

Înainte de a îndrepta fasciculul laser înspre pacient, trebuie să închideți ochii pacientului și
să îi lipiți cu bandă adezivă, nereflectivă.
NOTĂ: Asigurați-vă că banda nu deformează pielea și că se menține accesul la zonele importante
din punct de vedere anatomic.
 

Câmpul de vizibilitate al camerei video

În timpul achiziției:
• Senzorul laser cu infraroșu și punctul laser trebuie să fie vizibile pentru camera video.
• Îndepărtați celelalte surse de infraroșu de câmpul de vizibilitate al camerei video.
• Mențineți vârful Softouch în afara câmpului de vizibilitate al camerei video întrucât software-ul

comută automat pe modul Softouch imediat ce vârful Softouch apare în câmpul de vizibilitate
al camerei video.

Mențineți celelalte surse de infraroșu în afara câmpului de vizibilitate al camerei video
întrucât acestea pot împiedica procesul de detectare a punctului laser Z-touch de către
camera video.

Achiziția atentă punctelor

Când utilizați Z-touch, achiziționați puncte numai pe suprafața pielii pacientului. Nu
achiziționați puncte, de exemplu, pe bandă sau pe sistemul de intubare.

Înregistrarea Z-touch
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Cum efectuați înregistrarea

Figura 41 

Pași

1.

Mențineți Z-touch în câmpul de vizibilitate al camerei video.
NOTĂ: Achiziționați punctele la o distanță de 1,2 – 1,8 m de camera video. Dacă achi-
ziționați puncte la o distanță mai mare de 2,2 m față de camera video, se afișează un
avertisment.
 

2.
Activați fasciculul laser vizibil apăsând (și menținând apăsat) primul nivel al butonului cu
două niveluri.
Laserul vizibil este afișat ca un punct roșu.

3.
Activați fasciculul laser cu infraroșu apăsând (și menținând apăsat) al doilea nivel al buto-
nului.
Un led verde indică faptul că laserul este activ.

4.

Folosind animația pentru orientare, deplasați ușor laserul Z-touch peste zona de interes
(indicată de zona verde în modelul 3D).
NOTĂ: Mențineți Z-touch perpendicular pe suprafața scanată, astfel încât fasciculul laser
să ajungă pe piele sub forma unui punct. Punctele eliptice pot duce la o calculare inco-
rectă.
 

5.
Achiziția punctului este indicată de un „bip” și de o bară de progresie.
NOTĂ: Când bara de progresie ajunge la punctul mediu, software-ul emite un semnal so-
nor cu tonalitate mai înaltă.
 

6.
După finalizarea achiziției punctului, software-ul trece la verificare.
În fereastra care se deschide, verificați acuratețea înregistrării (p. 101).

Dacă nu se găsește nicio potrivire

Dacă software-ul nu poate continua din cauza unor rezultate insuficiente de adaptare pe
suprafață, se activează modul de înregistrare ghidată și vi se cere să achiziționați trei marcaje
anatomice (consultați p. 97).
După achiziționarea marcajelor, software-ul recalculează înregistrarea și trece la verificare.
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Opțiuni suplimentare

Opțiuni

Pentru a reîncepe înregistrarea, apăsați butonul Start Again.
Toate punctele deja achiziționate sunt șterse.

Pentru a activa un flux de lucru în care software-ul vă ghidează prin procesul de înregistrare pe
baza marcajelor anatomice și a poziției pacientului față de camera video, apăsați butonul Guide
(consultați p. 97).

Înregistrarea Z-touch
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6.5 Înregistrarea ghidată
6.5.1 Utilizarea înregistrării ghidate

Informații generale

În orice moment în timpul înregistrării Softouch și Z-touch, puteți activa un flux de lucru ghidat.
Înregistrarea adaptare cu potrivire pe suprafață este utilă dacă nu sunteți siguri de modul optim în
care să efectuați înregistrarea sau dacă doriți să combinați utilizarea marcajelor cunoscute cu
calcularea adaptării pe suprafață.
Pașii înregistrării ghidate sunt după cum urmează:
1. Utilizând indicatorul sau vârful Softouch, înregistrați mai întâi trei din patru marcaje anatomice

posibile, în ordinea de mai jos:
- Canthus lateralis dreapta
- Nasion
- Canthus lateralis stânga
- Inion

2. Software-ul calculează poziția camerei video în raport cu punctele pe care le-ați putut accesa
și stabilește modul în care să efectuați înregistrarea (de exemplu, sugerează unde să
achiziționați restul punctelor de adaptare pe suprafață).

Cum activați înregistrarea ghidată

Pas

Apăsați butonul Guide din fereastra Patient Registration.
Vi se cere să achiziționați marcajele anatomice indicate.

Cum achiziționați marcaje anatomice

①

Figura 42 
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Pași

Software-ul indică primul marcaj de achiziționat. Software-ul îndrumă utilizatorul să achi-
ziționeze marcajul canthus lateralis dreapta ①.
Mențineți vârful indicatorului pe marcaj și pivotați ușor indicatorul în timp ce mențineți vâr-
ful nemișcat.
Software-ul vă ghidează la marcajul următor.

2. În același mod, achiziționați al doilea și al treilea marcaj.

3.
Dacă un marcaj nu poate fi accesat, de exemplu din cauza setării chirurgicale,
apăsați acest buton pentru a sări peste acest marcaj și a trece la următorul.
NOTĂ: În total trebuie achiziționate trei marcaje.
 

Calcularea înregistrării

După ce achiziționați trei marcaje, software-ul calculează poziția camerei video, pe baza poziției
punctelor, și utilizează informațiile pentru a stabili locul unde trebuie achiziționate celelalte puncte
de adaptare pe suprafață.
Fereastra Patient Registration oferă indicații cu privire la modul optim de înregistrare cu
adaptare pe suprafață, în funcție de situația curentă.

②

①

③

Figura 43 

Nr. Componentă

① Textul indică pe ce zonă de pe anatomia pacientului trebuie să concentrați achiziția punc-
telor.

②

Animația și zona verde din modelul 3D indică locul de pe anatomia pacientului în care tre-
buie să achiziționați punctele.
NOTĂ: Pe baza vizibilității pacientului, adică orientarea pacientului față de camera video,
software-ul recomandă pe ce parte a feței și în ce regiuni puteți achiziționa punctele.
 

③ Dacă ați început procedura de adaptare pe suprafață înainte de apăsarea butonului Gui-
de, toate punctele achiziționate deja vor fi afișate ca sfere pe reconstrucția 3D.

Cum continuați cu înregistrarea ghidată

Pași

1. Folosind animația pentru orientare, deplasați ușor laserul Z-touch peste zona de interes
(indicată de zona verde în modelul 3D).

Înregistrarea ghidată
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Pași

2.
Achiziția punctului este indicată de un „bip” și de o bară de progresie.
Pe măsură ce achiziționați puncte, acestea sunt indicate prin sfere pe reconstrucția 3D.

3. În fereastra care se deschide, verificați acuratețea înregistrării (consultați p. 101).

Dacă nu se găsește nicio potrivire

După înregistrarea ghidată, dacă tot nu se găsesc potriviri, pe ecran se pot afișa mesajele
următoare:

Opțiuni

Dacă achiziția unui marcaj nu are o acuratețe suficientă, software-ul recalculează înregistrarea
cu indicații mai puțin restrictive pentru poziționarea marcajului:

Dacă nici după aceea nu se găsește o potrivire, se afișează următoarea fereastră:

• Pentru a reîncepe înregistrarea, apăsați butonul Start Again. Toate punctele deja achiziționa-
te sunt eliminate.

• Pentru a reveni la soluția curentă de adaptare pe suprafață, apăsați butonul More Points. Se
deschide fereastra Patient Registration, unde puteți achiziționa numărul de puncte pe care îl
considerați necesar pentru a îmbunătăți înregistrarea.
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Dacă înregistrarea Z-touch nu este posibilă

Opțiune

Dacă fața pacientului nu este suficient de vizibilă pentru camera video pentru a activa o înregis-
trare Z-touch adecvată, software-ul vă cere să schimbați metoda de înregistrare pe Softouch
(disponibilitatea variază în funcție de licența dvs. software).

Dezactivarea înregistrării ghidate

În timpul înregistrării ghidate, butonul Guide rămâne albastru pentru a indica faptul că este
activat. Pentru a dezactiva funcțiile ghidate, puteți apăsa oricând butonul Guide.
După dezactivarea funcției Guide, poziția camerei video nu mai este luată în considerare, iar
sferele nu mai sunt afișate în reconstrucția 3D. Puteți continua cu procedura de înregistrare
standard (în care cele trei marcaje anatomice achiziționate nu sunt utilizate pentru calcularea
potrivirii).
Înregistrarea ghidată poate fi reactivată apăsând din nou butonul Guide.
NOTĂ: Marcajele pot fi reachiziționate după un clic lung pe butonul Guide.
 

Înregistrarea ghidată
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6.6 Precizia înregistrării cu potrivire pe suprafață
6.6.1 Prezentare generală

Informații generale

După înregistrare, software-ul afișează fereastra de verificare.

Rezultatele înregistrării

Rezultat Deviație

Înregistrare reușită < 2,5 mm

Înregistrare nereușită > 2,5 mm

NOTĂ: Rețineți că precizia calculată de software oferă numai informații cu privire la cât de bine a
putut software-ul să potrivească punctele achiziționate cu datele pacientului. Această valoare nu
reprezintă neapărat eroarea generală.
 

Acuratețe de ghidare scăzută

Pentru a asigura o acuratețe suficientă, scanarea (de ex., CT sau RMN) trebuie să fie
adecvată pentru procedurile stereotaxice de ghidare (conform protocolului de scanare
Brainlab).

Din cauza posibilelor distorsiuni ale seturilor de imagini RMN, acuratețea ghidării poate fi
redusă la punctul de interes, chiar dacă înregistrarea a fost verificată satisfăcător.

Verificați acuratețea în alte zone decât marcajele și în vecinătatea regiunii de interes,
deoarece acuratețea ghidării poate fi compromisă din cauza propagării erorilor. Dacă există
o eroare la nivelul poziției unui marcaj, această eroare se poate agrava în cazul marcajelor
ulterioare, când verificați acuratețea ghidării.
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6.6.2 Verificarea preciziei: procedura standard

Cum verificați acuratețea înregistrării

La finalizarea înregistrării, software-ul afișează fereastra Registration Verification.

Figura 44 

Pas

Mențineți indicatorul peste cel puțin trei marcaje anatomice cunoscute și verificați dacă poziția
indicatorului afișată în modurile de vizualizare a imaginii corespunde cu punctul real de pe ana-
tomia pacientului.
Când indicatorul este la o distanță de 15 mm de suprafața calculată, software-ul afișează de-
viația (distanța până la suprafață) de la vârful indicatorului virtual la suprafață.

NOTĂ: Acuratețea în regiunea de interes poate diferi de acuratețea verificată pe suprafața pielii.
Pentru a estima acuratețea în regiunea de interes, utilizați funcția de verificare a marcajelor
anatomice, precum și funcția hărții fiabilității (consultați p. 105).
 

Verificați acuratețea potrivirii pe suprafață folosind mai multe marcaje anatomice (de ex.,
punctele nazale sau majoritatea punctelor orbitale laterale). Dacă efectuați, de exemplu, o
procedură pentru fosa craniană posterioară, verificați acuratețea în partea din spate a
capului.

Pașii următori

Conform verificării vizuale, efectuați următorii pași:

Opțiuni

Dacă înregistrarea verificată este suficientă, apăsați butonul Accept.
Se deschide ecranul principal și puteți începe ghidarea.

Dacă înregistrarea verificată nu este suficientă, apăsați butonul Improve.
Software-ul începe înregistrarea ghidată (consultați p. 97). Aceasta vă permite să combinați po-
trivirea pe suprafață calculată cu marcajele anatomice (dacă acestea nu au fost deja achiziționa-
te). Apoi, puteți achiziționa oricâte puncte de suprafață doriți. Punctele de suprafață achiziționate
anterior sunt păstrate și luate în considerare la calculare.

Dacă înregistrarea nu este suficientă și/sau dacă doriți să vizualizați informațiile în detaliu utili-
zând opțiunile avansate, consultați p. 104.

Precizia înregistrării cu potrivire pe suprafață
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NOTĂ: Dacă, în timpul verificării vizuale, observați o deviație mai mare de 3 mm, vă recomandăm
să selectați butonul Improve și/sau să verificați acuratețea indicatorului.
 

Dacă nu se găsește nicio potrivire

Dacă ați apăsat butonul Improve și nu s-a găsit nicio potrivire după achiziționarea de puncte
suplimentare de adaptare pe suprafață, se afișează fereastra următoare:

Figura 45 

Opțiuni

Pentru a reveni la soluția de înregistrare anterioară, apăsați Last Solution.
Punctele suplimentare sunt șterse și se deschide înregistrarea anterioară.

Pentru a elimina punctele suplimentare de adaptare pe suprafață, apăsați butonul Cancel.
Se închide fereastra.

Pentru a reîncepe înregistrarea, apăsați butonul Start Again.
Toate punctele deja achiziționate sunt șterse.

Opțiuni suplimentare

În fereastra Registration Verification sunt disponibile următoarele opțiuni:

Opțiuni

Pentru a comuta între înregistrarea curentă și cea anterioară (dacă ați modificat o înregistrare),
apăsați butonul Last Solution.

Pentru a verifica înregistrarea utilizând funcțiile avansate, apăsați acest buton (con-
sultați p. 104).

ÎNREGISTRAREA CU POTRIVIRE PE SUPRAFAȚĂ
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6.6.3 Verificarea acurateței: Funcții avansate

Fereastra Registration Verification

②

①

Figura 46 
Harta fiabilității se bazează pe distribuția punctelor de adaptare pe suprafață și pe distanța
calculată a acestora față de suprafața pielii.
Utilizați harta pentru a evalua fiabilitatea înregistrării în regiunea de interes aleasă. Când măsurați
acuratețea în zonele afișate în verde, există șanse mai mari să obțineți aceeași acuratețe ca în
alte zone afișate în verde, decât în zonele afișate în galben sau incolore.

Acuratețea în regiunea de interes poate diferi de acuratețea verificată pe suprafața pielii.
Puteți estima acuratețea în regiunea de interes combinând verificarea marcajelor
anatomice la suprafața pielii cu harta fiabilității pentru regiunea de interes. Stabiliți dacă
zona de interes se află într-o zonă acceptabilă a hărții fiabilității.

Verificați acuratețea în mai multe locații, în special în zona de interes. Dacă zona de interes
nu este accesibilă, verificați zonele cât mai apropiate posibil de zona de interes.

Harta afișează mai degrabă o probabilitate estimată a erorilor în raport cu potrivirea
calculată, și nu o acuratețe absolută.

Rețineți că și atunci când harta indică o fiabilitate bună, aceasta nu înseamnă neapărat că
adaptarea este suficient de exactă. Acuratețea înregistrării trebuie verificată la nivelul
marcajelor anatomice.

Cum accesați funcțiile avansate

Opțiuni

Pentru a comuta între înregistrarea curentă și cea anterioară (dacă ați modificat o
înregistrare), apăsați butonul Last Solution ①.

Apăsați pictograma ② pentru a activa harta fiabilității.

Precizia înregistrării cu potrivire pe suprafață
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6.6.4 Verificarea acurateței utilizând funcțiile avansate

Partea 1: Verificarea alinierii

Pași

1. Verificați acuratețea generală menținând indicatorul pe marcaje anatomice cunoscute. Ve-
rificați dacă poziția afișată pe ecran corespunde cu poziția reală de pe craniul pacientului.

2.

• Dacă alinierea este acceptabilă, continuați cu partea 2.
• Dacă alinierea nu este acceptabilă, utilizați următoarele opțiuni:

- Apăsați butonul Improve și achiziționați puncte suplimentare de suprafață sau combi-
nați adaptarea pe suprafață calculată cu marcajele anatomice (dacă acestea nu au
fost deja achiziționate).

- Configurați setările pragului pielii (consultați p. 90). Înregistrarea este recalculată con-
form noului prag.

Partea 2: Verificați distanța punctelor

Pași

1.
Mențineți indicatorul pe diferite puncte de pe craniul pacientului și verificați în modul de
vizualizare deviația afișată (distanța până la suprafață) pe baza poziției curente a indica-
torului.

2.
• Dacă distanțele afișate sunt acceptabile, continuați cu partea 3.
• Dacă distanțele afișate indică imprecizii inacceptabile, îmbunătățiți înregistrarea sau re-

glați pragul conform instrucțiunilor din partea 1.

Partea 3: Verificarea hărții fiabilității

Acuratețea în regiunea de interes poate diferi de acuratețea verificată pe suprafața pielii. Puteți
estima acuratețea în regiunea de interes combinând verificarea marcajelor anatomice la suprafața
pielii cu harta fiabilității pentru regiunea de interes. Stabiliți dacă zona de interes se află într-o
zonă acceptabilă a hărții fiabilității.

Pași

1. Mențineți indicatorul pe craniul pacientului cât mai aproape posibil de regiunea de interes
și vizualizați harta fiabilității în modurile de vizualizare axial, coronal și sagital.

2. Verificați distanța până la suprafață afișată în modurile de vizualizare. Încercați să evitați
deplasarea pielii.

3.

• Dacă regiunea de interes se află în interiorul unei zone acceptabile a hărții, apăsați bu-
tonul Accept pentru a confirma acuratețea.

• Dacă distanțele afișate indică imprecizii inacceptabile, îmbunătățiți înregistrarea sau re-
glați pragul conform instrucțiunilor din partea 1.

Partea 4 (opțional): Soluții de comutare

Dacă ați modificat înregistrarea, puteți comuta între înregistrările modificate și cele anterioare
pentru a le compara.

Pași

1. Pentru a comuta între soluțiile de înregistrare, apăsați butonul Last Solution.

2. Verificați fiecare înregistrare parcurgând părțile 1 – 3 conform instrucțiunilor anterioare.

ÎNREGISTRAREA CU POTRIVIRE PE SUPRAFAȚĂ
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Pași

3.

• Dacă una dintre soluții este acceptabilă, apăsați butonul Accept pentru a confirma acu-
ratețea înregistrării selectate, iar apoi verificați acuratețea utilizând harta fiabilității.

• Dacă distanțele afișate indică imprecizii inacceptabile, îmbunătățiți înregistrarea sau re-
glați pragul conform instrucțiunilor din partea 1.

Precizia înregistrării cu potrivire pe suprafață
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7 ÎNREGISTRAREA
MARCAJELOR
INTRAOPERATORII

7.1 Introducere
7.1.1 Prezentare generală

Informații generale

Dacă ați efectuat deja înregistrarea (standard sau cu potrivire pe suprafață), se recomandă să
achiziționați marcaje intraoperatorii care pot fi înregistrate în orice moment în timpul intervenției
chirurgicale.
NOTĂ: Dacă nu ați ghidat niciun instrument timp de zece minute, se afișează automat fereastra
Register Intraoperative Landmarks pentru a putea achiziționa puncte.
 

Dacă este necesară înregistrarea intraoperatorie, achiziționați marcajele intraoperatorii
după înregistrarea inițială. Aceasta este singura metodă de reînregistrare a unui pacient
drapat, de exemplu, sistemul de referință a fost deplasat în mod neintenționat.

Prezentare generală a fluxului de lucru

Flux de lucru

1. Efectuați înregistrarea inițială (fie standard, fie cu potrivire pe suprafață).

2. Dacă este necesară înregistrarea intraoperatorie, deschideți fereastra Registration Se-
lection și selectați Acquire Intraoperative Landmarks.

3. Selectați setul de imagini (dacă există mai multe seturi disponibile).

4. Definiți marcajele intraoperatorii.

5. Deschideți fereastra Registration Selection și selectați Register Intraoperative Land-
marks.

6. Înregistrați marcajele intraoperatorii.

7. Verificați acuratețea înregistrării.

ÎNREGISTRAREA MARCAJELOR INTRAOPERATORII
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7.1.2 Instrumente de înregistrare și instrucțiuni privind software-ul

Instrumente de înregistrare

Puteți efectua înregistrarea marcajelor intraoperatorii utilizând indicatorul sau vârful Softouch.
Marcajele se achiziționează/înregistrează menținând indicatorul sau vârful Softouch orientat spre
un marcaj și pivotând ușor indicatorul în timp ce mențineți vârful nemișcat.

Evitarea deplasării pielii

Când înregistrați marcajele intraoperatorii, mențineți indicatorul sau vârful Softouch perpendicular
pe marcaj. Se evită astfel deplasarea accidentală a pielii, cauzată de forța instrumentului.

Considerații privind siguranța

Selectați cu atenție marcajele de înregistrat. Când utilizați indicatorul pentru înregistrare,
asigurați-vă că nu răniți pacientul cu vârful indicatorului. Vasele sanguine, ochii etc. nu
sunt zone adecvate pentru înregistrarea marcajelor.

Pentru a asigura o achiziție exactă a punctelor, deplasați dispozitivul Softouch sau
indicatorul încet când achiziționați punctele.

Indicații software vizuale

Numărul de marcaje intraoperatorii care pot fi înregistrate este indicat de sfere în fereastra de
înregistrare.

Figura 47 

Culoarea sferei Indicație

Albastru Marcajul este înregistrat.

Negru Marcajul nu este înregistrat încă.

Indicații software auditive

Software-ul emite un semnal sonor de fiecare dată când înregistrați un marcaj.
Dacă încercați să înregistrați un punct deja înregistrat, software-ul va emite un semnal sonor de
avertizare cu tonalitate mai joasă și nu va reînregistra punctul.

Afișarea marcajelor intraoperatorii

Toate marcajele planificate intraoperatoriu în software-ul de ghidare sunt afișate în albastru pe
ecran.

Introducere
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7.2 Achiziționarea și înregistrarea marcajelor
intraoperatorii

7.2.1 Achiziționarea marcajelor intraoperatorii

Cum activați achiziția

Figura 48 

Pași

1. Apăsați butonul Register din bara de meniuri.

2.
În fereastra Registration Selection, apăsați butonul Acquire Intraoperative Land-
marks.
Se deschide fereastra de achiziție.

Cum achiziționați marcaje

Figura 49 

ÎNREGISTRAREA MARCAJELOR INTRAOPERATORII
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Pași

1.

Definiți marcajele unul după celălalt, asigurându-vă că definiți puncte care pot fi ușor
identificate în timpul înregistrării. Marcajele achiziționate se afișează în albastru.
Utilizați modurile de vizualizare mărite (ferestrele inferioare) pentru a mări imaginile.
Trebuie să definiți cel puțin patru marcaje. Puteți defini un număr maxim de șapte marca-
je.

2. După ce ați definit minim patru marcaje, apăsați butonul Proceed pentru a reveni la ecra-
nul principal.

NOTĂ: Apăsarea butonului Delete elimină cel mai recent achiziționat marcaj.
 

Achiziționarea și înregistrarea marcajelor intraoperatorii
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7.2.2 Înregistrarea marcajelor intraoperatorii

Cum activați înregistrarea

Figura 50 

Pași

1. Apăsați butonul Register din bara de meniuri.

2.
În fereastra Registration Selection, apăsați butonul Register Intraoperative Land-
marks (disponibil imediat ce ați achiziționat marcaje intraoperatorii).
Se deschide fereastra de înregistrare.

Cum înregistrați marcajele intraoperatorii

Figura 51 

ÎNREGISTRAREA MARCAJELOR INTRAOPERATORII
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Pași

1.

Înregistrați marcajele în ordinea definită de software. Marcajul curent de înregistrat este
afișat în modurile de vizualizare sub forma unui reticul într-un cerc.
Pivotați indicatorul sau vârful Softouch în fiecare marcaj unul după celălalt, conform indi-
cațiilor software-ului.
NOTĂ: Pentru reînregistrare, puteți utiliza numai marcaje achiziționate cu funcția Acquire
Intraoperative Landmarks.
 

2. Dacă un marcaj nu este accesibil, apăsați butonul Skip și treceți la următorul marcaj.

3.
• Înregistrați un număr minim de patru marcaje și apăsați butonul Proceed sau
• Înregistrați toate marcajele, astfel încât software-ul să treacă automat la pasul următor.

4. În fereastra care se deschide, verificați acuratețea înregistrării (consultați p. 78).

Acuratețe

O reînregistrare intraoperatorie poate să nu fie la fel de precisă ca prima înregistrare
(preoperatorie) din cauza faptului că erorile din ambele înregistrări sunt compilate.
Verificați cu atenție reînregistrarea intraoperatorie menținând indicatorul orientat spre
marcaje anatomice cunoscute și verificați poziția afișată pe ecran.

Dacă ștergeți marcajele intraoperatorii, e posibil să nu mai puteți reînregistra datele
pacientului dacă înregistrarea inițială se pierde (de exemplu, dacă mutați un sistem de
referință). În acest caz, trebuie să opriți ghidarea și să începeți din nou înregistrarea.

Achiziționarea și înregistrarea marcajelor intraoperatorii
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8 CONFIGURAREA
MODURILOR DE
VIZUALIZARE

8.1 Modurile de vizualizare a ghidării
8.1.1 Prezentare generală

Informații generale

Când porniți software-ul, ecranul de ghidare afișează pe ecran informațiile anatomice ale
pacientului în modurile de vizualizare 3D, axial, coronal și sagital. Puteți configura ecranul
principal conform descrierii de la p. 118.

Figura 52 

Performanțele software-ului

Viteza software-ului variază în funcție de conținutul 3D (modurile de vizualizare 3D, afișarea
3D a instrumentelor, vârfurilor și traiectoriilor) afișat, precum și de numărul și
complexitatea obiectelor. Pentru a evalua viteza de actualizare a software-ului, puteți
compara mișcarea instrumentului real cu reprezentarea afișată a instrumentului. Dacă
afișarea ghidării este lentă, mențineți cantitatea de date vizibile la un nivel minim.

CONFIGURAREA MODURILOR DE VIZUALIZARE

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 113



Calitatea imaginii

Imaginile sunt interpolate și pot diferi de scanările inițiale sau pot părea că au o rezoluție
mai mare decât scanările inițiale. Informațiile din planurile adiacente pot fi afișate în planul
de reconstrucție curentă. Suplimentar, din cauza poziției pacientului în scaner sau de
alinierea imaginii în alte aplicații, reconstrucțiile axială, coronală și sagitală pot diferi de
orientarea reală axială, coronală și sagitală a imaginii.
Dacă datele imagistice nu sunt încărcate complet, de exemplu, din cauza memoriei insuficiente,
software-ul afișează un mesaj care vă informează că rezoluția setului de imagini este redusă. În
acest caz, puteți reduce numărul seturilor de imagini afișate pentru a îmbunătăți performanța.
Dacă modul de vizualizare afișează un set de imagini care conține o secțiune de imagine spartă,
pe ecran se afișează un mesaj corespunzător.

Orientarea setului de imagini

Setările orientării implicite a imaginilor se definesc conform numelui de utilizator în software-ul
Content Manager.

Etichetarea imaginilor

În funcție de imaginea afișată, modurile de vizualizare sunt etichetate cu orientarea imaginilor:

Etichetă Orientare

A Anterior

P Posterior

L Stânga

R Dreapta

H Cap

F Picior

Afișarea orei de scanare

În mod implicit, data și ora scanării sunt afișate în fiecare mod de vizualizare. Aceste informații
sunt utile, de exemplu, într-o setare imagistică intraoperatorie, pentru a stabili dacă pe ecran este
afișat cel mai recent set de imagini.
Puteți dezactiva această setare după cum urmează:

Pași

1. Deschideți fereastra Tools urmând calea Tools > Settings.

2.
Apăsați butonul Display Scan Time pentru a dezactiva setarea și pentru a ascunde data
și ora scanării.
Apăsați din nou acest buton pentru a activa afișarea.

Modurile de vizualizare a ghidării
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Afișarea instrumentului

Când instrumentul ghidat se află în câmpul de vizibilitate al camerei video, reprezentarea
instrumentului este afișată în culoarea corespunzătoare (consultați p. 40) în modurile de
vizualizare a imaginii.

①

②

Figura 53 

Nr. Componentă

①
Reticulul indică vârful instrumentului.
NOTĂ: Dimensiunea reticulului afișat poate fi reglată în fereastra Tools (consultați p.
183).
 

②
Când indicatorul sau instrumentul ghidat este integrat în modul de vizualizare (adică axa
instrumentului se află în planul imaginii), pe ecran se afișează o prelungire a instrumentu-
lui. Prelungirea este indicată în modurile de vizualizare 2D.

Butoanele din modurile de vizualizare a imaginii

Buton Explicație

Săgețile pentru derulare vă permit să parcurgeți modurile de vizualizare secțiune
cu secțiune. Butoanele apar în modurile de vizualizare axial, coronal și sagital
când se activează funcția Freeze.
NOTĂ: De asemenea, puteți derula utilizând o bară de derulare invizibilă, care se
află între butoane.
 

Afișează un mod de vizualizare ca ecran complet. Pentru a vizualiza mai multe
detalii în imagini. Apăsați din nou această pictogramă pentru a reveni la ecranul
cu mai multe moduri de vizualizare.

Alocă imagini individuale fiecărui mod de vizualizare (consultați p. 126).
De asemenea, utilizând această pictogramă, puteți configura anumite reglaje de
vizualizare descrise în această secțiune.

Vă permite să rotiți modul de vizualizare în mod similar cu orientarea pacientului,
în modurile de vizualizare Inline și Probe’s Eye.

Vă permite să rotiți imaginea la 45° în sens orar, pentru modurile de vizualizare
Brain Projection și Inline.

CONFIGURAREA MODURILOR DE VIZUALIZARE
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Butoanele din modurile de vizualizare 3D avansate

Buton Explicație

Modurile de vizualizare 3D, precum Overview și Sinus Overview, vă permit
să rotiți modelul 3D conform direcției săgeții.
NOTĂ: Alternativ, puteți atinge modelul 3D și trage cu degetul pe ecran pentru
a-l roti.
 

Aceste butoane vă permit să rotiți modelul 3D conform direcției săgeții.
Apăsați pictograma în modul de vizualizare pe care doriți să-l rotiți.
NOTĂ: Alternativ, puteți atinge modelul 3D și trage cu degetul pe ecran pentru
a-l roti.
 

Aceste butoane vă permit să deplasați anumite moduri de vizualizare 3D con-
form direcției săgeții. Butoanele devin vizibile timp de câteva secunde dacă
atingeți modul de vizualizare.

Aceste butoane vă permit să măriți sau să micșorați un mod de vizualizare
3D. Toate modurile de vizualizare 3D avansate conțin aceste pictograme vizi-
bile.

Vă permite să porniți/opriți desenarea craniotomiei planificate utilizând vârful/
indicatorul Softouch.
NOTĂ: Craniotomia planificată este evidențiată în albastru.
 

Vă permite să ștergeți craniotomia planificată.

Modurile de vizualizare a ghidării
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8.1.2 Mărirea imaginilor

Imagini mărite/micșorate

Submeniul Zoom din bara de meniuri vă permite să modificați nivelul de vizualizare a imaginilor
afișate, astfel încât să puteți vizualiza mai multe detalii în imagini. Toate modurile de vizualizare
2D relevante sunt mărite sau micșorate cu același factor.

② ③

①

Figura 54 

Nr. Componentă

① Butonul Reset readuce factorul de mărire/micșorare la 100% (pe ecran se afișează toată
imaginea).

② Butonul minus micșorează toate modurile de vizualizare.

③ Butonul plus mărește toate modurile de vizualizare.

Smart Autozoom

În plus, software-ul are o funcție de mărire/micșorare automată care mărește factorul de mărire/
micșorare al imaginilor afișate la 300% când instrumentul ghidat este menținut nemișcat, în
aceeași poziție. Factorul de mărire/micșorare rămâne la 300% atât timp cât instrumentul este
ghidat încet.
Dacă ghidați instrumentul rapid sau dacă îl scoateți din câmpul de vizibilitate al camerei video,
factorul de mărire/micșorare revine la 100%. De asemenea, puteți reseta factorul de mărire/
micșorare utilizând butoanele Zoom din bara de meniuri.

①

Figura 55 
NOTĂ: Funcția Smart Autozoom se activează implicit când porniți software-ul. Apăsarea
butonului Zoom: 100% timp de câteva momente activează/dezactivează funcția Smart
Autozoom.
 

Pentru a dezactiva această setare:

Pași

1. Apăsați butonul Settings din fereastra Tools.

2.
Pentru a activa setarea, apăsați butonul Smart Autozoom.
Apăsați din nou acest buton pentru a dezactiva setarea.
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8.2 Configurarea ecranelor principale
8.2.1 Prezentare generală

Informații generale

Butonul Display ② din bara de meniuri vă permite să aplicați setări globale pentru ecranul
principal și să configurați două ecrane diferite pentru spațiul de lucru (indicate de o fereastră pop-
up ①). 
Odată configurate, setările ecranului sunt salvate pe tot parcursul procedurii.

①

②

Figura 56 
Setările implicite ale ecranului sunt indicate după cum urmează:
• Workspace 1: Axial, coronal, sagital și un mod de vizualizare suplimentar, stabilit în funcție de

licența dvs. software
• Workspace 2: Probe’s Eye, Inline 1, Inline 2 și un mod de vizualizare suplimentar, stabilit în

funcție de licența dvs. software

Cum configurați un mod de vizualizare

Pași

1. Apăsați butonul Display câteva momente pentru a selecta spațiul de lucru pe care doriți
să îl configurați.

2.

• Utilizați pictograma Ochi pentru a configura fiecare mod de vizualizare sau
• Apăsați butonul Display pentru:

- A selecta o setare preconfigurată a afișajului (fila Layouts, consultați p. 120).
- A crea o setare personalizată pentru ecranul selectat (fila Add, consultați p. 122).
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Fereastra de afișare

Figura 57 

Opțiuni

În fila Layouts, puteți:
• Selecta dispunerile preconfigurate ale afișajului pentru configurarea modului principal de vi-

zualizare (consultați p. 120).
• Crea și/sau selecta o dispunere personalizată a afișajului pentru ecranul principal (consultați

p. 122).

În fila View Orientation, puteți defini orientarea datelor imagistice ale pacientului, astfel încât
acestea să se potrivească cu poziția pacientului conform perspectivei chirurgului (consultați p.
125).
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8.2.2 Dispuneri preconfigurate

Cum selectați o dispunere preconfigurată

Pași

1. Apăsați butonul Display.

2. Selectați fila Layouts.

3. Selectați dispunerea preconfigurată.

4.

Dacă există mai multe seturi de imagini disponibile, selectați setul de imagini care doriți
să fie afișat în fereastra Select Set.
Dacă ați selectat dispunerea 2X3 Windows software-ul vă cere să selectați două seturi
de imagini (dacă se încarcă mai multe seturi de imagini).
Fereastra se închide și ecranul selectat este actualizat cu configurația definită.

NOTĂ: Dacă doriți să comutați rapid între modurile de vizualizare axial, coronal și sagital, selectați
opțiunea 4 Windows.
 

Opțiuni de dispunere

Figura 58 

Opțiune de dispunere Explicație

4 Windows Patru moduri de vizualizare cu dimensiuni egale (3D, axial, sagital,
coronal)

2+1 Windows Două moduri de vizualizare cu dimensiuni egale (sagital, coronal)
și unul cu dimensiuni mari (axial)

3+1 Windows Trei moduri de vizualizare cu dimensiuni egale (axial, sagital, coro-
nal) și unul de dimensiuni mari (3D)

4 Inline Windows Patru moduri de vizualizare cu dimensiuni egale (3D, Probe’s Eye,
Inline 1, Inline 2)

2x3 Windows Două seturi de imagini diferite, unul lângă celălalt (axial, sagital,
coronal)

2x3+1 Windows Două seturi de imagini diferite, unul lângă celălalt (axial, sagital,
coronal) și un mod de vizualizare de dimensiuni mari (3D)
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Opțiune de dispunere Explicație

3x3 Windows Trei seturi de imagini diferite, unul lângă celălalt (axial, sagital, co-
ronal)

NOTĂ: După selectarea unei dispuneri, actualizarea tuturor modurilor de vizualizare poate dura
câteva secunde. Modurile de vizualizare se actualizează secvențial, și nu toate odată.
 

Exemplu de configurare

Acest exemplu de ecran prezintă dispunerea 2X3 Windows:

Figura 59 

Configurarea modului de vizualizare principal cu două afișaje

Dacă sistemul dvs. are două afișaje (de ex., sistemul Curve). Puteți configura ambele moduri de
vizualizare principale în fereastra Display.

Opțiuni

Selectați o setare de afișaj preconfigurată pentru a configura afișajul activ curent al modului de
vizualizare principal.

Selectați o setare de afișaj preconfigurată pentru a configura afișajul non-activ al modului de vi-
zualizare principal.
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8.2.3 Dispunerile personalizate

Informații generale

Această opțiune vă permite să salvați dispunerile și modurile de vizualizare configurate utilizând
butonul Display sau pictograma Ochi.
Când închideți software-ul, se salvează modurile dvs. de vizualizare personalizate ①.

Cum definiți o dispunere personalizată

①

Figura 60 

Pași

1.
Configurați un mod de vizualizare pentru ecranele Workspace 1 sau Workspace 2:
• utilizând fila Layouts și
• utilizând pictograma Ochi

2. Apăsați Display din bara de meniuri.

3. Deschideți fila Layouts (afișată mai sus).

4. Apăsați butonul Add.

5.
În fereastra Display Label, definiți o denumire pentru modul de vizualizare personalizat și
apăsați butonul Accept.
Modul de vizualizare personalizat ① este acum disponibil pentru selecție în fila Layouts.

Cum aplicați dispunerea personalizată

Pași

1. Apăsați butonul Display.

2. Selectați fila Layouts.

3. Selectați o dispunere personalizată definită.
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Pași

4.

Dacă sunt disponibile, seturile de imagini preselectate sunt aplicate în modul de vizualiza-
re personalizat.
În caz contrar, software-ul vă cere să selectați setul (seturile) de imagini necesar(e).
NOTĂ: Fereastra se închide și dispunerea selectată este actualizată cu dispunerea per-
sonalizată.
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8.2.4 Orientarea imaginilor

Informații generale

Fereastra Image Orientation, localizată în meniul Tools > Settings > Image Orientation, vă
permite să setați orientarea datelor imagistice ale pacientului în modurile de vizualizare axial,
coronal și sagital, astfel încât aceasta să se potrivească cu poziția pacientului în sala de operații.

Cum setați orientarea

Figura 61 

Pas

În fereastra Image Orientation, selectați orientarea necesară.
Etichetarea în cadrul modurilor de vizualizare a imaginii (anterior/posterior, stânga/dreapta, cap/
picioare) se actualizează corespunzător.

Pentru a vă asigura că orientarea pacientului a fost setată corect, verificați dacă etichetarea
imaginii (consultați p. 114) se potrivește cu orientarea reală a pacientului (anterior/
posterior, stânga/dreapta și cap/picioare).
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8.2.5 Orientarea modului de vizualizare

Informații generale

Fereastra View Orientation vă permite să reglați orientarea datelor imagistice 3D ale pacientului,
astfel încât aceasta să se potrivească cu poziția pacientului conform perspectivei chirurgului.
Chirurgul poate vizualiza datele imagistice pe ecran și pacientul real din același unghi.
Fereastra View Orientation se poate utiliza pentru modurile de vizualizare Inline 1, Inline 2,
pentru toate modurile de vizualizare Probe’s Eye și pentru modurile de vizualizare Craniotomy
Planning și MIP.

Înainte de a începe

Asigurați-vă că ați înregistrat pacientul.

Cum configurați orientarea modului de vizualizare

②

③①

Figura 62 

Pas

1.
• Accesați calea Display > View Orientation sau
• Dacă este disponibilă, apăsați pictograma Ochi > View Orientation

2. Dacă este necesar, reglați rotația imaginii 3D în orice direcție apăsând direct în fereastră
și deplasând imaginea în poziția de rotire dorită utilizând degetul.

3. Apăsați butonul Close ③ pentru a confirma modificările și pentru a trece la ecranul princi-
pal.

Opțiuni

Apăsați butonul Reset ① pentru a restabili orientarea pacientului așa cum era atunci când ați
accesat această fereastră.

Apăsați pictograma ② pentru a modifica setul de imagini.
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8.3 Configurarea modurilor de vizualizare individuale
utilizând pictograma Ochi

8.3.1 Configurarea modurilor de vizualizare individuale

Pictograma Ochi

Pictograma Ochi este disponibilă în fiecare mod de vizualizare a imaginii din ecranul principal.
Puteți utiliza pictograma Ochi pentru a defini setări pentru fiecare mod de vizualizare individual.

Figura 63 

Cum accesați opțiunile de vizualizare

Apăsați pictograma Ochi în modul de vizualizare pe care doriți să îl modificați. Se deschide
următoarea fereastră:

Figura 64 
Există disponibile mai multe file, în care puteți defini setările:
• 2-D Views (p. 128)
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• 3-D Views (p. 131)
• Other Views (p. 135)
• View Configuration (p. 149)
• Windowing (p. 140)
• View Orientation (p. 125)

NOTĂ: Disponibilitatea depinde de modul de vizualizare selectat, de configurarea sistemului dvs.
și de licențe.
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8.4 Alocarea imaginilor 2D și 3D pentru modurile de
vizualizare individuale

8.4.1 Moduri de vizualizare 2D

Cum alocați modurile de vizualizare 2D

Figura 65 

Pași

1. Apăsați fila 2-D Views.

2. Apăsați modul de vizualizare dorit.

3.

Dacă există disponibile mai multe seturi de imagini, se deschide fereastra Select Set. Se-
lectați setul de imagini pe care doriți să îl afișați în modul de vizualizare.
NOTĂ: Fereastra se închide și modul de vizualizare este actualizat cu setul de imagini se-
lectat.
 

Modurile de vizualizare 2D axial, coronal și sagital

Mod de vizualizare Explicație

Axial: afișează imaginea în poziție axială raportată la
poziția curentă a instrumentului.
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Mod de vizualizare Explicație

Coronal: afișează imaginea în poziție coronală rapor-
tată la poziția curentă a instrumentului.

Sagittal: afișează imaginea în poziție sagitală raportată
la poziția curentă a instrumentului.

NOTĂ: Software-ul afișează secțiunea în care vârful instrumentului este ghidat în mod curent.
 

Moduri de vizualizare integrată 2D

Mod de vizualizare Explicație

Inline 1: afișează un plan de reconstrucție extins de axa
instrumentului în poziție verticală, conform orientării de-
finite a modului de vizualizare (consultați p. 125). Se ge-
nerează astfel o reconstrucție care se extinde între pla-
nul modului de vizualizare coronal și cel al modului de
vizualizare sagital.

Inline 2: afișează un mod de vizualizare perpendicular
pe modul de vizualizare Inline 1. Aici, planul recon-
strucției este extins de axa instrumentului în poziție ori-
zontală, conform orientării definite a modului de vizuali-
zare (consultați p. 125).
NOTĂ: Acest mod de vizualizare este util pentru identifi-
carea și ghidarea axei sondei.
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Modurile de vizualizare 2D Probe’s Eye

Mod de vizualizare Explicație

Probe’s Eye: afișează un mod de vizualizare perpendi-
cular pe axa instrumentului, conform modurilor de vizua-
lizare Inline 1 și 2. Planul de vizualizare Probe’s Eye
conține vârful instrumentului. 

Split Probe’s Eye: afișează patru reconstrucții de
secțiuni perpendiculare, la diferite adâncimi față de vâr-
ful instrumentului. Vârful instrumentului este indicat de
reticul la adâncimi de 0 mm, 5 mm, 10 mm și 15 mm. 
NOTĂ: Acest mod de vizualizare este util în special pen-
tru îndrumarea ghidării.
 

Configurarea modurilor de vizualizare 2D

Apăsați pictograma Ochi pentru a gestiona obiecte și suprapuneri în modurile de vizualizare
individuale prin intermediul filei View Configuration în ceea ce privește vizibilitatea și
vizualizarea.
Dacă modificați configurarea ferestrelor cu ajutorul filei Windowing, aceasta va fi modificată
pentru toate modurile de vizualizare a reconstrucțiilor acestui set de imagini.
NOTĂ: Utilizați butonul Apply to all views pentru a aplica modificările la toate modurile de
vizualizare, inclusiv, de exemplu, modurile de vizualizare 3D.
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8.4.2 Moduri de vizualizare 3D

Cum alocați modurile de vizualizare 3D

În funcție de licența achiziționată, puteți avea anumite opțiuni sau toate opțiunile de vizualizare 3D
de mai jos:

Figura 66 

Pași

1. Apăsați fila 3-D Views.

2. Apăsați modul de vizualizare dorit.

3.
Dacă există disponibile mai multe seturi de imagini, se deschide fereastra Select Set. Se-
lectați setul de imagini pe care doriți să îl afișați în modul de vizualizare.
NOTĂ: Fereastra se închide și modul de vizualizare este actualizat cu imaginea selectată.
 

Actualizarea afișării ghidării poate dura mai mult în timpul calculării unui mod de
vizualizare 3D. Afișarea poate fi întârziată și dacă sunt afișate simultan mai multe moduri
de vizualizare 3D. Pentru a accelera afișarea, reduceți numărul de vizualizări 3D.

Moduri de vizualizare 3D

Mod de vizualizare Explicație

Overview: afișează o reconstrucție 3D a setului de ima-
gini și a obiectelor, pe baza unei tehnici de redare a volu-
mului. Pielea poate fi afișată ca o siluetă asemănătoare
sticlei.
În funcție de licența dvs., există posibilitatea de afișare a
pragului dinamic pe baza obiectelor osoase și a vaselor
de sânge. Toate reglajele pot fi efectuate în fila View
Configuration prin intermediul pictogramei Ochi.
Puteți roti imaginea 3D în orice direcție apăsând direct în
modul de vizualizare a imaginii.
NOTĂ: Modul Overview este disponibil pentru seturile
de imagini RMN și CT.
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Mod de vizualizare Explicație

Probe’s Eye: afișează o reconstrucție 3D a setului de
imagini pe baza unei tehnici de redare a volumului, pre-
cum Overview.
Poziția imaginii 3D este orientată ortogonal față de axa
instrumentului. Acest mod de vizualizare poate fi utilizat
numai la detectarea unui instrument.
NOTĂ: Modul de vizualizare Probe’s Eye este disponibil
pentru seturile de imagini RMN și CT.
 

Craniotomy Planning: afișează o reconstrucție 3D a
obiectelor și osului cu o siluetă a pielii pacientului.
Puteți roti imaginea 3D în orice direcție apăsând direct în
modul de vizualizare a imaginii. Când pictograma este
activă, puteți utiliza vârful/indicatorul Softouch pentru a
contura craniotomia planificată. Când pictograma este
inactivă, puteți utiliza vârful/indicatorul Softouch pentru a
secționa prin siluetele osoase/ale pielii obținând astfel vi-
zibilitate asupra obiectelor sau traiectoriilor planificate.
Se recomandă să creați un obiect cerebrum (în iPlan)
pentru a planifica un contur de lambou osos și pentru a
stabili prin care girus sau suculus veți traversa pentru a
atinge ținta.
NOTĂ: Modul Craniotomy Planning se recomandă pen-
tru seturile de imagini CT, dar este utilizabilă și pentru se-
turile de imagini RMN.
 

MIP: permite vizualizarea volumului pentru date 3D care
proiectează voxelii cu intensitate maximă de-a lungul di-
recției de vizualizare, în planul vizualizării.
NOTĂ: Modul MIP este disponibil pentru seturile de ima-
gini CT, RMN și PET.
 

Sinus Overview: definește osul pentru afișarea ca-
vităților sinusale. Deplasarea indicatorului poate „tăia”
osul pentru o mai bună vizualizare a cavităților sinusale.
Sunt disponibile moduri de vizualizare Sinus Axial, Si-
nus Coronal și Sinus Sagittal.
NOTĂ: Modurile de vizualizare Sinus sunt disponibile
numai pentru seturile de imagini CT.
 

NOTĂ: Funcționalitățile și reprezentarea modului de vizualizare pot varia în funcție de licența pe
care o dețineți.
 

Dacă suprafața nu este reprezentată corect, verificați modurile de vizualizare Overview și
Probe’s Eye, după calcularea și adaptarea pragului pentru piele/os în fila de configurare a
modului de vizualizare.
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Configurarea modurilor de vizualizare 3D

După ce apăsați pictograma Ochi, puteți gestiona obiecte în modurile de vizualizare individuale
prin intermediul filei View Configuration.
• Pentru a modifica culoarea, denumirea sau opacitatea, apăsați imaginile în miniatură pentru

detalii
• Modificați anumite praguri și tipuri de vizualizare a pielii de la siluetă transparentă la un aspect

opac natural
• Activați opțiunea de secționare pentru fiecare obiect, care va secționa respectivul obiect cu

indicatorul
• Dacă ați predefinit o casetă de decupare în software-ul iPlan sau DICOM Viewer, o puteți

activa/dezactiva pentru vizualizare (de ex., dacă doriți să vizualizați tot setul de imagini)
NOTĂ: Apăsați butonul Apply to all views pentru a aplica modificările la toate modurile de
vizualizare.
 

Fila View Configuration

⑥ ⑤

①

② ③ ④

Figura 67 
În fila View Configuration, puteți:

Nr. Componentă

① Selecta un element pentru vizualizare (apăsați imaginea în miniatură).

②

Selecta un element pentru a-l face vizibil/invizibil într-un mod de vizualizare principal.
Activarea/dezactivarea funcției Visible afișează/ascunde obiectul în modurile de vizuali-
zare a imaginii:
• O pictogramă Ochi deschisă înseamnă că obiectul este vizibil.
• O pictogramă Ochi închisă înseamnă că obiectul este ascuns.

③ Selecta un element de secționat cu indicatorul.

④ Modifica vizualizarea unui element, de exemplu, Skin în Skin Overlay.

⑤ Decupa un set de date cu o casetă (regiune de interes) predefinită în software-ul iPlan
sau DICOM Viewer.

⑥ Aplica modificările la toate celelalte moduri de vizualizare.
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Fila View Orientation

Fereastra View Orientation vă permite să reglați orientarea datelor imagistice 3D ale pacientului,
astfel încât aceasta să se potrivească cu poziția pacientului conform perspectivei chirurgului;
pentru mai multe informații, consultați p. 125.

Limitele acurateței pentru modurile de vizualizare 3D

Din cauza restricțiilor impuse de memoria de sistem, modurile de vizualizare 3D bazate pe tehnica
de redare a volumului pot avea o rezoluție redusă în comparație cu seturile de date aferente
acestora.
Rețineți că modurile de vizualizare 3D sunt numai reconstrucții ale secțiunilor 2D aferente. Ca
urmare, este posibil ca modurile de vizualizare 3D să aibă un nivel redus de detalii (rezoluție
scăzută) sau să conțină artefacte în comparație cu setul de date original. Structurile afectate, de
exemplu, prin pierderea/introducerea datelor anatomice, pot avea dimensiuni de până la câțiva
milimetri.
NOTĂ: Simpla închidere a unui mod de vizualizare 3D nu mărește rezoluția pentru alte moduri de
vizualizare 3D deschise. Pentru a nu calcula de mai multe ori același mod de vizualizare, sistemul
va păstra modul de vizualizare 3D în memorie imediat ce acesta este creat.
 

Calitatea imaginii

Calitatea modurilor de vizualizare 3D a suprafețelor (de ex., Skin Overview) variază în
funcție de secvența RMN.

Modurile de vizualizare 3D nu sunt suficiente pentru intervenții și trebuie utilizate numai în
scop orientativ. Detaliile vizibile în modurile de vizualizare 2D pot să nu fie vizibile în
reconstrucțiile 3D. Nu efectuați o ghidare utilizând numai modurile de vizualizare 3D.
Verificați deciziile vitale în modurile de vizualizare 2D.

Reconstrucția 3D nu se afișează la rezoluția maximă a datelor imagistice originale.

Afișarea imaginii

Obiectele intersectate sau incluse nu sunt complet vizibile în anumite moduri de vizualizare
3D.

Reprezentarea și adâncimea instrumentelor, traiectoriilor, obiectelor și indicatoarelor în
modurile de vizualizare 3D pot varia de situația reală. Rotiți modul de vizualizare 3D până
când legăturile 3D ale tuturor informațiilor afișate sunt clare. Rețineți că anumite părți ale
obiectelor proiectate pot să nu fie localizate în secțiunea curentă.

Obiectele, instrumentele, indicatoarele, traiectoriile etc. se afișează opac. Astfel, este
posibil ca obiectele, instrumentele, indicatoarele, traiectoriile etc. să se intersecteze sau să
se suprapună.
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8.5 Definirea altor moduri de vizualizare individuale
8.5.1 Selectarea modurilor de vizualizare

Accesarea altor moduri de vizualizare

Apăsați fila Other Views pentru a accesa modurile de vizualizare suplimentare.

Figura 68 

Opțiune Consultați

Ultrasound Pagina 205

Ultrasound Inline Pagina 227

Microscope Pagina 283

Microscope Depthview Pagina 305

Video Pagina 137

Auto-Pilot Pagina 138

Brain Projection Pagina 136

NOTĂ: Celelalte moduri de vizualizare disponibile depind de configurarea sistemului dvs.
 

Afișarea video

Se recomandă să afișați imaginile video separat, pe un monitor suplimentar.
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8.5.2 Proiecția cerebrală

Informații generale

Funcția Brain Projection prezintă secțiunea în modul de vizualizare 2D axială la adâncimea la
care vârful indicatorului o atinge. Proiecția este o reconstrucție curbată, calculată ca distanța
dintre adâncimea vârfului indicatorului și marginea craniului, și este reprezentată ca o proiecție
plată, similară unei hărți. Funcția Brain Projection se poate utiliza cu seturile de date CT și RMN.
Funcția Brain Projection vă permite:
• să localizați leziuni cerebrale
• să comparați ambele emisfere cerebrale
• să afișați obiecte, suprapuneri, marcaje și puncte intersectate ale traiectoriilor
• să navigați în mod simultan în interiorul proiecției cerebrale și în modurile de vizualizare

multiplan reconstruite
• să utilizați o orientare pe suprafața țesutului cerebral

Nu utilizați Brain Projection pentru măsurarea distanțelor deoarece obiectele planificate
sunt distorsionate.

Cum să afișați o proiecție cerebrală

Figura 69 

Pași

1. Apăsați pictograma Ochi în modul de vizualizare pe care doriți să îl modificați.

2. Apăsați fila Other Views.

3. Apăsați butonul Brain Projection.

4. Selectați setul de imagini pe care doriți să îl afișați în modul de vizualizare Brain Projec-
tion. Software-ul deschide automat modul de vizualizare.

Definirea altor moduri de vizualizare individuale
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8.5.3 Afișarea modurilor de vizualizare video

Înainte de a începe

Configurați conexiunea video (consultați p. 51).

Cum afișați modul video

Pas

Apăsați butonul Video din fila Other Views pentru a afișa imagini video din orice sursă conec-
tată la sistem, cum ar fi endoscoapele.
Fereastra se închide și modul de vizualizare este actualizat cu imaginea video.

Imaginile video nu sunt adecvate pentru diagnosticare deoarece acestea pot apărea
distorsionate. Injectarea imaginilor color provenind de la dispozitive externe poate afișa
obiectele într-o culoare diferită față de cea de pe ecranul de ghidare. Vă recomandăm să
utilizați informațiile contextuale, cum ar fi dimensiunea și poziția, pentru identificarea
obiectelor.

Modul de vizualizare video mărit

Dacă ați configurat un mod de vizualizare video, acesta să mărește la ecranul complet dacă
instrumentul ghidat este retras din câmpul de vizibilitate al camerei video timp de 60 secunde.
Readucerea instrumentului în câmpul de vizibilitate al camerei video restabilește setările de
vizualizare anterioare.
Puteți dezactiva această setare după cum urmează:

Pași

1. Apăsați butonul Settings din fereastra Tools.

2.

Pentru a dezactiva setarea, apăsați butonul Smart Video Maximize.
Apăsați din nou acest buton pentru a activa setarea.
NOTĂ: Funcția Smart Video Maximize se activează implicit când porniți software-ul.
 

NOTĂ: Funcția Smart Video Maximize se dezactivează în modurile de vizualizare care au fost
mărite sau micșorate manual (consultați p. 115).
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8.5.4 Modul de vizualizare Auto-Pilot

Informații generale

Auto-Pilot este un mod de vizualizare tridimensional, în formă de tunel, utilizat pentru ghidarea
unui instrument de-a lungul unei traiectorii. Această funcție este utilă, de exemplu, pentru
cateterizarea pacienților cu traume sau pentru ghidarea biopsiilor efectuate liber, cu mâinile.

Înainte de a începe

Pentru a accesa modul de vizualizare Auto-Pilot, în modul de vizualizare a imaginii trebuie
afișată o traiectorie (consultați p. 172).
Dacă sunt vizibile mai multe traiectorii, selectați traiectoria activă în fereastra Trajectories
(consultați p. 168).

Cum deschideți modul de vizualizare Auto-Pilot

Pași

1. Apăsați butonul Auto-Pilot din fila Other Views.

2.
Fereastra se închide, iar reconstrucția 3D
este calculată indicând punctul de intrare al
traiectoriei.

3.

Se recomandă să rotiți reconstrucția 3D până când aceasta se potrivește cu orientarea
reală a pacientului apăsând direct în colțurile din partea de sus a modului de vizualizare.
NOTĂ: Orientarea superioară a modului de vizualizare Auto-Pilot este setată conform
funcției View Orientation (consultați p. 125). Reglarea orientării modului de vizualizare
Auto-Pilot reglează, de asemenea, opțiunea View Orientation.
 

4.

Mențineți instrumentul ghidat la punctul de intrare. Modul de vizualizare Auto-Pilot se
afișează când:
• Instrumentul se află în limita a 50 mm față de punctul de intrare.
• Deviația unghiului instrumentului față de traiectorie este mai mică de 30°.

Definirea altor moduri de vizualizare individuale
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Modul de vizualizare Auto-Pilot

③

②

④

①

Figura 70 

Nr. Explicație

① Această săgeată indică distanța și direcția în care trebuie să se deplaseze vârful instru-
mentului pentru alinierea acestuia cu traiectoria.

② Această săgeată indică direcția și unghiul la care trebuie înclinat instrumentul pentru ali-
nierea acestuia cu traiectoria.

③
Scala afișează distanța de la vârful instrumentului la planul țintă.
NOTĂ: Scala afișează numai distanța reală până la țintă când instrumentul este aliniat cu
traiectoria.
 

④

Reticulul verde indică punctul de intrare.
Reticulul roșu indică punctul țintă.
NOTĂ: Pentru afișarea adâncimii, modul de vizualizare Auto-Pilot ia în considerare de-
viația vârfului instrumentului (consultați p. 178).
 

NOTĂ: După ce instrumentul ajunge în planul țintă, afișajul Auto-Pilot devine roșu. Dacă
instrumentul penetrează zona de dincolo de țintă, se aude un semnal sonor de avertizare.
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8.6 Definirea setărilor imaginii
8.6.1 Selectarea seturilor de imagini

Informații generale

În fereastra Select Set puteți selecta setul de imagini utilizat pentru ghidare și puteți defini diferite
setări.

Cum selectați un set de imagini

Figura 71 

Pași

1.
Apăsați butonul Image Set din fereastra Data.
Seturile de imagini disponibile sunt afișate conform modalității, datei și orei lor de scana-
re, începând cu cele mai recente seturi de imagini RMN și CT.

2. Selectați un set de imagini.

3.
În paginile cu file care se deschid, configurați setările imaginilor așa cum este necesar:
• Windowing (consultați p. 141)
• Properties (consultați p. 143)

Definirea setărilor imaginii
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8.6.2 Setarea configurării ferestrelor

Informații generale

Puteți seta configurarea ferestrelor pentru un set de imagini în software-ul de ghidare.

Accesarea configurării ferestrelor

Puteți accesa configurarea ferestrelor în două modalități:
• prin intermediul ferestrei Data sau
• prin intermediul pictogramei Ochi pentru configurarea individuală a modului de vizualizare

Cum setați configurarea ferestrelor în setul de imagini

Pas

Apăsați fila Windowing.

Figura 72 

Opțiuni

Trageți glisoarele Left și Right în sus/în jos pentru a mări/micșora valorile.

Utilizați săgeata simplă pentru a regla valoarea la următoarea valoare gri din setul de imagini.

Utilizați săgețile duble pentru reglarea valorii cu 2%.

Utilizați săgețile din modul de vizualizare a imaginii pentru a derula prin secțiuni și a verifica
setările.

Apăsați butonul Radiology defined pentru a aplica setările definite atunci când imaginile au fost
achiziționate inițial.

Apăsați butonul Full range pentru a aplica întregul interval de valori gri/unități Hounsfield achi-
ziționate de scaner. 

Apăsați butonul Toggle Color pentru a comuta între diferite opțiuni color pentru afișarea valorii
gri (curcubeu, metal fierbinte, gri, Sokoloff).
NOTĂ: Opțiunile de culoare sunt disponibile numai pentru seturile de imagini RMN.
 

Apăsați butonul Reset pentru a restabili valorile configurării ferestrelor la cele anterioare deschi-
derii ferestrei Windowing.
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Setări pentru configurarea ferestrelor

Tip de imagine Setări

CT 

Informațiile privind densitatea sunt evaluate în unități Hounsfield, cu o
scală de la -1.024 la 3.071. Valorile inițiale bune pentru o vizibilitate
optimă a țesutului cerebral și o tumoare cu contrast îmbunătățit sunt 0
pentru parametrul din stânga și 100 – 150 pentru parametrul din
dreapta.

RMN

Definite de scaner.Radiografie 

PET/SPECT

NOTĂ: E posibil ca anumite valori să nu poată fi selectate.
 

Modificarea setărilor pentru configurarea ferestrelor

Modificarea setărilor pentru configurarea ferestrelor poate reduce nivelul de detalii afișate
în setul de imagini. Înainte de a începe tratamentul pacientului, verificați dacă toate detaliile
din structuri sunt afișate corect.

Transferarea setărilor pentru configurarea ferestrelor

Configurarea ferestrelor nu poate fi inversată, dar poate fi transferată în alte aplicații
software.

Definirea setărilor imaginii
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8.6.3 Vizualizarea proprietăților setului de imagini

Informații generale

După ce ați selectat un set de imagini, puteți vizualiza diverse proprietăți ale acestuia, cum ar fi,
distanța dintre secțiuni și numărul de secțiuni din setul de imagini etc.

Cum vizualizați proprietățile

Figura 73 

Pas

Apăsați fila Properties.
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9 FUNCȚII GENERALE DE
GHIDARE

9.1 Verificarea acurateței
9.1.1 Prezentare generală

Informații generale

După înregistrarea pacientului, software-ul vă solicită să verificați acuratețea înregistrării dacă ați
întrerupt ghidarea timp de câteva minute, deoarece înregistrarea poate deveni în timp inexactă.

Tonul sonor vă amintește să verificați acuratețea, iar pictograma Accuracy Check se
afișează în colțul de sus al barei de informații aferente pacientului.

Verificări repetate ale acurateței

Pentru o monitorizare mai bună a acurateței pe toată durata procedurii, se recomandă să definiți
marcaje fizice care pot fi utilizate pentru verificări în timpul procedurii. Marcajele trebuie definite
imediat după înregistrarea inițială.
Efectuați o verificare detaliată pe toată durata procedurii, de ex., în următoarele situații:
• înainte și după drapaj
• după frezare sau craniotomie
• după finalizarea sau rezecția biopsiei
• când se afișează mesajul de verificare a acurateței
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Cum verificați acuratețea

Figura 74 

Pași

1. Apăsați pictograma Accuracy Check pentru a deschide fereastra Accuracy Check. Ani-
mația indică modul în care trebuie să efectuați o verificare a acurateței.

2. Apăsați butonul Confirm.

3.

Mențineți indicatorul/instrumentul pe un marcaj anatomic cunoscut și verificați dacă po-
ziția indicatorului, afișată în modul de vizualizare a imaginii, corespunde cu punctul real
de pe anatomia pacientului.
NOTĂ: Dacă îndreptați indicatorul/instrumentul spre un marker sau spre un marcaj pre-
planificat, sistemul va recunoaște punctul și va afișa deviația de la vârful indicatorului la
marker/marcaj.
 

Pentru a vă asigura că nu au existat defecțiuni de sistem, trebuie să verificați în mod
repetat acuratețea, pe toata durata procedurii.

Acuratețe scăzută

Modificările cerebrale pot cauza o discrepanță între datele preoperatorii ale pacientului și
poziția reală.

Verificarea acurateței
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9.1.2 Verificarea indicatorului și a vârfului Softouch

Informații generale

Puteți verifica acuratețea indicatorului și a vârfului Softouch în conul ① al sistemului de referință.

①

Figura 75 

Cum verificați acuratețea

Pași

1. Mențineți vârful instrumentului în conul sistemului de referință.

2. Distanța dintre indicator/vârful Softouch și con va fi afișată în modurile de vizualizare de
ghidare 2D.

Nu utilizați un indicator sau un vârf Softouch inexact.
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9.2 Capturile de ecran
9.2.1 Efectuarea și vizualizarea capturilor de ecran

Cum efectuați capturi de ecran

Pași

1. Apăsați butonul Screenshot pentru a efectua o captură de ecran a
ecranului curent.

2.

Captura de ecran este disponibilă pentru export pe un mediu de stocare extern (de ex., o
unitate USB, un CD-R), conform instrucțiunilor din Ghidul de utilizare Patient Data Ma-
nager.
NOTĂ: Capturile de ecran pot fi, de asemenea, vizualizate în alte software-uri Brainlab
(de ex., Image Viewer), atât timp cât se încarcă datele relevante ale pacientului.
 

Anonimizarea capturilor de ecran

Sistemul poate fi configurat, astfel încât informațiile referitoare la pacient să nu apară în captura
de ecran. Pentru mai multe informații, contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab.

Numele pacientului apare pe fiecare captură de ecran. Pentru a menține confidențialitatea
pacientului, restricționați accesul la captura de ecran la personalul medical relevant.

Capturile de ecran
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9.3 Obiecte și suprapuneri
9.3.1 Prezentare generală

Informații generale

Funcția Objects, Overlays vă permite să gestionați obiectele preplanificate în software-ul iPlan
sau Smartbrush, create cu funcția Paint și/sau să creați un obiect suprapus nou (consultați p.
157).

Fereastra cu obiecte

Accesați calea Data > Objects, Overlays.

①

②

③

⑤④ ⑥

Figura 76 

Nr. Funcție Explicație

① Apply to all views
Aplicați setările de obiect în toate modurile relevante de vizualizare
dacă ați gestionat obiecte în modurile de vizualizare individuale prin
intermediul pictogramei Ochi (consultați p. 159).

② Create overlay Adăugați un obiect suprapus (consultați p. 157).

③ Item Lista tuturor obiectelor disponibile.

④ Visible

Activarea/dezactivarea funcției Visible afișează/ascunde obiectul în
modurile de vizualizare a imaginii:
• O pictogramă Ochi deschisă înseamnă că obiectul este vizibil.
• O pictogramă Ochi închisă înseamnă că obiectul este ascuns.

⑤ Visualization

Comutați între opțiunile de afișare (de exemplu, obiectul afișat în
mod evidențiat, colorat sau 3D).
Opțiunile de afișare între care puteți comuta depind de obiectul se-
lectat.

⑥ Remove Ștergeți un obiect.
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Cum accesați obiectele și suprapunerile

Pas

Pentru a accesa un obiect cu scopul modificării acestuia, apăsați imaginea în miniatură a obiec-
tului respectiv.
Se deschide o serie de file în care puteți efectua modificările (consultați p. 151).

Afișarea obiectului

Când vizualizați obiectele în modul 2D, obiectele mai mici pot să nu fie afișate când derulați prin
secțiunile imaginii dacă acestea sunt localizate între două secțiuni ale imaginii.
Dacă ați setat un obiect pe modul invizibil (consultați p. 149), acesta nu va fi afișat în modul de
vizualizare a imaginii.

Revizuiți afișarea completă a tuturor obiectelor care sunt relevante pentru intervenția
chirurgicală. Asigurați-vă că setați pe modul vizibil toate obiectele care sunt importante
pentru intervenția chirurgicală.

Afișarea contururilor obiectelor poate avea rezoluție mai mică decât datele imagistice de
bază. Revizuiți cu atenție toate obiectele pentru a vă asigura că acestea reprezintă în mod
adecvat zona de interes.
NOTĂ: Când comutați un obiect pe 3D într-un mod de vizualizare 2D, se afișează întregul obiect
3D, chiar dacă anumite informații ale obiectului se află în alte secțiuni de imagine.
 

Obiecte și suprapuneri
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9.3.2 Obiecte

Cum modificați afișarea obiectului

Puteți modifica afișarea funcției Object prin intermediul filei Visualization. 

Figura 77 

Opțiuni

Pentru a modifica afișarea, selectați:
• Outline: afișează obiectul evidențiat color
• Fill: afișează obiectul colorat
• 3-D: afișează o reprezentare tridimensională a unui obiect

NOTĂ: Nu utilizați modul 3-D pentru localizare.
 

Utilizați bara de glisare pentru a regla opacitatea obiectului în modul de vizualizare a imaginii.

Cum modificați proprietățile obiectelor

Puteți modifica proprietățile funcției Object prin intermediul filei Properties.

Figura 78 
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Opțiuni

Pentru a redenumi un obiect, apăsați butonul Edit și, în fereastra Enter Name. Definiți o denu-
mire nouă.

Pentru a schimba culoarea obiectului, selectați o culoare din paletă.

Pentru a evita confuzia, selectați culori diferite pentru fiecare obiect în parte.

Obiecte și suprapuneri
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9.3.3 Obiectele-fibră

Informații generale

Obiectele-fibră se planifică utilizând funcția Fiber Tracking din software-ul iPlan. Pentru mai
multe informații, consultați Ghidul de utilizare a software-ului iPlan.

Cum modificați afișarea unui obiect-fibră

Puteți modifica afișarea funcției obiect-fibră prin intermediul filei Visualization.

Figura 79 

Opțiuni

Obiectele-fibră pot fi afișate ca:
• Fiber (se afișează fibre individuale).
• Object (se afișează obiectul compact).

Dacă obiectul-fibră este afișat ca Fiber, puteți selecta:
• 2-D: afișează o reprezentare bidimensională a obiectului-fibră (în planul secțiunii curente de

imagine).
• 3-D: afișează o reprezentare tridimensională a obiectului-fibră.

NOTĂ: Nu utilizați modul 3-D pentru localizare.
 

Dacă obiectul-fibră este afișat ca Object, puteți selecta:
• Outline: afișează obiectul evidențiat color.
• Fill: afișează color obiectul compact.
• 3-D: afișează o reprezentare tridimensională a obiectului.

Utilizați bara de glisare pentru a regla opacitatea obiectului în modul de vizualizare a imaginii.

În modul 2-D, sunt afișate fibrele care includ părți de până la 1 mm distanță față de
secțiunea de imagine afișată curent.
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Cum modificați proprietățile obiectelor-fibră

Apăsați fila Properties.

Figura 80 

Opțiuni

Pentru a redenumi un obiect-fibră, apăsați butonul Edit și, în fereastra Enter Name, definiți o
denumire nouă.

Dacă obiectul-fibră este afișat ca Fiber, puteți:
• Dezactivați modul Single color: obiectul-fibră se afișează în mai multe culori. Culorile depind

de direcția de difuzare a fiecărei fibre individuale (roșu = stânga-dreapta, verde = anterior-pos-
terior, albastru = cap-picioare).

• Activați opțiunea Single color și, din paleta care se deschide, selectați o culoare.

Dacă obiectul-fibră este afișat ca Object, acesta va fi afișat întotdeauna monocrom. Pentru a
schimba culoarea obiectului, selectați o culoare din paletă.

Obiecte și suprapuneri
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9.3.4 Deplasarea obiectelor

Informații generale

Funcția Object Shift vă permite să deplasați un obiect pentru a compensa modificările poziției
obiectului. Datele imagistice CT/RMN, precum și forma și dimensiunea obiectului rămân
neschimbate. Funcția Object Shift poate fi utilizată în următoarele situații:
• integrarea ecografică (p. 205)
• imagistica intraoperatorie (p. 307)

Software-ul permite deplasarea obiectului numai în forma și dimensiunile inițiale ale
acestuia. Forma și dimensiunile reale ale obiectului se pot modifica din cauza modificărilor
cerebrale, a pierderii de fluid sau a rezecției tumorale.

Cum deplasați obiectele

Pentru a deplasa un obiect, selectați fila Position.

①

③

⑤

②

④

Figura 81 

Pași

1. Pentru a roti obiectul, apăsați săgețile curbate ① din modurile de vizualizare.

2. Pentru a deplasa obiectul, apăsați săgețile drepte (atașate la liniile portocalii) din modurile
de vizualizare ②.

NOTĂ: Când deplasați un obiect, vă recomandăm să redenumiți obiectul care a fost mutat, de
exemplu din „Tumoră” în „Tumoră deplasată”, întrucât software-ul nu afișează informații cu privire
la repoziționarea obiectului.
 

De asemenea, când utilizați funcția Object Shift, aveți următoarele opțiuni:

Opțiuni

1. Apăsați pictograma Ultrasound ③ pentru a comuta de la modurile de vizualizare ACS la mo-
durile de vizualizare Ultrasound (consultați p. 156).
NOTĂ: Această pictogramă se afișează numai dacă funcția de integrare Ultrasound este acti-
vată.
 

2. Pentru a repoziționa obiectul utilizând reglajele fine, activați funcția Fine ④.
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Opțiuni

3. Pentru a readuce obiectul la poziția sa inițială de la deschiderea ferestrei, apăsați butonul Re-
set ⑤.

NOTĂ: Conținutul planului modificat este salvat imediat în software. Modificările aduse planului
pacientului nu pot fi anulate ulterior.
 

Cum deplasați obiectele utilizând ecograful

În fila Position, apăsați pictograma Ultrasound ② pentru a activa modurile de vizualizare a
imaginii ecografice.
NOTĂ: De asemenea, puteți accesa această fereastră prin calea Tools > Ultrasound > Object
Shift.
 

③

②
①

Figura 82 

Pași

1. Mențineți sonda orientată spre obiect, astfel încât obiectul să fie clar vizibil în modul de
vizualizare a imaginii ecografice.

2. Apăsați pictograma Freeze ③ într-unul din modurile de vizualizare.

3. Rotiți sonda cât mai aproape de 90°, rămânând în câmpul de vizibilitate al camerei video.
Apăsați pictograma Freeze ③ în celălalt mod de vizualizare.

4. Pentru a deplasa și roti obiectul, reglați poziția obiectului utilizând săgețile ① din modurile
de vizualizare.
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9.3.5 Suprapunerile

Informații generale

Funcția Create Overlay vă permite să creați un obiect suprapus al întregului set de imagini care
se aplică apoi peste setul de imagini afișat în mod curent în modurile de vizualizare a imaginii.
NOTĂ: Această funcție este disponibilă numai dacă există disponibile mai multe seturi de imagini.
 

Cum creați o suprapunere

① ②

③

Figura 83 

Pași

1.

Accesați calea Data > Objects, Overlays și apăsați Create overlay ①.
NOTĂ: Se afișează butonul Create overlay la capătul listei Item. În funcție de numărul de
elemente afișate, este posibil să trebuiască să derulați până la sfârșitul listei.
 

2. În fereastra Select Set dialog ②, selectați setul de imagini pe care doriți să îl suprapuneți
peste setul de imagini afișat în modurile de vizualizare.

3. În fereastra Enter Name ③, definiți o denumire pentru suprapunere.

4. Apăsați butonul Proceed pentru a reveni la meniul Data > Objects, Overlays ①, unde
obiectul suprapus va fi afișat în listă.
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Cum modificați obiectele suprapuse

Ca și în cazul altor tipuri de obiecte, puteți regla modul de afișare și proprietățile obiectului
suprapus.

① ②

Figura 84 

Pași

1. Accesați calea Data > Objects, Overlays și apăsați imaginea în miniatură a obiectului
suprapus.

2. Pentru a regla opacitatea obiectului în modurile de vizualizare a imaginii, utilizați bara de
glisare din fila Visualization ①.

3.

În fila Properties ②, setați denumirea și culoarea obiectului (consultați p. 151).
NOTĂ: Dacă selectați negru, culoarea sau culorile suprapunerii corespund culorilor setu-
lui de imagini din care aceasta a fost creat (de exemplu, suprapunerea unei tomografii cu
emisie de pozitroni (PET) este colorată).
 

Suprapunere afișată

Acest exemplu prezintă un set de imagini PET suprapuse peste un set de imagini RMN.

Figura 85 
NOTĂ: Suprapunerile nu sunt vizibile în modurile de vizualizare 3D.
 

NOTĂ: Fiecare set de imagini își menține propriile setări de configurare a ferestrelor
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9.3.6 Gestionarea obiectelor și a suprapunerilor în modurile de vizualizare individuale

Cum gestionați obiectele și suprapunerile în modurile de vizualizare individuale

Când gestionați obiectele prin intermediul ferestrei Data, modificările sunt afișate global în toate
modurile de vizualizare a imaginii.
Puteți modifica vizibilitatea și vizualizarea obiectelor în modurile de vizualizare individuale a
imaginilor utilizând pictograma Ochi (consultați p. 126).
NOTĂ: Când gestionați local obiectele, nu există posibilitatea de a adăuga sau a șterge un obiect.
 

①

②③④

Figura 86 

Pași

1. Apăsați pictograma Ochi în modul de vizualizare relevant și selectați fila View Configu-
rations ①.

2.
În modul de vizualizare selectat, modificați vizibilitatea ③ și/sau vizualizarea ②.
NOTĂ: Puteți aplica global toate setările locale apăsând butonul Apply to all views ④.
 

3.
Apăsați pe imaginea în miniatură pentru a accesa și modifica un obiect.
NOTĂ: Modificarea denumirii, a culorii, a opacității și a poziției unui obiect se aplică întot-
deauna global, pentru toate modurile de vizualizare.
 

NOTĂ: Disponibilitatea opțiunile variază în funcție de modul de vizualizare ales, de ex.,
Craniotomy Planning are opțiuni diferite, cum ar fi setările de secționare și vizualizare.
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9.4 Puncte și traiectorii
9.4.1 Achiziția punctelor și a traiectoriilor

Informații generale

Butonul Acquire vă permite să definiți puncte digitalizate. Acestea sunt utile
pentru definirea și stocarea marcajelor de pe suprafața cerebrală, de exemplu,
pentru o procedură de simulare. Butonul Acquire se utilizează, de asemenea,
pentru crearea unei traiectorii în setul de imagini.

Cum achiziționați puncte utilizând instrumentul ghidat

Pași

1.
Dacă este necesar, creați un grup nou accesând calea Data > Points, la care să fie
adăugate punctele (consultați p. 163).
NOTĂ: Alternativ, puteți să achiziționați mai întâi punctele, iar mai târziu să le grupați.
 

2.
Poziționați vârful instrumentului pe punctul dorit de pe anatomia pacientului.
NOTĂ: Rețineți că deviația vârfului instrumentului trebuie setată la 0 când achiziționați
punctele.
 

3.

Apăsați butonul Acquire pentru a digitaliza punctul.
Punctele achiziționate sunt etichetate după cum urmează:
• Denumirea grupului plus numărul (începând de la #01 pentru fiecare grup).
• Funcția IntraOp Point plus numărul dacă punctul aparține grupului standard, denumit

Other Points.

Cum achiziționați puncte în modul Înghețare

De asemenea, puteți achiziționa puncte direct în modurile de vizualizare a imaginii, fără a utiliza
instrumentul.

Pași

1. Apăsați Freeze în bara de meniuri (consultați p. 173).

2. Trageți de intersecția liniilor portocalii (afișată acum în modurile de vizualizare a imaginii)
exact acolo unde doriți să poziționați punctul.

3. Apăsați butonul Acquire.

Cum gestionați punctele achiziționate

Pas

Accesați calea Data > Points și modificați punctele conform instrucțiunilor de la p. 164.
NOTĂ: De asemenea, puteți deschide fereastra de modificare apăsând și menținând apăsat bu-
tonul Acquire când achiziționați punctul.
 

Cum achiziționați o traiectorie

Pași

1. Setați o deviere a vârfului instrumentului (consultați p. 178).

Puncte și traiectorii

160 Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Pași

2.
Poziționați vârful instrumentului pe punctul dorit de pe anatomia pacientului.
• Punctul de intrare este definit de vârful real al instrumentului, afișat în verde.
• Punctul țintă este definit de vârful virtual al instrumentului, afișat în roșu.

3.
Apăsați butonul Acquire.
Se deschide fereastra Data > Trajectories.

4. Verificați traiectoria sau, dacă este necesar, modificați-o comutând la fila Position.

NOTĂ: Pentru a crea o traiectorie prin această metodă, axa instrumentului trebuie să fie activată
(consultați p. 194).
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9.4.2 Gestionarea punctelor

Informații generale

Funcția Points vă permite să gestionați:
• punctele preplanificate în iPlan
• punctele create intraoperatoriu utilizând funcția Acquire (consultați p. 160)

Toate punctele se gestionează în grupuri. Această metodă este utilă, de exemplu, pentru maparea
corticală, unde punctele achiziționate în timpul unei sesiuni pot fi grupate împreună. Punctele
achiziționate într-o altă zonă cerebrală pot fi memorate într-un grup diferit.

Fereastra Points

Accesați calea Data > Points.

Figura 87 

Funcțiile ferestrei Points

Funcție Explicație

Item
Lista tuturor grupurilor de puncte planificate.
Punctele achiziționate care nu sunt încă grupate vor fi salvate în grupul
Other Points.

Visibility

Activarea/dezactivarea funcției Visible afișează/ascunde punctele grupate
în modurile de vizualizare a imaginii:
• O pictogramă Ochi deschisă înseamnă că punctele sunt vizibile.
• O pictogramă Ochi închisă înseamnă că punctele sunt ascunse.
• O pictogramă Ochi pe jumătate închisă indică faptul că grupul conține o

combinație de puncte vizibile și ascunse.

Active Când achiziționați puncte noi, acestea sunt memorate în grupul activ în
mod curent.

Remove

Ștergeți un grup.
Când selectați un grup în vederea ștergerii, software-ul vă întreabă dacă
doriți să ștergeți grupul și punctele conținute de acesta sau numai grupul.
Dacă ștergeți numai grupul, punctele conținute de acesta vor fi mutate în
grupul Other Points (consultați p. 165).
NOTĂ: Grupul Other Points nu poate fi șters.
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Funcție Explicație

Show Labels Activarea/dezactivarea acestui buton afișează/ascunde denumirea punctu-
lui în modurile de vizualizare a imaginii.

Show only near pla-
ne

Activarea/dezactivarea acestui buton ascunde/afișează punctele în modu-
rile de vizualizare a imaginii localizate la 20 mm distanță de planul curent.

Cum adăugați un grup nou

Puteți adăuga un grup nou în lista Item.

Figura 88 

Pași

1.
Accesați calea Data > Points și apăsați butonul Create new group.
Se deschide fereastra Point Group.

2.
Pentru a defini culoarea pentru toate punctele din grup, selectați o culoare din paletă.
Culoarea curentă este indicată în dreapta.

3. Pentru a denumi grupul, definiți un nume nou utilizând tastatura.

4.

Apăsați butonul Proceed pentru a reveni la meniul Data > Points.
Grupul nou apare în lista Item și este afișat ca grup activ. Atât timp cât grupul rămâne
activ, toate punctele noi pe care le planificați utilizând funcția Acquire vor fi introduse în
acest grup.

Cum accesați grupurile de puncte

După ce grupurile de puncte devin disponibile (fie planificate iPlan, fie achiziționate în timpul
ghidării, consultați p. 160), le puteți accesa pentru a modifica punctele.

Pas

Selectați grupul relevant din lista Item.
Se deschide o serie de file în care puteți efectua modificările necesare.
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Cum modificați punctele

Pentru a modifica punctele individuale în cadrul grupului, apăsați fila Points.

①

②
③

④

⑤
⑥

⑦⑧ ⑦⑨⑩⑪

Figura 89 

Nr. Componentă Explicație

① Culoare Pentru a modifica culoarea punctului selectat, alegeți o culoare din pa-
letă.

② Punctul curent
selectat

Punctul selectat curent este indicat în fereastră și afișat centrat în modul
de vizualizare a imaginii.

③ Ultrasound Apăsați pictograma Ultrasound pentru a comuta pe modurile de vizuali-
zare ecografică (consultați p. 167).

④ Butoanele cu
săgeți

Comutați între punctele disponibile pentru a selecta un alt punct de mo-
dificat.
Numărul total de puncte este indicat în antetul ferestrei.

⑤ Edit Pentru a redenumi punctul selectat, apăsați butonul Edit și, în fereastra
Point Label, definiți o denumire nouă.

⑥ Delete Pentru a șterge punctul selectat, apăsați butonul Delete.

⑦ Add

Pentru a crea un punct nou, atingeți locația dorită în imagine și apăsați
butonul Add.
NOTĂ: Puteți poziționa un punct nou trăgând de intersecția liniilor albas-
tre în locația dorită.
 

⑧ Reposition

Pentru a repoziționa punctul selectat, apăsați locația dorită direct pe ima-
gine și apoi apăsați butonul Reposition. 
NOTĂ: Puteți repoziționa un punct trăgând de intersecția liniilor albastre
în locația dorită.
 

⑨ Groups

Punctele pot aparține mai multor grupuri. Dacă doriți să adăugați punctul
selectat într-un alt grup și/sau să îl ștergeți din grupul curent, apăsați bu-
tonul Groups.
În fereastra Membership, selectați grupul sau grupurile la care doriți să
adăugați punctul.
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Nr. Componentă Explicație

⑩ Visible
Implicit, toate punctele sunt vizibile în modul de vizualizare a imaginii, iar
butonul Visible este activat.
Pentru a ascunde punctul selectat, apăsați butonul Visible.

⑪ Reset Apăsați butonul Reset pentru a restabili setările punctului la cele existen-
te la prima accesare a fereastrei Points.

NOTĂ: Conținutul planului modificat este salvat în software. Modificările aduse planului
pacientului nu pot fi anulate ulterior.
 

Cum modificați grupurile de puncte

Pentru a modifica proprietățile grupului de puncte selectat, apăsați fila Properties.

Figura 90 

Opțiuni

Pentru a schimba culoarea tuturor punctelor din grup, selectați o culoare din paletă.
Culoarea curentă este indicată în dreapta. Dacă punctele din grup conțin mai multe culori, se va
afișa o pictogramă multicoloră.

Pentru a redenumi grupul, definiți un nume nou utilizând tastatura.
NOTĂ: Denumirea grupului Other Points este definită de software și nu poate fi modificată.
 

Cum gestionați punctele negrupate

Dacă nu ați creat încă un grup pentru punctele noi sau dacă nu ați selectat încă un grup existent,
în mod implicit, punctele noi vor fi salvate în grupul Other Points.
Puteți accesa aceste puncte în orice moment pentru a le modifica sau pentru a le salva în alte
grupuri.
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Figura 91 

Pași

1. Accesați calea Data > Points și apăsați butonul Other Points.

2. Se deschide fila, unde puteți modifica și grupa punctele conform instrucțiunilor de la p.
164.
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9.4.3 Marcajele ecografice

Cum adăugați un punct/un marcaj utilizând ecograful

Funcția Ultrasound Landmarks vă permite să marcați vasele care sunt identificate în seturile de
date sau în timp ce utilizați modul Ultrasound. Aceste marcaje vor fi apoi vizibile în timpul
intervenției chirurgicale.
În fila Points, apăsați pictograma Ultrasound ① pentru a activa modurile de vizualizare a imaginii
ecografice.
NOTĂ: De asemenea, puteți accesa această fereastră prin calea Tools > Ultrasound >
Ultrasound Landmarks.
 

②

①

Figura 92 

Pași

1.
Mențineți sonda orientată spre vasul/marcajul de adăugat.
NOTĂ: Imaginea din dreapta reprezintă un mod de vizualizare ecografic mărit pentru o
poziționare mai bună a marcajului.
 

2. Când vizualizați clar vasul, apăsați pictograma Freeze ②.

3. Măriți imaginea sau deplasați reticulul în punctul dorit.

4. Pentru a adăuga un marcaj, apăsați butonul Add.

NOTĂ: Pentru informații cu privire la modificarea unui marcaj/punct, consultați p. 164.
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9.4.4 Gestionarea traiectoriilor

Informații generale

Funcția Trajectories vă permite:
• gestionați traiectoriile preplanificate în software-ul iPlan sau DICOM Viewer
• să creați și să gestionați traiectoriile intraoperatoriu

Fereastra Trajectories

Accesați calea Data > Trajectories.

Figura 93 

Funcție Explicație

Item Lista tuturor traiectoriilor preplanificate și planificate intraoperatoriu.

Visible

Activarea/dezactivarea funcției Visible afișează/ascunde traiectoria în modu-
rile de vizualizare a imaginii:
• O pictogramă Ochi deschisă înseamnă că traiectoria este vizibilă.
• O pictogramă Ochi închisă înseamnă că traiectoria este ascunsă.

Active Definiți traiectoria de utilizat, de exemplu, în modul Auto-Pilot. Poate fi activă
numai câte o traiectorie pe rând.

Remove Șterge o traiectorie.

Cum accesați traiectoriile

Pas

Pentru a accesa o traiectorie de modificat, apăsați traiectoria relevantă în lista Item.
Se deschid mai multe file în care puteți efectua modificările necesare.
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Cum modificați poziția traiectoriei

Apăsați fila Position în fereastra cu traiectoria. Denumirea traiectoriei se afișează în partea de
sus a ferestrei, de ex., Intraop Trajectory #2.

Figura 94 

Opțiuni

• Pentru a repoziționa punctul țintă, apăsați locația dorită direct pe imagine și apoi apăsați buto-
nul Set Target. Punctul țintă este indicat de o sferă roșie.

NOTĂ: Numai traiectoria activată curent va avea un punct țintă indicat de o sferă roșie. Punctele
țintă ale tuturor celorlalte traiectorii planificate sunt afișate într-o altă culoare.
 

• Pentru a repoziționa punctul de intrare, apăsați locația dorită direct pe imagine și apoi apăsați
butonul Set Entry. Punctul de intrare este indicat de un reticul verde încercuit.

NOTĂ: Puteți repoziționa punctul de intrare/țintă trăgând de intersecția liniilor albastre exact aco-
lo unde doriți să poziționați punctul și apăsând butonul Set Entry/Set Target.
 

Pentru a defini punctul de intrare utilizând instrumentul ghidat (de exemplu, dacă orificiul este
diferit de punctul de intrare planificat inițial):
• Apăsați butonul Navigate Entry.
• Ghidați vârful instrumentului la locația dorită pe pacient.
• Pentru a seta punctul de intrare, pivotați instrumentul sau apăsați butonul Set Entry.

Pentru a restabili setările traiectoriei la cele introduse în ferestrele filei, apăsați butonul Reset.

Pentru a afișa o traiectorie în modurile de vizualizare Inline 1, Inline 2 și Probe’s Eye, apăsați
această pictogramă în bara de unelte.

NOTĂ: Conținutul planului modificat este salvat în software. Modificările aduse planului
pacientului nu pot fi anulate ulterior.
 

NOTĂ: Traiectoriile pot fi adăugate, de asemenea, utilizând butonul Acquire din bara de meniuri
(consultați p. 160).
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Cum modificați proprietățile traiectoriilor

Apăsați fila Properties.

Figura 95 

Opțiuni

Pentru a redenumi o traiectorie, apăsați butonul Edit și, în fereastra Trajectory, definiți o denu-
mire nouă.

Pentru a ajusta diametrul traiectoriei afișate în modurile de vizualizare a imaginii, utilizați butoa-
nele Diameter:
• Apăsați butoanele +/- pentru a ajusta diametrul în incremente de 0,5 mm.
• Apăsați butonul Reset pentru a seta valoarea la 0.

Pentru a schimba culoarea traiectoriei, selectați o culoare din paletă.

Verificarea traiectoriilor

Apăsați fila Review.

Figura 96 
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Opțiuni

Pentru a comuta între modurile de vizualizare ACS (pictograma este albastră) și mo-
durile de vizualizare Inline/Probe’s Eye (pictograma este galbenă), apăsați butonul
din bara de instrumente.
NOTĂ: Modul de vizualizare Probe’s Eye este util pentru verificarea traiectoriilor.
Acest mod afișează secțiuni ale imaginii din perspectiva unghiului traiectoriei (unghi
oblic), astfel încât să puteți vizualiza întregul curs al traiectoriei și să vă asigurați că
nu se penetrează nicio structură vitală.
 

Pentru a centra modul de vizualizare pe punctul de intrare sau pe punctul țintă, apăsați butonul
Show Entry sau butonul Show Target.

Pentru a naviga pe lungimea traiectoriei în scopul verificării căii acesteia, apăsați butonul Scroll.
Pe măsură ce navigați de-a lungul traiectoriei, se afișează distanța dintre poziția curentă și punc-
tul țintă. Bara de progresie este afișată finalizată imediat ce se atinge punctul țintă.

Cum adăugați o traiectorie

① ②

③ ④

Figura 97 

Pași

1. Accesați calea Data > Trajectories și apăsați Create new trajectory ①.

2. Accesați calea Data > Trajectories > Trajectory și introduceți o denumire pentru traiecto-
ria ②.

3. Dacă există disponibile mai multe seturi de imagini, se deschide fereastra Select Set ③.
Selectați setul de imagini în care doriți să planificați traiectoria.

4. Acum, puteți seta traiectoria nouă și puteți verifica setările în filele Position, Properties și
Review ④, conform instrucțiunilor de la p. 168.

NOTĂ: Traiectoriile pot fi adăugate utilizând butonul Acquire din bara de meniuri (consultați p.
160).
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9.4.5 Opțiuni de afișare pentru puncte și traiectorii

Informații generale

În modurile de vizualizare a imaginii, puteți comuta între afișarea 2D și 3D a tuturor punctelor și
traiectoriilor planificate.

Cum activați/dezactivați

Figura 98 

Pas

Accesați calea Tools > Settings și activați/dezactivați 3-D Points & Trajectories pentru a afișa
punctele și traiectoriile în modul 3D/2D.

Afișarea punctelor și a traiectoriilor

Următoarele exemple prezintă modurile de afișare 2D (stânga) și 3D (dreapta) ale punctelor și
traiectoriilor.

Figura 99 

Puncte și traiectorii
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9.5 Înghețare
9.5.1 Utilizarea modului Freeze

Prezentarea generală a modului Freeze

Butonul Freeze vă permite să înghețați secțiunile și reconstrucțiile afișate
pentru a reduce mișcările de vibrație în modurile de vizualizare a imaginii.
Această funcție este utilă, de exemplu, atunci când vă concentrați asupra
unor structuri specifice în imaginile scanate, în special cele cu un factor de
mărire ridicat.
Veți observa punctul Freeze, unde centrul reticulului este fixat în ultima poziție
detectată a instrumentului. Orientarea în cadrul setului de imagini depinde
acum de acest punct.

Cum utilizați funcția Freeze

Pași

1. Apăsați butonul Freeze.

2.

Puteți continua ghidarea instrumentului, în timp ce secțiunile și reconstrucțiile rămân în-
ghețate.
NOTĂ: Când modul Freeze este activat, puteți naviga prin secțiunile de imagine utilizând
săgețile sau bara de derulare invizibilă din modurile de vizualizare (consultați p. 115).
 

NOTĂ: Punctul Freeze se poate deplasa ușor când comutați între Workspace 1 și Workspace 2.
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9.6 Funcții de măsurare
9.6.1 Accesarea funcțiilor de măsurare

Cum accesați funcțiile de măsurare

Accesați calea Tools > Measurement.

Figura 100 

Funcții de măsurare
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9.6.2 Afișarea unei rigle

Cum afișați rigla

Figura 101 

Pas

Pentru a activa rigla în toate modurile de vizualizare a imaginii (cu excepția modului 3D și a mo-
dului video), accesați calea Tools > Measurement, press Show Ruler. Când măriți și micșorați
imaginea în modurile de vizualizare, rigla se actualizează corespunzător.

Nu utilizați opțiunea Show Ruler pentru măsurarea efectivă deoarece structura afișată
poate să nu reprezinte structura reală, de exemplu, din cauza configurării ferestrei.
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9.6.3 Afișarea distanțelor

Cum măsurați distanța până la o țintă planificată

Figura 102 

Pași

1. Accesați meniul Tools > Measurement, și apăsați butonul Display Distances. 

2.

Mențineți indicatorul pe punctul de la care doriți să efectuați măsurarea. Software-ul
afișează distanța de la punct la ținta planificată, în moduri de vizualizare 2D standard.
NOTĂ: Dacă un punct digitalizat (consultați p. 162) se află la maximum 8 mm de poziția
curentă a indicatorului, se va afișa distanța până la acest punct.
 

Cum măsurați distanțele dintre două puncte neplanificate

Figura 103 

Pași

1. Accesați meniul Tools > Measurement, și apăsați butonul Display Distances.

2. Mențineți indicatorul pe primul punct de măsurare.

Funcții de măsurare
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Pași

3. Apăsați butonul Freeze.

4. Deplasați indicatorul la al doilea punct de măsurare. Software-ul afișează distanța dintre
puncte în moduri de vizualizare 2D standard.
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9.7 Deviația vârfului instrumentului
9.7.1 Setarea unei deviații pentru vârful instrumentului

Informații generale

Funcția Tooltip vă permite să lungiți sau să scurtați virtual vârful instrumentului ghidat. Aceasta
este utilă pentru:
• verificarea anatomiei la adâncimi mai mari de penetrare
• planificarea traiectoriilor

Cum setați o deviație

Figura 104 

Pași

1. Apăsați Tooltip din bara de meniuri. Se deschide submeniul Tool Tip Offset.

2. Pentru a lungi sau a scurta instrumentul, utilizați butoanele -/+ pentru a regla fin valoarea,
în incremente de 1 mm.

3. Apăsați în afara submeniului Tool Tip Offset pentru a aplica valorile și pentru a reveni la
ecranul de ghidare. Deviația este afișată deasupra butonului Tooltip.

Suplimentar:

Resetează valoarea Tool Tip Offset la 0 mm.

Deviația vârfului instrumentului
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Opțiune suplimentară

Puteți, de asemenea, seta deviația vârfului instrumentului în incremente de 10 mm astfel:

Pași

1. Apăsați butonul Tooltip din bara de meniuri. Se deschide submeniul Tool Tip Offset.

2. Apăsați această pictogramă pentru a deschide fereastra Tool Tip Offset.

3. Selectați lungimea dorită pentru deviația vârfului instrumentului.

4. Apăsați butonul Close pentru a reveni la ecranul de ghidare.

Ghidarea cu o deviație a vârfului

Figura 105 

Element pe ecran Reprezentat de

Deviația instrumentului Linie roșie

Vârful deviației instrumentului Reticul roșu

Instrumentul real Linie verde

Vârful instrumentului real Reticul verde

Lucrul cu o deviație a vârfului instrumentului

Software-ul ignoră valoarea Tool Tip Offset setată dacă decideți să înregistrați pacientul utilizând
indicatorul/vârful Softouch.

Deoarece deviația vârfului instrumentului este aplicată tuturor instrumentelor, după ce
lucrați cu o deviație pentru vârful unui instrument, nu uitați să resetați la zero această
deviație, pentru a evita confuziile în timpul ghidării. Acordați întotdeauna atenție la setarea
deviației vârfului instrumentului la o altă valoare decât zero.

Dacă o traiectorie a instrumentului a fost calibrată incorect, deviația va fi și ea incorectă.

Reconstrucțiile și toate celelalte moduri de vizualizare se actualizează la vârful virtual.
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Nu utilizați funcția deviației vârfului pentru instrumentele care au fost calibrate utilizând
punctele pivot ale receptaculului ICM4.

Deviația vârfului instrumentului

180 Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



9.8 Setările instrumentelor
9.8.1 Accesarea setărilor instrumentelor

Cum accesați setările instrumentelor

Accesați calea Tools > Settings.

Figura 106 
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9.8.2 Instrumente 3D

Informații generale

Funcția 3-D Instruments vă permite să comutați afișarea instrumentelor ghidate între modurile 3D
și 2D.

Cum activați/dezactivați

Pas

Accesați calea Tools > Settings și activați/dezactivați funcția 3-D Instruments pentru a afișa in-
strumentele în modul 3D/2D.

NOTĂ: Când se activează funcția 3-D Instruments, datele pacientului pot fi ascunse în spatele
instrumentului.
 

Afișarea instrumentului

Următoarele exemple prezintă modurile de afișare 2D (stânga) și 3D (dreapta) ale indicatorului.

Figura 107 

Setările instrumentelor
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9.8.3 Reticulul mare al instrumentului

Informații generale

Vârful instrumentului ghidat este indicat printr-un reticul în modurile de vizualizare a imaginii.
Funcția Big Instrument Crosshair vă permite să comutați între modurile de afișare mărit și
micșorat ale acestui reticul.

Cum activați/dezactivați

Pas

Pentru a activa/dezactiva setarea, accesați calea Tools > Settings și apăsați butonul Big In-
strument Crosshair.
NOTĂ: Funcția Big Instrument Crosshair se activează implicit când porniți software-ul.
 

Afișarea reticulului

Următoarele exemple prezintă modurile de afișare mărit (stânga) și micșorat (dreapta) ale
reticulului.

Figura 108 
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10 CALIBRAREA
INSTRUMENTELOR

10.1 Introducere în calibrare
10.1.1 Prezentare generală

Informații generale

Pentru a le putea ghida, instrumentele trebuie calibrate (cu excepția situației în care sunt
precalibrate) și verificate. În funcție de instrument și de metoda de calibrare selectată, puteți
calibra vârful, axa și diametrul instrumentului.
Pentru utilizarea cu software-ul, sunt disponibile următoarele tipuri de instrumente:
• Instrumentele precalibrate care necesită numai verificare includ:

- Precalibrările încărcate în software.
- Precalibrările deja conținute în software (de exemplu, VarioGuide sau instrument de

aliniere).
• Instrumentele la care atașați un set adaptor de instrumente și pentru care efectuați apoi

calibrarea și verificarea includ:
- Instrumentele non-Brainlab, cum ar fi acele de biopsie.
- Instrumentele Brainlab, de ex., indicatoarele cu vârfuri multiple și tuburile de aspirație.

NOTĂ: Pentru informații cu privire la seturile adaptoare de instrumente, consultați Ghidul de
utilizare a instrumentelor.
 

Metode de calibrare/verificare

Metodă Explicație Utilizată pentru

Matrice de calibrare a
instrumentelor, Rev.
4.0 (ICM4)

Efectuați calibrarea/verificarea utili-
zând punctele pivot, receptaculele
sau canelura instrumentului ICM4.

Orice instrument (cu excepția
instrumentelor flexibile), inclusiv
instrumentele de dimensiuni
mari sau cu forme neregulate.

Utilizarea instrumentelor multiple

Software-ul poate detecta simultan instrumente cu sisteme atașate, de diferite mărimi. Dacă
introduceți un instrument cu o geometrie nouă (neutilizat anterior în această sesiune), software-ul
deschide fereastra de calibrare.

Rigiditatea instrumentului și acuratețea calibrării

Tabelul de mai jos descrie efectele rigidității instrumentelor asupra acurateței calibrării.
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Tipul de instrument Comentariu

Rigid
Instrumentele rigide sunt acele instrumente la care poziția vârfului rămâne
fixă în raport cu sistemul de detectare în timpul utilizării.
Instrumentele rigide pot fi calibrate cu cea mai bună acuratețe.

Cu capacitate de
îndoire

Un instrument cu capacitate de îndoire se poate îndoi sub propria greuta-
te sau de la o forță minimă aplicată asupra acestuia. Acest efect poate
genera erori semnificative de detectare dacă instrumentul nu este mane-
vrat corect.
Instrumentele cu capacitate de îndoire pot fi calibrate atât timp cât instru-
mentul este manevrat corect și/sau dacă se utilizează un suport mecanic
pentru a asigura reducerea nivelului de îndoire la minimum (de exemplu,
utilizând un tub de ghidare cu un ac de biopsie).

Flexibil
Instrumentele flexibile sunt acele instrumente al căror vârf trebuie să se
deplaseze pentru a-și îndeplini sarcina.
Instrumentele flexibile nu pot fi calibrate.

Nu calibrați instrumentele flexibile.

Verificarea calibrării

Pentru a preveni erorile datorate manipulării incorecte a instrumentelor, verificați
acuratețea calibrării vârfului, axei și diametrului instrumentului. Efectuați verificarea după
calibrarea unui instrument, după încărcarea unei precalibrări sau după restabilirea unei
calibrări.
Pentru a verifica acuratețea calibrării unui instrument în timpul intervenției chirurgicale, îndreptați
instrumentul calibrat spre marcaje anatomice cunoscute și verificați poziția afișată pe ecran.

Introducere în calibrare
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10.1.2 Manipularea adaptoarelor de instrumente

Atașarea adaptoarelor de instrumente

Pentru asigurarea unei calibrări reușite, respectați următoarele cerințe:
• Atașați un adaptor suficient de mare pentru instrument. Cu cât instrumentul este mai mare, cu

atât adaptorul pe care îl utilizați trebuie să fie mai mare. Utilizarea unui adaptor prea mic poate
genera o calibrare inexactă.

• Brațul lung al sistemului de detectare al adaptorului este orientat paralel cu axa lungă a
instrumentului de care este atașat, conform imaginii de mai jos.

• Înainte de calibrare, asigurați-vă că toate șuruburile sunt bine strânse.

②①
Figura 109 

Nr. Explicație

① Brațul lung al sistemului de detectare.

② Axa lungă a instrumentului.

Calibrare nereușită

Dacă software-ul recunoaște faptul că adaptorul de instrument este prea mic pentru un
instrument, se afișează o fereastră corespunzătoare.
În această situație, atașați un adaptor mai mare sau modificați poziția adaptorului pe instrument și
apăsați butonul Try Again pentru a repeta calibrarea.

Manipularea corectă a adaptoarelor de instrumente

Nu schimbați și nu repoziționați sistemul adaptor de instrument după calibrare. În caz
contrar, instrumentul va fi afișat incorect.

Schimbarea vârfului instrumentului (de ex., vârfuri de indicator cu vârfuri multiple) sau a
unui adaptor de instrument necesită o nouă calibrare a instrumentului.

Asigurați-vă că adaptorul este suficient de mare pentru instrument. Cu cât instrumentul
este mai mare, cu atât adaptorul pe care îl utilizați trebuie să fie mai mare. Un adaptor prea
mic poate genera o calibrare inexactă.
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10.1.3 Activarea calibrării

Informații generale

Calibrarea se activează prin:
• Menținerea instrumentului și a receptaculului ICM4 (dacă efectuați calibrarea utilizând

receptaculul ICM4) în câmpul de vizibilitate al camerei video.
• Menținerea instrumentului precalibrat în câmpul de vizibilitate al camerei.

După calibrarea și verificarea instrumentului, acesta este prezentat în fereastra Tools >
Instruments (consultați p. 203).

Înainte de a începe

Asigurați-vă că numai instrumentul de calibrat se află în câmpul de vizibilitate al camerei video.

Citiți cu atenție secțiunile referitoare la seturile adaptoare de instrumente și la receptaculul
ICM4 din Ghidul de utilizare a instrumentelor.

Introducere în calibrare
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10.2 Calibrarea utilizând receptaculul ICM4
10.2.1 Prezentare generală

Informații generale

Puteți utiliza receptaculul ICM4 pentru a calibra și a verifica instrumentele mari sau cu formă
neregulată. Calibrarea receptaculului ICM4 vă permite, de asemenea, să calibrați cu acuratețe
axa instrumentelor.

Funcții ICM4

③

②①

Figura 110 

Nr. Componentă Funcție

① Piesă intermediară în
formă de V (canelură)

Calibrează axa instrumentului.
Adecvată pentru instrumentele care nu încap în receptacule
(din cauza diametrului mare al instrumentului sau a formei
vârfului).

② Receptacule de calibrare
(orificii)

Calibrează vârful și axa instrumentului. Adecvate pentru in-
strumentele cu vârf drept.
Se pot utiliza pentru instrumente care nu au axul drept.
NOTĂ: Utilizarea inserturilor în receptacule nu este compati-
bilă cu software-ul de ghidare Cranial/ENT.
 

③ Puncte pivot Calibrează vârful instrumentelor ascuțite.

Verificarea calibrării

Fiecare calibrare de instrument realizată utilizând ICM4 necesită o verificare a deviației
axei, diametrului și vârfului instrumentului. Aceasta va confirma dacă acești parametri
reprezintă cu acuratețe instrumentul real.
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Cum setați diametrul instrumentului

Înainte de verificare, puteți defini diametrul instrumentului. După definirea diametrului
instrumentului, software-ul afișează o reprezentare a instrumentului cu diametrul setat.

Figura 111 

Pași

1.
Apăsați butonul Set Diameter din fereastra Verification of Calibration.
Se deschide fereastra Set Instrument Diameter.

2.
Selectați diametrul pe scală. Reglați fin diametrul în incremente de 0,1 mm utilizând +/-.
Apăsați butonul Reset pentru a reseta valoarea la 0.

3.
Apăsați butonul Accept pentru a confirma valoarea.
Software-ul vă cere să verificați calibrarea.

NOTĂ: Dacă butonul Show Axis este inactiv, diametrul unui instrument nu poate fi afișat sau
definit.
 

Calibrarea utilizând receptaculul ICM4
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10.2.2 Axa instrumentului

Informații generale

Metoda de calibrare pe care o selectați (punct pivot, canelură sau receptacul) stabilește modul în
care software-ul calculează axa instrumentului și o afișează pe ecran. Această situație survine
mai ales când se definește deviația unui vârf de instrument.
Când calibrați un instrument utilizând un punct pivot, este posibil ca software-ul să nu afișeze axa
instrumentului așa cum este de așteptat. Din acest motiv, când efectuați calibrarea utilizând un
punct pivot, afișarea axei instrumentului este dezactivată automat în modurile de vizualizare.
Puteți activa afișarea axei instrumentului pentru calibrarea punctului pivot utilizând butonul Show
Axis din fereastra de verificare a calibrării (consultați p. 195).

Calibrarea axei instrumentului

Calibrarea unui instrument utilizând punctele pivot ICM4 poate genera o axă de instrument
virtuală care nu corespunde cu axa reală a instrumentului. Utilizați receptaculul sau piesa
intermediară în formă de V pentru a calibra corect axa.

Înțelegerea axei instrumentului

Explicația de mai jos descrie modul în care se calculează și se afișează axa instrumentului când
se activează opțiunea Show Axis.

① ②

Figura 112 

Nr. Metodă de calibrare Explicație

① Receptacul și piesă inter-
mediară în formă de V

Când calibrați vârful și axa instrumentului într-un receptacul
de calibrare (orificiu), axa instrumentului (linia punctată) se
calculează în paralel cu receptaculul.
Când calibrați axa instrumentului în piesa intermediară în
formă de V (canelură), aceasta este calculată de-a lungul
piesei intermediare în formă de V.
În fiecare caz, axa calculată a instrumentului este cea esti-
mată, adică, de-a lungul axei reale a instrumentului.
Dacă se definește deviația unui vârf de instrument, axa se
extinde dincolo de vârful calibrat, în aceeași direcție.
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Nr. Metodă de calibrare Explicație

② Punct pivot

Când calibrați vârful instrumentului în punctul pivot, axa in-
strumentului este calculată în paralel cu sistemul de detecta-
re a instrumentului. Axa instrumentului este apoi deplasată
până când se intersectează cu vârful instrumentului.
În cazul deviației unui vârf de instrument, axa instrumentului
se extinde dincolo de vârful calibrat, în aceeași direcție.

NOTĂ: Deviațiile vârfului instrumentului trebuie utilizate numai în cazul instrumentelor drepte sau
în cazul instrumentelor curbate care au fost calibrate într-un receptacul.
 

NOTĂ: Utilizați calibrarea pivot (cu sistemul de referință sau cu receptaculul ICM4) numai pentru
calibrarea instrumentelor cu vârf ascuțit. Pentru instrumentele fără vârf ascuțit, alegeți calibrarea
utilizând orificiul receptaculului ICM4 sau canelura.
 

Calibrarea utilizând receptaculul ICM4
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10.3 Verificare ce utilizează sistemul de referință
10.3.1 Introducere

Informații generale

Puteți efectua verificarea instrumentului utilizând conul sistemului de referință ①.

①

Figura 113 

Instrumente adecvate

Adecvat? Instrumente

Da Instrumente cu vârf ascuțit.

Nu

Instrumente cu:
• Vârf rotund.
• Diametru mai mare care nu se potrivește corect în conul sistemului de refe-

rință.
NOTĂ: Pentru a calibra instrumente curbate sau pentru a obține informații des-
pre diametrul instrumentului, utilizați ICM4.
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10.3.2 Axa instrumentului

Informații generale

Când verificați un instrument utilizând conul sistemului de referință, software-ul poate să nu
afișeze axa instrumentului așa cum este de așteptat. Această situație survine mai ales când se
definește deviația unui vârf de instrument. Din acest motiv, când efectuați verificarea utilizând
sistemul de referință, afișarea axei instrumentului este dezactivată automat în modurile de
vizualizare.
Puteți activa afișarea axei instrumentului utilizând butonul Show Axis (consultați p. 195).

Înțelegerea axei instrumentului

Dacă decideți să activați opțiunea Show Axis, explicația de mai jos descrie modul în care se
calculează și se afișează axa instrumentului.

Figura 114 
Când verificați vârful instrumentului în con, axa instrumentului este calculată în paralel cu sistemul
de detectare a instrumentului. Axa instrumentului este apoi deplasată până când se intersectează
cu vârful instrumentului.
În cazul deviației unui vârf de instrument (cruce roșie), axa instrumentului se extinde dincolo de
vârful calibrat (cerc verde), în aceeași direcție.

Verificare ce utilizează sistemul de referință
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10.3.3 Calibrarea și verificarea utilizând punctele pivot

Cum efectuați calibrarea și verificarea utilizând punctele pivot

Figura 115 

Pași

1.
Mențineți receptaculul ICM4 și instrumentul cu sistemul adaptor de instrumente atașat
în câmpul de vizibilitate al camerei video.
Se deschide fereastra Instrument Calibration.

2. Introduceți vârful instrumentului într-un punct pivot și rotiți ușor instrumentul.

3. După finalizarea calibrării vârfului, se deschide fereastra Verification of Calibration.

4. Introduceți vârful instrumentului în același punct pivot utilizat pentru calibrare și rotiți ușor
instrumentul pentru a afișa deviația vârfului.

5. Apăsați Accept pentru a confirma calibrarea sau apăsați Try Again pentru a repeta cali-
brarea.

6. Scoateți receptaculul ICM4 din câmpul de vizibilitate al camerei video.

Cum afișați axa instrumentului

Afișarea axei instrumentului este dezactivată automat pentru instrumentele calibrate cu ajutorul
unui punct pivot (consultați p. 191). În acest caz, în modurile de vizualizare a imaginii, se afișează
numai reprezentarea reticulară a vârfului instrumentului.

Pas

Pentru a activa afișarea axei în modurile de vizualizare a imaginii, apăsați Show Axis în fereas-
tra Verification of Calibration. 

Setarea diametrului instrumentului

Puteți defini un diametru de instrument apăsând butonul Set Diameter din fereastra Verification
of Calibration (consultați p. 190). 

CALIBRAREA INSTRUMENTELOR

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 195



10.3.4 Calibrarea și verificarea utilizând receptaculele (orificiile)

Ferestrele de calibrare și verificare

① ②

③

Figura 116 

Cum efectuați calibrarea și verificarea utilizând receptaculele

Pași

1.
Mențineți ICM4 și instrumentul cu sistemul adaptor de instrumente atașat în câmpul de
vizibilitate al camerei video.
Se deschide fereastra Instrument Calibration ①.

2. Apăsați butonul Holes pentru a deschide ecranul de calibrare cu receptaculul ②.

3. Selectați diametrul instrumentului apăsând receptaculul corespunzător din fereastră. Se-
lectați cel mai mic diametru în care se potrivește instrumentul.

4. Introduceți instrumentul în receptaculul ICM4 cu diametrul corect. Asigurați-vă că vârful
instrumentului ajunge în partea de jos a receptaculului.

5.
Mențineți instrumentul complet nemișcat până la finalizarea calibrării.
Se deschide fereastra Verification of Calibration ③.

6.
Mențineți vârful instrumentului în același receptacul și rotiți ușor instrumentul pentru a
afișa deviațiile vârfului și axei. Asigurați-vă că diametrul afișat corespunde diametrului in-
strumentului și receptaculului utilizat.

7. Apăsați Accept pentru a confirma calibrarea sau apăsați Try Again pentru a repeta cali-
brarea.

8. Scoateți receptaculul ICM4 din câmpul de vizibilitate al camerei video.

Pe parcursul calibrării instrumentului, asigurați-vă că vârful instrumentului atinge partea de
jos a orificiului și că se fixează bine.

Verificare ce utilizează sistemul de referință
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Cum afișați axa instrumentului

Afișarea axei instrumentului este activată automat pentru instrumentele calibrate cu ajutorul unui
receptacul (consultați p. 191).

Pas

Pentru a dezactiva afișarea axei, apăsați butonul Show Axis din fereastra Verification of Cali-
bration.
În modurile de vizualizare a imaginii, se afișează numai reprezentarea reticulară a vârfului instru-
mentului.

Setarea diametrului instrumentului

Puteți defini un diametru de instrument apăsând butonul Set Diameter din fereastra Verification
of Calibration (consultați p. 195). 
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10.3.5 Calibrarea și verificarea utilizând piesa intermediară în formă de V (canelură)

Informații generale

În cazul calibrării utilizând canelura, puteți verifica vârful și axa instrumentelor care nu au fost
adecvate pentru calibrare utilizând receptaculele (de exemplu, din cauza unui diametru mare).
Pentru a calibra vârful și axa, calibrarea se efectuează în doi pași:
• Vârful se calibrează în punctele pivot.
• Axa se calibrează în piesa intermediară în formă de V.

Ferestrele de calibrare și verificare

① ②

④③

Figura 117 

Cum efectuați calibrarea și verificarea

Pentru a obține un rezultat de calibrare corect, asigurați-vă întotdeauna că instrumentul
este așezat corect în canelura receptaculului ICM4.

Pași

1.
Mențineți ICM4 și instrumentul cu sistemul adaptor de instrumente atașat în câmpul de
vizibilitate al camerei video.
Se deschide fereastra Instrument Calibration.

2. Apăsați butonul Notch pentru a deschide prima fereastră de calibrare ①.

3. Introduceți vârful instrumentului într-un punct pivot și rotiți ușor instrumentul.

4. După finalizarea calibrării vârfului, se deschide a doua fereastră de calibrare ②.

5. Poziționați mânerul instrumentului în piesa intermediară în formă de V și mențineți-l ne-
mișcat. Asigurați-vă că instrumentul se fixează strâns în piesa intermediară în formă de V.

Verificare ce utilizează sistemul de referință
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Pași

6. După finalizarea calibrării axei, se deschide fereastra Verification of Calibration.

7. Mențineți instrumentul în piesa intermediară în formă de V și rotiți-l ușor pentru a afișa de-
viația axei (consultați fereastra ③).

8. Introduceți vârful instrumentului în același punct pivot utilizat pentru calibrare și rotiți ușor
instrumentul pentru a afișa deviația vârfului (consultați fereastra ④).

9. Apăsați butonul Close pentru a confirma calibrarea sau apăsați butonul Recalibrate pen-
tru a repeta calibrarea.

10. După calibrare, scoateți receptaculul ICM4 din câmpul de vizibilitate al camerei.

Cum afișați axa instrumentului

Afișarea axei instrumentului este activată automat pentru instrumentele calibrate utilizând piesa
intermediară în formă de V (consultați p. 191).

Pas

Pentru a dezactiva afișarea axei, apăsați butonul Show Axis din fereastra Verification of Cali-
bration. 
În modurile de vizualizare a imaginii după calibrare, se afișează numai reprezentarea reticulară
a vârfului instrumentului.

Setarea diametrului instrumentului

Puteți defini un diametru de instrument apăsând butonul Set Diameter din fereastra Verification
of Calibration (consultați p. 190).
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10.3.6 Calibrarea tuburilor de aspirație

Opțiuni de calibrare

Puteți calibra tuburile de aspirație utilizând:
• Receptacule pentru tuburi de aspirație standard cu vârf drept (efectuați calibrarea conform

instrucțiunilor de la p. 196).
• Puncte pivot pentru tuburi de aspirație cu vârfuri unghiulare.

Calibrarea utilizând punctele pivot

Pentru a calibra și verifica tuburile de aspirație cu vârfuri unghiulare, urmați instrucțiunile de la p.
195. Suplimentar, rețineți următoarele detalii:

Vârfuri de calibrare

Asigurați-vă că tubul de aspirație este perpendicular pe
punctul pivot.

Rotiți tubul de aspirație în punctul pivot, fără a înclina vâr-
ful.

Deviațiile vârfului

În timpul calibrării utilizând punctul pivot, vârful tubului de aspirație nu poate fi introdus complet în
punctul pivot. Astfel, va apărea o deviație între vârful afișat și cel real. În funcție de forma și
dimensiunea vârfului tubului de aspirație, deviația poate fi de până la 1,5 mm.

Verificare ce utilizează sistemul de referință
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10.4 Instrumente precalibrate
10.4.1 Încărcarea instrumentelor precalibrate

Tipuri de instrumente precalibrate

Software-ul acceptă utilizarea a două tipuri de instrumente precalibrate:
• Instrumentele pentru care precalibrările trebuie încărcate includ:

- stiletul de unică folosință: Pagina 277 
- instrumentele Paint (urmați pașii de încărcare și verificare de la p. 201)

• Instrumentele pentru care precalibrarea este inclusă în software includ:
- acul de biopsie: Pagina 272 
- VarioGuide: Pagina 255 
- instrumentul de aliniere (tubul de biopsie): Pagina 268

Cum încărcați o precalibrare

Figura 118 

Înainte de a începe, verificați întotdeauna cu atenție calibrările instrumentelor.

Pași

1. Mențineți instrumentul precalibrat în câmpul de vizibilitate al camerei.

2. Pentru a încărca o precalibrare, apăsați Load în fereastra Instrument Calibration.

3. Dacă sunt disponibile precalibrări mai multe instrumente, selectați instrumentul din fe-
reastra Select Instrument.

4.
Verificați calibrarea în fereastra Verification of Calibration.
NOTĂ: Urmați instrucțiunile oferite la p. 195 (calibrarea utilizând receptaculul ICM4).
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Încărcarea și verificarea instrumentelor Paint

Când verificați acuratețea instrumentelor Paint utilizând sistemul de referință, deviația vârfului
este de minimum 2,8 mm din cauza vârfului sferic al instrumentului Paint. Pentru a stabili
acuratețea reală a vârfului, țineți instrumentul Paint drept pe verticală în conul sistemului de
referință și scădeți 2,8 mm din deviația afișată a vârfului.

Încărcați întotdeauna geometria instrumentului precalibrat când utilizați instrumentul Paint
deoarece o calibrare manuală nu va avea acuratețe.

Instrumente precalibrate
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10.5 Accesarea instrumentelor calibrate
10.5.1 După calibrare

Informații generale

După calibrarea și verificarea instrumentului, acesta este prezentat în fereastra Tools >
Instruments. De aici, puteți accesa calibrarea, de exemplu, pentru a repeta verificarea.

Înainte de a începe, verificați întotdeauna cu atenție calibrările instrumentelor.

Cum accesați instrumentele calibrate

Pas

Accesați calea Tools > Instruments.

① ②

Figura 119 

Nr. Componentă

①
După calibrarea și verificarea unui instrument, acesta este afișat în listă.
NOTĂ: Biopsy Needle și VarioGuide/Alignment Tool sunt întotdeauna disponibile în
listă, chiar dacă încă nu s-a verificat calibrarea.
 

②
Diametrul instrumentului (dacă este definit) este specificat pentru fiecare instrument.
Această coloană indică, de asemenea, dacă axa este dezactivată pentru instrument (de
exemplu, dacă aceasta a fost calibrată utilizând conul sistemului de referință).

Selectarea unei calibrări

Pas

Pentru a accesa o calibrare, apăsați imaginea în miniatură aferentă.
Se deschide fereastra Verification of Calibration.
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Figura 120 

Opțiuni

Pentru a verifica o calibrare, urmați instrucțiunile furnizate la p. 193 (verificarea în conul sistemu-
lui de referință) sau de la p. 195 (verificarea utilizând receptaculul ICM4).

Pentru a afișa/ascunde axa instrumentului afișată în modurile de vizualizare activați/dezactivați
opțiunea Show Axis.
NOTĂ: Implicit, axa instrumentului este dezactivată pentru instrumentele calibrate utilizând siste-
mul de referință și pentru instrumentele calibrate într-un punct pivot al receptaculului ICM4.
 

Pentru a defini sau modifica diametrul instrumentului, apăsați butonul Set Diameter (consultați
p. 190).

Pentru a repeta calibrarea pentru instrumentul selectat, apăsați butonul Recalibrate.

Accesarea instrumentelor calibrate
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11 ECOGRAFIA
11.1 Introducere în procedura de ecografie externă
11.1.1 Prezentare generală

Informații generale

Modificările cerebrale cauzate de retracție, pierderea de lichid sau eliminarea tumorilor pot limita
acuratețea de ghidare pe baza imaginilor preoperatorii. Ecografia ghidată se utilizează pentru:
• a identifica și a compensa intraoperatoriu modificările cerebrale
• a vizualiza și a marca vasele sanguine

NOTĂ: Nu puteți conecta un dispozitiv cu ultrasunete la sistemul de ghidare fără o ieșire video
adecvată.
 

Înainte de a începe

• Pacientul trebuie să fie înregistrat.
• Dispozitivul cu ultrasunete trebuie conectat corect la sistemul de ghidare.
• La sonda de ultrasunete trebuie să atașați un adaptor de ultrasunete.

Înainte de utilizarea funcțiilor ecografului, citiți cu atenție capitolele Adaptoarele de
ultrasunete și Fantoma de înregistrare a ecografiei din Ghidul de utilizare a instrumentelor.

Înainte de a efectua o ghidare controlată a ecografului, sonda de ultrasunete trebuie
calibrată utilizând fantoma de înregistrare a ecografiei.

Restricții

Acest manual descrie modul în care puteți utiliza software-ul pentru a controla și a captura
imaginea ecografiei. Acest manual:
• Nu oferă instrucțiuni cu privire la efectuarea unei ecografii sau a altor proceduri

medicale.
• Nu prezintă protocoalele medicale pentru ecografii sau proceduri medicale.
• Nu dezbate interpretările scanărilor achiziționate.

Înainte de utilizarea funcțiilor software-ului pentru ecografia externă, se recomandă
instruirea de specialitate cu privire la procedurile clinice de efectuare a unei ecografii.

Imaginile ecografice afișate

Imaginile ecografice afișate pe ecranul de ghidare nu sunt adecvate pentru diagnosticare.
Utilizați ecranul dispozitivului cu ultrasunete când calitatea imaginii este esențială.
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11.2 Pornirea ecografului extern
11.2.1 Activarea ecografului extern

Informații generale

Integrarea ecografului extern necesită o conexiune video între dispozitivul cu ultrasunete și
sistemul de ghidare. Conectați dispozitivul extern cu ultrasunete la sistemul Brainlab utilizând un
cablu video.

Cum activați ecograful

Figura 121 

Pas

Accesați calea Tools > Ultrasound.

Pornirea ecografului extern
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11.2.2 Selectarea sondei de ultrasunete

Informații generale

Pentru a ghida o sondă de ultrasunete, aceasta trebuie calibrată la o adâncime de penetrare și a
o frecvență setată.
În mod ideal, specialistul în examinări ecografice instalează presetările Brainlab pe ecograf astfel
încât acestea să corespundă presetărilor de ghidare. Pentru mai multe informații cu privire la
presetările ecografice și la precalibrare, consultați departamentul de asistență clienți al Brainlab.

Cum selectați o sondă de ultrasunete

Figura 122 

Pas

Accesați calea Tools > Ultrasound > Ultrasound Probes și apăsați pictograma pentru a selec-
ta sonda care va fi utilizată pentru ghidare. Acum vi se cere să verificați sonda (consultați p.
209).
NOTĂ: Sonda calibrată selectată va fi evidențiată.
 

Verificați dacă setările dispozitivului cu ultrasunete (canalul de ieșire, zona de afișare,
nivelul de zoom, opțiunea de rotire a imaginii, adâncimea de scanare) corespund calibrării
sondei selectate în sistemul de ghidare.

Asigurați-vă că ați selectat sonda de ultrasunete care se utilizează curent în timpul ghidării.

Opțiuni suplimentare

Opțiuni

Pentru a adăuga o sondă nouă, apăsați butonul Add New Probe. Se utilizează setările video de
la ultima calibrare. Apoi, se deschide fereastra Enter Probe Name. Dacă nu există o calibrare
anterioară a sondei de ultrasunete, trebuie mai întâi să definiți setările video (consultați p. 212).
NOTĂ: Setările modificate ale imaginii pot fi redefinite pentru sonda nouă (consultați p. 215).
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Opțiuni

Pentru a șterge o sondă din listă, apăsați butonul X corespunzător. Vi se cere să confirmați
această acțiune.
NOTĂ: Nu există posibilitatea de a șterge o sondă de ultrasunete deja selectată.
 

Pornirea ecografului extern
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11.2.3 Verificarea calibrării sondei

Informații generale

După fiecare calibrare a sondei de ultrasunete sau după selectarea unei sonde deja calibrate,
este important să verificați acuratețea calibrării pentru a asigura o reprezentare corectă a imaginii.

Fereastra Ultrasound Verification

②①

Figura 123 

Nr. Componentă

①

Când mențineți sonda de ultrasunete în fantoma de înregistrare a ecografiei, se
afișează o variantă ecografică a fantomei.
• Regiunile mici albe din imagine reprezintă punctele de calibrare (intersecția liniilor din

imaginea fantomă).
• Reticulele galbene indică poziția calculată a punctelor de calibrare, pe baza poziției

sondei.

②
Când mențineți sonda de ultrasunete pe craniul pacientului, setul de imagini selectat este
reconstruit conform orientării plane curente a ecografului. Puteți compara marcajele ana-
tomice cu datele RMN/CT.

Dacă utilizați modul doppler, verificați reproducerea corectă de culoare în pagina de
verificare, cu ajutorul afișajului ecografiei externe. Pentru o reprezentare doppler corectă,
este necesară o intrare S-video.

Informațiile afișate pe ecranul de navigare în modul Doppler pot diferi de informațiile
afișate de sistemul ecografic extern. Pentru o imagine mai detaliată, verificați informațiile și
pe sistemul ecografic extern.

Frecvența de verificare

De fiecare dată când efectuați o ghidare controlată a ecografului, verificați acuratețea
calibrării pe toată durata sesiunii.
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Cum verificați acuratețea utilizând fantoma (opțiunea 1)

Pași

1. Mențineți sonda drept pe verticală în mijlocul fantomei de înregistrare a ecografiei.

2.
În modul de vizualizare a imaginii ①, verificați dacă reticulele galbene se suprapun cu po-
ziția regiunilor albe. Dacă fiecare reticul se suprapune direct peste zona albă (tijele),
aceasta indică o calibrare corectă.

3. Verificați acuratețea deplasând încet sonda pentru a vedea dacă mișcarea reticulelor co-
respunde mișcării tijelor.

Cum verificați acuratețea direct pe craniu (opțiunea 2)

Pași

1. Mențineți sonda pe un marcaj cunoscut de pe craniul pacientului.

2. În modul de vizualizare Ultrasound Inline ② (consultați p. 227), verificați dacă orienta-
rea imaginii ecografice corespunde cu datele pacientului.

Pașii următori

Opțiuni

Dacă există suficientă acuratețe, apăsați butonul Accept pentru a confirma calibrarea.

Dacă nu există suficientă acuratețe, apăsați butonul Recalibrate.
Se deschide fereastra Rod Detection (consultați p. 216).

Există, de asemenea, posibilitatea de a îmbunătăți manual calibrarea chiar la prima calibrare a
sondei de ultrasunete. Apăsați butonul Improve. Se deschide fereastra Manual Rod Placement
(consultați p. 217).

Opțiuni suplimentare

Buton Funcție

Flip

Opțiunea Flip oferă aceeași funcție ca cea a ecografiei externe, de adap-
tare a imaginii ecografice la necesitățile utilizatorului.
Aceasta rotește pe verticală modul de vizualizare ecografic și modul de
vizualizare a datelor pacientului. De asemenea, stabilește orientarea ima-
ginii conform orientării poziției/pacientului configurate de dvs.
NOTĂ: Utilizând funcția externă de rotire, calibrarea deja existentă a unei
sonde de ultrasunete devine invalidă. Pentru a adapta imaginea ecogra-
fică la necesitățile utilizatorului, apăsați butonul Flip în pagina de verifica-
re.
 

Recalibrare Butonul Recalibrate deschide fereastra Rod Detection, unde puteți utili-
za calibrarea automată pentru a îmbunătăți calibrarea (consultați p. 216).

Improve

Butonul Improve deschide fereastra Manual Rod Placement. Acum pu-
teți îmbunătăți manual calibrarea (consultați p. 217).
NOTĂ: Aveți posibilitatea de utilizare a funcției Improve numai după pri-
ma calibrare a sondei de ultrasunete.
 

Accept Acceptă calibrarea verificată a ecografiei.

Pornirea ecografului extern
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Buton Funcție

Cancel

Anulează calibrarea ecografică și readuce imaginea la ecranul principal.
NOTĂ: Dacă o sondă de ultrasunete a fost deja selectată și verificată,
această sondă selectată anterior rămâne sonda selectată dacă apăsați
butonul Cancel în pagina de verificare.
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11.2.4 Calibrarea unei sonde noi de ultrasunete

Informații generale

Trebuie să efectuați o calibrare dacă:
• Nu s-a calibrat nicio sondă sau dacă sondele calibrate au fost șterse.
• Verificarea sondei dă eroare.

Cum definiți setările de imagine pentru calibrare

Figura 124 

Pași

1. Accesați calea Tools > Ultrasound > Probes și apăsați butonul Add New Probe.

2.

• În cazul în care calibrați o sondă de ultrasunete pentru prima dată, trebuie să definiți
intrarea video (consultați p. 212).

• Dacă sonda de ultrasunete a fost deja calibrată, se vor utiliza setările pentru intrarea
video, decupare și imagine ale sondei calibrate anterior. Aceste setări pot fi modificate
apăsând pictograma Image Settings din fereastra Cone Definition (p. 215).

3. După selectarea opțiunii Add New Probe, trebuie să definiți denumirea sondei (consultați
p. 214).

NOTĂ: Dacă nu se afișează imaginea ecografică, asigurați-vă că intrarea video selectată este
compatibilă cu cablurile de pe panou, utilizate de dispozitivul cu ultrasunete.
 

În timpul fiecărei utilizări, conectați partea video la aceeași intrare selectată în timpul
calibrării. Utilizarea unei intrări diferite poate genera o calibrare incorectă.

Cum definiți intrarea video

Fila Video Input definește semnalul video și intrarea video utilizate.
În cazul în care calibrați o sondă nouă pentru prima dată, se deschide fereastra Video Input care
vă cere să selectați o intrare video adecvată pentru definirea setărilor video.

Pornirea ecografului extern
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Figura 125 

Pași

1. Opțiunea Video Input setează canalul pentru conexiunea video. Apăsați butonul Select
Input pentru a selecta intrarea dorită (consultați p. 212).

2. Selectați Signal Type (PAL sau NTSC).

3. Apăsați butonul Accept pentru a începe calibrarea sondei.

NOTĂ: Toate setările video sunt disponibile numai în timpul calibrării. Setările de imagine pot fi
accesate în fereastra Cone Definition apăsând pictograma Image Settings (consultați p. 215).
 

Cum decupați o imagine ecografică

Fila Cropping vă permite să definiți imaginea ecografică afișată în modul principal de vizualizare.
Imaginea ecografică conectată este limitată la imaginea afișată în interiorul liniilor galbene.

Figura 126 
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Pași

1.
Modificați dimensiunea ferestrei de decupare.
Utilizați glisorul Horizontal Size pentru a regla lățimea imaginii ecografice.
Utilizați glisorul Vertical Size pentru a regla înălțimea imaginii ecografice.

2. Apăsați în interiorul imaginii pentru a regla centrul ferestrei de decupare.

Pentru a preveni decuparea informațiilor ecografice relevante, definiți o vizualizare
ecografică cu conul complet vizibil. Toate informațiile relevante trebuie să fie vizibile în
dreptunghiul de vizualizare definit. Verificați acest lucru cu ajutorul modului de vizualizare
al ecografului extern, pentru a vă asigura că toate informațiile sunt vizibile.

Cum reglați setările de imagine

Fila Settings vă permite să reglați setările de vizualizare a imaginii în funcție de necesități
utilizând barele de glisare. Pentru mai multe informații cu privire la setările de imagine, consultați
p. 53.

Figura 127 

Cum accesați setările de imagine pentru ecografie

Există diverse posibilități de modificare a setărilor de imagine pentru ecografie.

Opțiuni

Accesați calea Tools > Ultrasound și apăsați pictograma Image Settings pentru a deschide fe-
restrele în care doriți să efectuați reglajele (consultați p. 222).

În fereastra Cone Definition, modificați setările de imagine (consultați p. 215).

Cum etichetați o sondă de ultrasunete

Prima dată când calibrați o sondă de ultrasunete pe sistemul de ghidare, sonda va fi denumită
după definirea setărilor de imagine și video. Puteți denumi o singură calibrare pentru sonda de
ultrasunete o dată.
Dacă sonda de ultrasunete este deja calibrată pe sistemul de ghidare, denumirea pentru o sondă
suplimentară se definește după apăsarea butonului Add New Probe din pagina Probe Selection.
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Figura 128 

Pași

1. Introduceți o denumire cu ajutorul tastaturii virtuale. Pentru a identifica mai ușor sonda,
denumirea trebuie să conțină denumirea sondei și frecvența de ultrasunete utilizată.

2. Pentru a salva denumirea sondei, apăsați butonul Proceed.

Cum reglați conul de calibrare

Fereastra Cone Definition afișează un con de ultrasunete sugerat (evidențiat în galben). Conul
înconjoară zona utilizată pentru calibrarea sondei de ultrasunete. Poziționați conul astfel încât
părțile imaginii care nu aparțin imaginii din modul B să fie în afara zonei evidențiate în galben și
conul definit să reprezinte imaginea ecografică.
NOTĂ: Puteți modifica setările pentru intrarea video apăsând pictograma Image Settings ④ din
modul de vizualizare.
 

②

④
③

①

Figura 129 

Pași

1. Activați un punct apăsând reticulul și deplasându-l pentru a crea o zonă a evidențiată în
galben ① în jurul conului de ultrasunete.
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Pași

2.
Pentru a poziționa un punct, faceți clic pe locația dorită pe ecran. Utilizați modul de vizua-
lizare mărită ② pentru a regla fin poziția.
Punctul curent (afișat în galben) se deplasează spre zona indicată.

3.

Reglați adâncimea de penetrare utilizând glisorul ③. Adâncimea de penetrare poate fi în-
tre 50 mm și 100 mm.
NOTĂ: Adâncimea de penetrare din fereastră trebuie să fie aceeași cu adâncimea de pe-
netrare a ecografului conectat.
 

Sunt compatibile numai sondele de ultrasunete cu o adâncime de penetrare cuprinsă între
50 mm și 100 mm.

Cum efectuați o calibrare automată

Fereastra Rod Detection vă oferă un feedback în timp real cu privire la obiectele imagine utilizate
pentru calibrarea automată.

①

②

Figura 130 

Pași

1. Reglați liniile roșii ① pentru a elimina artefactele care pot fi detectate ca tije. Toate infor-
mațiile de deasupra liniei superioare și dedesubtul liniei inferioare vor fi ignorate.

2. Mențineți vârful sondei drept pe verticală și în centrul părții de cauciuc a fantomei de în-
registrare a ecografiei, asigurându-vă că aliniați planul ecografic cu imaginea fantomă.

3.

Punctele albe de calibrare din imaginea ecografică sunt evidențiate în verde dacă aces-
tea sunt detectate de algoritmul de calibrare al software-ului. Dispozitivul cu ultrasunete
trebuie să rămână fixat timp de câteva secunde.
• În cazul în care calibrarea se efectuează cu succes, se deschide pagina Ultrasound

Verification.
• În cazul în care calibrarea dă eroare, se deschide pagina Manual Rod Placement.

NOTĂ: Puteți adapta setările de imagine selectând pictograma Image Settings ② din modul de
vizualizare.
 

În timpul calibrării, se va drapa fantoma de înregistrare a ecografiei pentru a asigura
sterilitatea sondei de ultrasunete.

Pornirea ecografului extern
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Cum realizați o calibrare bună

Algoritmul de calibrare utilizează tijele fantomei de calibrare pentru a calibra sonda de ultrasunete.
Următoarele imagini oferă o vedere generală asupra felului în care trebuie să arate formarea
tijelor fantomă pentru ecograful detectat pentru a obține o calibrare reușită. Sunt oferite exemple
pentru diferite adâncimi de penetrare.

Calibrare Explicație

• În partea stângă puteți vizualiza detectarea
tijei utilizând un algoritm de calibrare în ca-
drul imaginii ecografice.

• Suprapuneți sonda de ultrasunete cu forma-
rea tijei conform imaginii.

• Se detectează cinci tije utilizând o sondă de
ultrasunete cu o adâncime de penetrare de
60 mm.

Această formare de tije duce la o calibrare
reușită a sondei de ultrasunete.

• Suprapuneți sonda de ultrasunete cu forma-
rea tijei conform imaginii.

• Utilizând o adâncime de penetrare de
80 mm, sunt vizibile opt tije.

Această formare de tije duce la o calibrare
reușită a sondei de ultrasunete.

• Suprapuneți sonda de ultrasunete cu forma-
rea tijei conform imaginii.

• Utilizând o adâncime de penetrare de
100 mm, sunt vizibile cel puțin opt tije.

Această formare de tije duce la o calibrare
reușită a sondei de ultrasunete.

Cum efectuați o calibrare manuală

În cazul în care calibrarea automată dă eroare, se deschide fereastra Manual Rod Placement. În
această fereastră, puteți îmbunătăți manual calibrarea automată adaptând manual tijele selectate
automat la calibrarea automată. Punctele albe de calibrare ale fantomei de înregistrare a
ecografiei în imaginea ecografică sunt utilizate pentru calibrare.
Pe fantoma ecografică ① puteți găsi o reprezentare a amplasării corecte a tijei manuale.
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①

Figura 131 

②

Figura 132 

Pași

1.

Pentru calibrare, se utilizează o fotografie a imaginii ecografice. Punctele de calibrare se-
lectate sunt marcate automat cu reticule albe. Poziția reticulului este în centrul punctelor
albe de calibrare din imaginea ecografică.
NOTĂ: Dacă punctele de calibrare ale fantomei de înregistrare nu sunt clar vizibile în mo-
dul de vizualizare, apăsați butonul Try Again. Software-ul revine la fereastra Rod Detec-
tion, unde puteți efectua o nouă calibrare automată.
 

2.

• Pentru a adapta poziția punctului de calibrare, apăsați reticulul acelui punct de calibrare
pentru a-i modifica poziția. Reticulul selectat va fi evidențiat în galben.

• Pentru a poziționa un punct de calibrare, apăsați locația dorită de pe ecran. Punctul cu-
rent (afișat în galben) se deplasează spre zona indicată. Adaptați manual punctele de
calibrare până când acestea se suprapun în centrul tijelor albe din imaginea ecografică.

Utilizați modul de vizualizare mărită ② pentru a regla fin poziția.

3.

Poziționați fiecare punct de calibrare, unul după celălalt.
• Pentru a adăuga puncte de calibrare sau pentru a selecta tije suplimentare, apăsați bu-

tonul Add Rod.
• Pentru a elimina puncte de calibrare sau pentru a deselecta tije, apăsați butonul Remo-

ve Rod.
NOTĂ: Pentru efectuarea unei calibrări sunt necesare cel puțin cinci puncte de calibrare.
 

NOTĂ: În funcție de adâncimea de calibrare, numărul maxim de tije diferă, așa cum se
menționează în pagina Manual Rod Placement.
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Pași

4.

Apăsați butonul Calibrate pentru a efectua o recalibrare pe baza punctelor calibrate ma-
nual.
În cazul în care calibrarea manuală dă eroare, se deschide pagina Ultrasound Calibra-
tion Error. Apăsați:
• Try Again pentru a îmbunătăți repoziționarea punctelor de calibrare.
• Cancel pentru a anula calibrarea ecografului.

În cazul în care calibrarea se efectuează cu succes, software-ul vă cere să verificați acu-
ratețea (consultați p. 219).

Opțiuni suplimentare pentru calibrarea manuală

Buton Funcție

Add Rod

Adaugă un punct de calibrare suplimentar (reticul) pentru a defini o tijă nouă.
Pentru o calibrare reușită, trebuie să definiți cel puțin cinci puncte de calibrare.
În funcție de adâncimea de penetrare, poate fi poziționat un număr maxim de
puncte de calibrare (consultați p. 217).

Remove Rod Elimină reticulul selectat (galben).

Reset Recuperează punctul de calibrare selectat inițial pentru calibrarea manuală.

Try Again

Pagina Rod Detection se deschide când folosiți butonul Try Again pentru a
utiliza calibrarea automată la:
• efectuarea unei calibrări automate reușite (consultați p. 216) sau
• achiziționarea unei noi imagini ecografice pentru calibrare manuală.

Calibrate Efectuează o calibrare nouă utilizând punctele de calibrare definite manual.

Cancel Anulează calibrarea sondei de ultrasunete și readuce imaginea la ecranul prin-
cipal.

Cum verificați o calibrare a ecografului

②①

Figura 133 

Pași

1.
Poziționați sonda de ultrasunete în fantoma de înregistrare a ecografiei. În modul de
vizualizare ①, tijele și reticulele din calibrare trebuie să se suprapună cu cele din fan-
tomă.
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Pași

2. În modul de vizualizare ②, puteți observa suprapunerile calibrărilor cu datele ecografice
(afișate în verde). Comparați marcajele anatomice cu datele RMN/CT.

3.

Selectați una dintre următoarele opțiuni:
• Apăsați butonul Recalibrate. Se deschide fereastra Rod Detection pentru calibrarea

automată a ecografului.
• Apăsați butonul Improve. Se deschide fereastra Manual Rod pentru a îmbunătăți ma-

nual calibrarea.
• Apăsați butonul Accept pentru a accepta sonda verificată curent.
• Apăsați butonul Cancel pentru a anula sonda verificată curent. Apoi, software-ul revine

la ecranul principal.

NOTĂ: Modificarea adâncimii de penetrare, a frecvenței sau a altor setări pentru dispozitivul
extern cu ultrasunete va invalida calibrarea. Este necesară o calibrare nouă.
 

NOTĂ: Pentru mai multe informații despre modul de verificare a ecografului, consultați secțiunea
Verificarea calibrării sondei de la p. 209.
 

Verificați acuratețea calibrării ecografului

După calibrare, verificați întotdeauna acuratețea detectării ecografului testând dacă sonda
de ultrasunete este afișată corect în ecranul de date CT/RMN. Îndreptați sonda spre
marcajele anatomice cunoscute și verificați poziția afișată pe ecran.

Recalibrare

Dacă verificarea sondei pare să fie inexactă, trebuie să recalibrați sonda de ultrasunete pentru a
obține o calibrare exactă.
Modificarea adâncimii de penetrare, a frecvenței sau a altor setări pentru dispozitivul extern cu
ultrasunete invalidează calibrarea și, astfel, va fi necesară o calibrare nouă.
Apăsați butonul Recalibrate din pagina Ultrasound Verification pentru a deschide pagina Rod
Detection și recalibrați automat sonda de ultrasunete.
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11.3 Unelte externe de ultrasunete
11.3.1 Accesarea uneltelor

Accesarea instrumentelor de ultrasunete

După verificarea calibrării, fereastra Tools > Ultrasound afișează toate funcțiile disponibile pentru
ecograful extern. 

Figura 134 

Instrumente disponibile

Când aveți licența software-ului pentru ecograful extern, sunt disponibile următoarele
instrumente de ultrasunete:

Unealtă Explicație Consultați

Ultrasound Probes
Selectați și verificați o sondă de ultrasunete precali-
brată sau calibrați o sondă sau o adâncime de penetra-
re noi.

Pagina 207

Switch to BK Medical Ul-
trasound Pentru a utiliza ecograful BK Medical. Pagina 230

Image Settings Reglați setările pentru imaginea ecografică, de exem-
plu, luminozitatea, contrastul, saturația. Pagina 222

Object Shift Repoziționați obiectele evidențiate. Pagina 155

Ultrasound Landmarks Definiți marcajele utilizând imaginea ecografică. Pagina 167

3-D Ultrasound Acquisi-
tion Achiziționați un set de imagini ecografice 3D. Pagina 223
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11.3.2 Image Settings

Informații generale

În fereastra Image Settings, puteți regla setările de imagine în funcție de necesități utilizând
barele de glisare. Pentru mai multe informații cu privire la setările de imagine, consultați p. 53.

Cum reglați setările de imagine

Figura 135 

Opțiuni

Accesați calea Tools > Ultrasound pentru a deschide fereastra Image Settings, unde puteți
efectua reglaje de imagine (consultați p. 221).

Apăsați pictograma Image Settings din modul de vizualizare Ultrasound și Ultra-
sound Inline.

Unelte externe de ultrasunete
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11.4 Achiziția ecografică 3-D
11.4.1 Introducere

Prezentare generală

Funcția 3-D Ultrasound Acquisition vă permite să achiziționați intraoperatoriu seturi noi de
imagini scanând volumul capului pacientului. Noul set de imagini poate fi utilizat pentru ghidare.

Acuratețea datelor achiziționate

Dacă unul dintre adaptoarele de ultrasunete se slăbește, este posibil ca setul de imagini
ecografice 3D achiziționat intraoperatoriu să nu se potrivească cu setul de imagini
preoperatoriu.

După o perioadă de timp, datele ecografice 3D achiziționate pot diferi de anatomia reală a
pacientului, de exemplu, din cauza modificărilor cerebrale sau a rezecțiilor.

Achiziția ecografică 3-D poate fi efectuată cu acuratețe numai pentru țesutul care rămâne
constant față de sistemul de referință Mayfield.

Sfaturi pentru achiziția ecografică 3D

Figura 136 
• Deplasați adaptorul printr-o mișcare lungă, lentă și stabilă de baleiere (aproximativ

10 secunde).
• Sistemul de detectare trebuie orientat către camera video cât mai mult posibil.
• Nu deplasați adaptorul deasupra aceleiași zone de două ori.
• Mențineți adaptorul mai mult sau mai puțin vertical. Este acceptabilă o înclinare minimă.
• Dispozitivul cu ultrasunete trebuie să fie focalizat pe zona de interes.

Pentru a evita decalajul dintre imaginea ecografică și corelarea acesteia cu imaginile CT/
RMN, deplasați sonda încet și cursiv. Pentru a atinge o acuratețe maximă, achiziționați
datele ecografice utilizând o singură mișcare lentă de baleiere.
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Cum accesați fereastra de achiziție a imaginilor ecografice 3-D

Figura 137 

Pas

Accesați calea Ultrasound > Tools și apăsați butonul 3-D Ultrasound Acquisition pentru a
deschide fereastra Acquisition of 3-D Ultrasound.

Cum înregistrați imaginile ecografice

Pași

1.

• Mențineți sonda în zona de interes și apăsați butonul Start pentru a inițializa achiziția
datelor ecografice.

• Deplasați ușor vârful sondei pentru a înregistra cu acuratețe imaginile ecografice,
având grijă în același timp să nu deteriorați țesutul pacientului.

NOTĂ: Acum se afișează butonul Stop.
 

2.
După finalizarea achiziției imaginilor ecografice, apăsați butonul Stop.
NOTĂ: Există posibilitatea de a continua achiziționarea imaginilor ecografice, până la un
număr de 500, apăsând din nou butonul Start.
 

3. Apăsați butonul Accept pentru a salva setul de imagini achiziționate.

4. Dacă imaginile ecografice au fost deja achiziționate, puteți apăsa butonul Clear pentru a
le șterge.

Imaginile stocate

Software-ul stochează până la 500 de imagini, care sunt compilate apoi într-un set de imagini.
Noul set de imagini poate fi utilizat pentru ghidare (consultați p. 140).

Achiziția ecografică 3-D
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11.5 Imaginile ecografice
11.5.1 Prezentare generală

Informații generale

Puteți afișa imagini ecografice în timp real. Traiectoriile, obiectele și punctele planificate sunt
afișate în imagini.

Înainte de a începe

Asigurați-vă că ieșirea video pentru ecograf este configurată (consultați p. 214).

Cum afișați imaginile ecografice

Pași

1. Apăsați pictograma Ochi din modul de vizualizare de pe ecranul principal pe
care doriți să îl afișați.

2. Selectați fila Other Views.

3.

Apăsați butonul pentru modul de vizualizare Ultrasound sau Ultrasound Inline. Fereas-
tra se închide și modul de vizualizare este actualizat cu imaginea ecografică selectată.
NOTĂ: Modul de vizualizare Ultrasound Inline necesită în mod suplimentar selectarea
unui set de date (consultați p. 227).
 

Cum înghețați imaginile ecografice

Există posibilitatea de a îngheța o vizualizare ecografică, cu ajutorul pictogramei Ultrasound
Freeze din cadrul unui mod de vizualizare a imaginii ecografice.

Pași

1.

Apăsați pictograma Ultrasound Freeze dezactivată din modul de vizualizare
Ultrasound sau Ultrasound Inline.
Va fi afectat numai modul de vizualizare ecografic în care pictograma este acti-
vată.

2. Apăsați pictograma Ultrasound Freeze pentru a dezgheța imaginea ecografică.

Pentru a îngheța imaginile ecografice, utilizați funcția Ultrasound Freeze din software și nu
pe cea din cadrul dispozitivului cu ultrasunete.

Diferite moduri de vizualizare a imaginilor ecografice

Mod de vizuali-
zare

Explicație

Ultrasound
Vă permite afișarea imaginii ecografice.
Traiectoriile, obiectele și punctele planificate sunt afișate în imagini.
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Mod de vizuali-
zare

Explicație

Ultrasound Inline
Vă permite să vizualizați setul de imagini selectate, cu date CT/RMN recon-
struite pentru suprapunerea cu imaginile ecografice (consultați p. 227).
Traiectoriile, obiectele și punctele planificate sunt afișate în imagini.

Orientarea modului de vizualizare a imaginii ecografice și orientarea pacientului sunt
independente una de cealaltă. O modificare a orientării pentru modul de vizualizare ACS nu
va afecta modul de vizualizare a imaginii ecografice.

Afișarea imaginilor ecografice și video poate fi întârziată dacă sistemul este utilizat la
capacitate maximă.

Imaginile ecografice
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11.5.2 Modul de vizualizare integrată a imaginii ecografice

Prezentare generală

Modul de vizualizare Ultrasound Inline vă permite să afișați setul de imagini selectat cu date CT
sau RMN reconstruite pentru suprapunerea cu imaginile ecografice.

Cum afișați o reconstrucție a imaginii ecografice

Pași

1. Apăsați pictograma Ochi.

2. Selectați fila Other Views. 

3. Apăsați butonul modului de vizualizare Ultrasound Inline. Fereastra se închide și modul
de vizualizare este actualizat cu modul de vizualizare Ultrasound Inline.

4.
Dacă există disponibile mai multe seturi de imagini, se deschide fereastra Select Set. Se-
lectați setul de imagini pe care doriți să îl afișați în modul de vizualizare. Fereastra se în-
chide și modul de vizualizare este actualizat cu modul de vizualizare Ultrasound Inline.

Afișarea imaginii

Modul de vizualizare din colțul din dreapta sus afișează modul de vizualizare Ultrasound Inline
①.

①

Figura 138 

Cum suprapuneți modul de vizualizare integrată a imaginii ecografice

Pași

1.

Apăsați pictograma Overlay dezactivată pentru a suprapune reconstrucția ima-
ginii ecografice cu imaginea video ecografică.
NOTĂ: Dacă modul Doppler al dispozitivului cu ultrasunete extern este activat,
verificați informațiile privind culorile pe afișajul extern.
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Pași

2. Apăsați pictograma Overlay activă pentru a dezactiva funcția Overlay.

Imaginea video ecografică suprapusă poate ascunde structuri importante în setul de
imagini de sub aceasta. Utilizați un mod de vizualizare suplimentar pentru a afișa setul de
imagini sau dezactivați modul de suprapunere a imaginii ecografice pentru a putea verifica
structurile ascunse.

Cum reglați suprapunerea

Apăsați pictograma Image Settings din modul de vizualizare Ultrasound Inline și selectați fila
Overlay din fereastra Image Settings.

①

③

②

④

Figura 139 

Nr. Funcție

① Reglează opțiunea Lower Threshold pentru imagine. Zonele mai întunecate ale imaginii
ecografice nu sunt afișate.

② Reglează opțiunea Upper Threshold pentru imagine. Zonele mai luminoase ale imaginii
ecografice nu vor fi afișate.

③ Reglează opțiunea Intensity pentru imaginea ecografică, în scopul modificării transpa-
renței imaginii ecografice suprapuse.

④ Activează modul Green Overlay pe imagine pentru a modifica culoarea imaginii ecografi-
ce în tonuri de verde.

Imaginile ecografice
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11.5.3 Configurarea modului de vizualizare a imaginii ecografice

Informații generale

Puteți afișa imagini ecografice în timp real. Traiectoriile, obiectele și punctele planificate sunt
afișate în imagini. În continuare, este sugerată o configurare a modului de vizualizare.

Sugestie de dispunere a modului de vizualizare

① ② ③

④⑥ ⑤

Figura 140 

Nr. Mod de vizualizare

① Axial

② Coronal

③ Sagital

④ Prezentare generală 3D

⑤ Mod de vizualizare integrată a imaginii ecografice fără suprapunere

⑥ Mod de vizualizare integrată a imaginii ecografice cu suprapunere

Vârful uneltei sondei de ultrasunete calibrate detectate este identic cu centrul marginii superioare
a conului de ultrasunete afișat. Traiectoria afișată se află în planul de orientare a ecografului.
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11.6 Ecograful BK Medical
11.6.1 Introducere în utilizarea ecografului BK Medical

Informații generale

Modificările cerebrale cauzate de retracție, pierderea de lichid sau eliminarea tumorilor pot limita
acuratețea de ghidare pe baza imaginilor preoperatorii. Ecografia ghidată se utilizează pentru:
• a identifica și a compensa intraoperatoriu modificările cerebrale
• a vizualiza și a marca vasele sanguine

Înainte de a începe

• Pacientul trebuie să fie înregistrat.
• Dispozitivul cu ultrasunete trebuie conectat corect la sistemul de ghidare.
• La sonda de ultrasunete trebuie să atașați un adaptor de ultrasunete.

Înainte de utilizarea funcțiilor ecografului, citiți cu atenție capitolele Adaptoarele de
ultrasunete și Fantoma de înregistrare a ecografiei din Ghidul de utilizare a instrumentelor.

Înainte de a efectua o ghidare controlată a ecografului, sonda de ultrasunete trebuie
calibrată utilizând fantoma de înregistrare a ecografiei.

Restricții

Acest manual descrie modul în care puteți utiliza software-ul pentru a controla și a captura
imaginea ecografiei. Acest manual:
• Nu oferă instrucțiuni cu privire la efectuarea unei ecografii sau a altor proceduri

medicale.
• Nu prezintă protocoalele medicale pentru ecografii sau proceduri medicale.
• Nu dezbate interpretările scanărilor achiziționate.

Înainte de utilizarea funcțiilor ecografului BK Medical, se recomandă instruirea de
specialitate cu privire la procedurile clinice de efectuare a unei ecografii.

Imaginile ecografice afișate

Imaginile ecografice afișate pe ecranul de ghidare nu sunt adecvate pentru diagnosticare.
Utilizați ecranul dispozitivului cu ultrasunete când calitatea imaginii este esențială.

Ecograful BK Medical
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11.6.2 Pornirea ecografului BK Medical

Informații generale

Integrarea ecografului necesită o conexiune video între dispozitivul cu ultrasunete și sistemul de
ghidare. Dispozitivul de ultrasunete BK Medical necesită o conexiune de rețea directă la sistemul
Brainlab.

Cum activați ecograful

Figura 141 

Pas

Accesați calea Tools > Ultrasound.
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11.6.3 Selectarea sondei de ultrasunete

Informații generale

Pentru a ghida o sondă de ultrasunete, aceasta trebuie calibrată cel puțin o dată.

Cum selectați o sondă de ultrasunete

Figura 142 

Pas

Accesați calea Tools > Ultrasound > Probes și apăsați pictograma pentru a selecta sonda BK
Medical de care va fi utilizată pentru ghidare.
Vi se cere să verificați sonda (consultați p. 209).
NOTĂ: Sonda calibrată selectată va fi evidențiată.
 

Asigurați-vă că ați selectat sonda de ultrasunete care se utilizează curent în timpul ghidării.

Opțiuni suplimentare

Opțiuni

Pentru a adăuga o sondă nouă, apăsați butonul Add New Probe. Se deschide o serie de feres-
tre pentru calibrarea noii sonde (consultați p. 236).

Pentru a șterge o sondă din listă, apăsați butonul X corespunzător. Vi se cere să confirmați
această acțiune.
NOTĂ: Nu există posibilitatea de a șterge sonda de ultrasunete activă curent.
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11.6.4 Verificarea calibrării sondei

Informații generale

După fiecare calibrare a sondei de ultrasunete sau după selectarea unei sonde deja calibrate,
este important să verificați acuratețea calibrării pentru a asigura o reprezentare corectă a imaginii.

Fereastra Ultrasound Verification

8

②①

Figura 143 

Nr. Componentă

①

Când mențineți sonda de ultrasunete în fantoma de înregistrare a ecografiei, se
afișează o variantă ecografică a fantomei.
• Regiunile mici albe din imagine reprezintă punctele de calibrare (intersecția liniilor din

imaginea fantomă).
• Reticulele galbene indică poziția calculată a punctelor de calibrare, pe baza poziției

sondei.

②
Când mențineți sonda de ultrasunete pe craniul pacientului, setul de imagini selectat este
reconstruit conform orientării plane curente a ecografului. Puteți compara marcajele ana-
tomice cu datele RMN/CT.

Dacă utilizați modul doppler, verificați reproducerea corectă de culoare în pagina de
verificare, cu ajutorul afișajului ecografiei externe. Pentru o reprezentare doppler corectă,
este necesară o intrare S-video.

Informațiile afișate pe ecranul de navigare în modul Doppler pot diferi de informațiile
afișate de sistemul ecografic. Pentru o imagine mai detaliată, verificați informațiile și pe
sistemul ecografic extern.

Frecvența de verificare

De fiecare dată când efectuați o ghidare controlată a ecografului, verificați acuratețea
calibrării pe toată durata sesiunii.
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Cum verificați acuratețea utilizând fantoma (opțiunea 1)

Pași

1. Mențineți sonda drept pe verticală în fantoma de înregistrare a ecografiei.

2.
În modul de vizualizare a imaginii ①, verificați dacă reticulele galbene se suprapun cu po-
ziția regiunilor albe. Dacă fiecare reticul se suprapune direct peste zona albă (tijele),
aceasta indică o calibrare corectă.

3. Verificați acuratețea deplasând încet sonda pentru a vedea dacă mișcarea reticulelor co-
respunde mișcării tijelor.

Cum verificați acuratețea direct pe craniu (opțiunea 2)

Pași

1. Mențineți sonda pe un marcaj cunoscut de pe craniul pacientului.

2. În modul de vizualizare Ultrasound Inline ② (consultați p. 227), verificați dacă orientarea
imaginii ecografice corespunde cu datele pacientului.

Pașii următori

Opțiuni

Dacă există suficientă acuratețe, apăsați butonul Accept pentru a confirma calibrarea.

Dacă nu există suficientă acuratețe, apăsați butonul Recalibrate.
Se deschide fereastra Rod Detection (consultați p. 216).

Există, de asemenea, posibilitatea de a îmbunătăți manual calibrarea chiar la prima calibrare a
sondei de ultrasunete. Apăsați butonul Improve. Se deschide fereastra Manual Rod Placement
(consultați p. 217).

Opțiuni suplimentare

Buton Funcție

Flip

Opțiunea Flip oferă aceeași funcție ca cea a ecografiei, de adaptare a
imaginii ecografice la necesitățile utilizatorului.
Aceasta rotește pe verticală modul de vizualizare ecografic și modul de
vizualizare a datelor pacientului. De asemenea, stabilește orientarea ima-
ginii conform orientării poziției/pacientului configurate de dvs.
NOTĂ: Utilizând funcția de rotire, calibrarea deja existentă a unei sonde
de ultrasunete devine invalidă. Pentru a adapta imaginea ecografică la
necesitățile utilizatorului, apăsați butonul Flip în pagina de verificare.
 

Recalibrare Butonul Recalibrate deschide fereastra Rod Detection, unde puteți utili-
za calibrarea automată pentru a îmbunătăți calibrarea (consultați p. 216).

Improve

Butonul Improve deschide fereastra Manual Rod Placement. Acum pu-
teți îmbunătăți manual calibrarea (consultați p. 217).
NOTĂ: Aveți posibilitatea de utilizare a funcției Improve numai după pri-
ma calibrare a sondei de ultrasunete.
 

Accept Acceptă ecografia verificată.
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Buton Funcție

Cancel

Anulează ecografia și readuce imaginea la ecranul principal.
NOTĂ: Dacă o sondă de ultrasunete a fost deja selectată și verificată,
această sondă selectată anterior rămâne sonda selectată dacă apăsați
butonul Cancel în pagina de verificare.
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11.6.5 Calibrarea unei sonde noi de ultrasunete BK Medical

Informații generale

Trebuie să efectuați o calibrare dacă:
• Nicio sondă nu este calibrată.
• Toate sondele calibrate au fost șterse.
• Verificarea calibrării sondei dă eroare.

Precauții în timpul calibrării

În timpul calibrării, se va drapa fantoma de înregistrare a ecografiei pentru a asigura
sterilitatea sondei de ultrasunete.

Sondele de ultrasunete BK Medical precalibrate vor fi calibrate cu cel puțin 8 tije de
calibrare vizibile. Acesta este standardul la o adâncime de minim 7 cm, dar nu mai mare de
11 cm.

Cum efectuați o calibrare automată

Fereastra Rod Detection vă oferă un feedback în timp real cu privire la obiectele imagine utilizate
pentru calibrarea automată.

①

Figura 144 

Pași

1. Setați adâncimea la 8 cm (dacă este posibil) și asigurați-vă că toate cele opt tije sunt vizi-
bile.

2. Reglați liniile roșii ① pentru a elimina artefactele care pot fi detectate ca tije. Toate infor-
mațiile de deasupra liniei superioare și dedesubtul liniei inferioare vor fi ignorate.

3. Mențineți vârful sondei drept pe verticală și în centrul părții de cauciuc a fantomei de în-
registrare a ecografiei, asigurându-vă că aliniați planul ecografic cu imaginea fantomă.

Ecograful BK Medical
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Pași

4.

Punctele albe de calibrare din imaginea ecografică sunt evidențiate în verde dacă aces-
tea sunt detectate de algoritmul de calibrare al software-ului. Dispozitivul cu ultrasunete
trebuie să rămână fixat timp de câteva secunde.
• În cazul în care calibrarea se efectuează cu succes, se deschide pagina Ultrasound

Verification.
• În cazul în care calibrarea dă eroare, se deschide pagina Manual Rod Placement.

Cum efectuați o calibrare manuală

În cazul în care calibrarea automată dă eroare, se deschide fereastra Manual Rod Placement. În
această fereastră, puteți îmbunătăți manual calibrarea automată adaptând manual tijele selectate
automat la calibrarea automată. Punctele albe de calibrare ale fantomei de înregistrare a
ecografiei în imaginea ecografică sunt utilizate pentru calibrare.
Pe fantoma ecografică ① puteți găsi o reprezentare a amplasării corecte a tijei manuale.

①

Figura 145 

②

Figura 146 

Pași

1.

Pentru calibrare, se utilizează o fotografie a imaginii ecografice. Punctele de calibrare se-
lectate sunt marcate automat cu reticule albe. Poziția reticulului este în centrul punctelor
albe de calibrare din imaginea ecografică.
NOTĂ: Dacă punctele de calibrare ale fantomei de înregistrare nu sunt clar vizibile în mo-
dul de vizualizare, apăsați butonul Try Again. Software-ul revine la fereastra Rod Detec-
tion, unde puteți efectua o nouă calibrare automată.
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Pași

2.

• Pentru a adapta poziția punctului de calibrare, apăsați reticulul acelui punct de calibrare
pentru a-i modifica poziția. Reticulul selectat va fi evidențiat în galben.

• Pentru a poziționa un punct de calibrare, apăsați locația dorită de pe ecran. Punctul cu-
rent (afișat în galben) se deplasează spre zona indicată. Adaptați manual punctele de
calibrare până când acestea se suprapun în centrul tijelor albe din imaginea ecografică.

Utilizați modul de vizualizare mărită ② pentru a regla fin poziția.

3.

Poziționați fiecare punct de calibrare, unul după celălalt.
• Pentru a adăuga puncte de calibrare sau pentru a selecta tije suplimentare, apăsați bu-

tonul Add Rod.
• Pentru a elimina puncte de calibrare sau pentru a deselecta tije, apăsați butonul Remo-

ve Rod.
NOTĂ: Pentru efectuarea unei calibrări sunt necesare cel puțin opt puncte de calibrare.
 

4.

Apăsați butonul Calibrate pentru a efectua o recalibrare pe baza punctelor calibrate ma-
nual.
În cazul în care calibrarea manuală dă eroare, se deschide pagina Ultrasound Calibra-
tion Error. Apăsați:
• Try Again pentru a îmbunătăți repoziționarea punctelor de calibrare.
• Cancel pentru a anula calibrarea ecografului.

În cazul în care calibrarea se efectuează cu succes, software-ul vă cere să verificați acu-
ratețea (consultați p. 219).

Opțiuni suplimentare pentru calibrarea manuală

Buton Funcție

Add Rod Adaugă un punct de calibrare suplimentar (reticul) pentru a defini o tijă nouă.
Pentru o calibrare reușită, trebuie să definiți cel puțin opt puncte de calibrare.

Remove Rod Elimină reticulul selectat (galben).

Reset Recuperează punctul de calibrare selectat inițial pentru calibrarea manuală.

Try Again

Pagina Rod Detection se deschide când folosiți butonul Try Again pentru a
utiliza calibrarea automată la:
• efectuarea unei calibrări automate reușite (consultați p. 216) sau
• achiziționarea unei noi imagini ecografice pentru calibrare manuală.

Calibrate Efectuează o calibrare nouă utilizând punctele de calibrare definite manual.

Cancel Anulează calibrarea sondei de ultrasunete și readuce imaginea la ecranul prin-
cipal.
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Cum verificați o calibrare a ecografului

8

②①

Figura 147 

Pași

1.
Poziționați sonda de ultrasunete în fantoma de înregistrare a ecografiei. În modul de
vizualizare ①, tijele și reticulele din calibrare trebuie să se suprapună cu cele din fan-
tomă.

2. În modul de vizualizare ②, puteți observa suprapunerile calibrărilor cu datele ecografice
(afișate în verde). Comparați marcajele anatomice cu datele RMN/CT.

3.

Selectați una dintre următoarele opțiuni:
• Apăsați butonul Recalibrate. Se deschide fereastra Rod Detection pentru calibrarea

automată a ecografului.
• Apăsați butonul Improve. Se deschide fereastra Manual Rod pentru a îmbunătăți ma-

nual calibrarea.
• Apăsați butonul Accept pentru a accepta sonda verificată curent.
• Apăsați butonul Cancel pentru a anula sonda verificată curent. Apoi, software-ul revine

la ecranul principal.

NOTĂ: Pentru mai multe informații despre modul de verificare a ecografului, consultați secțiunea
Verificarea calibrării sondei de la p. 233.
 

Verificați acuratețea calibrării ecografului

După calibrare, verificați întotdeauna acuratețea detectării ecografului testând dacă sonda
de ultrasunete este afișată corect în ecranul de date CT/RMN. Îndreptați sonda spre
marcajele anatomice cunoscute și verificați poziția afișată pe ecran.
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11.6.6 Instrumente pentru ecograful BK Medical

Accesarea instrumentelor de ultrasunete

După verificarea calibrării, fereastra Tools > Ultrasound afișează toate funcțiile disponibile pentru
ecograful BK Medical.

Figura 148 
Când aveți licența software-ului pentru ecograful BK Medical, sunt disponibile următoarele
instrumente de ultrasunete:

Unealtă Explicație Consultați

Ultrasound Probes Selectați și verificați o sondă de ultrasunete precali-
brată sau calibrați o sondă nouă. Pagina 232

Disconnect BK Medical Deconectează sonda de ultrasunete curentă. Pagina 230

Object Shift Repoziționați obiectele evidențiate. Pagina 155

Ultrasound Landmarks Definiți marcajele în interiorul imaginii ecografice. Pagina 167

3-D Ultrasound Acquisi-
tion Achiziționați un set de imagini ecografice 3D. Pagina 241

Ecograful BK Medical
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11.6.7 Achiziția ecografică utilizând ecograful 3-D BK Medical

Prezentare generală

Funcția 3-D Ultrasound Acquisition vă permite să achiziționați intraoperatoriu seturi noi de
imagini scanând volumul capului pacientului. Noul set de imagini poate fi utilizat pentru ghidare.

Acuratețea datelor achiziționate

Dacă unul dintre adaptoarele de ultrasunete se slăbește, este posibil ca setul de imagini
ecografice 3D achiziționat intraoperatoriu să nu se potrivească cu setul de imagini
preoperatoriu.

După o perioadă de timp, datele ecografice 3D achiziționate pot diferi de anatomia reală a
pacientului, de exemplu, din cauza modificărilor cerebrale sau a rezecțiilor.

Achiziția ecografică 3-D poate fi efectuată cu acuratețe numai pentru țesutul care rămâne
constant față de sistemul de referință Mayfield.

Sfaturi pentru achiziția ecografică 3D

Figura 149 
• Deplasați adaptorul printr-o mișcare lungă, lentă și stabilă de baleiere (aproximativ

10 secunde).
• Sistemul de detectare trebuie orientat către camera video cât mai mult posibil.
• Nu deplasați adaptorul deasupra aceleiași zone de două ori.
• Mențineți adaptorul mai mult sau mai puțin vertical. Este acceptabilă o înclinare minimă.
• Dispozitivul cu ultrasunete trebuie să fie focalizat pe zona de interes.

Pentru a evita decalajul dintre imaginea ecografică și corelarea acesteia cu imaginile CT/
RMN, deplasați sonda încet și cursiv. Pentru a atinge o acuratețe maximă, achiziționați
datele ecografice utilizând o singură mișcare lentă de baleiere.
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Cum accesați fereastra de achiziție a imaginilor ecografice 3-D

Figura 150 

Pas

Accesați calea Ultrasound > Tools și apăsați butonul 3-D Ultrasound Acquisition pentru a
deschide fereastra Acquisition of 3-D Ultrasound.

Cum înregistrați imaginile ecografice

Pași

1.

• Mențineți sonda în zona de interes și apăsați butonul Start pentru a inițializa achiziția
datelor ecografice.

• Deplasați ușor vârful sondei pentru a înregistra cu acuratețe imaginile ecografice,
având grijă în același timp să nu deteriorați țesutul pacientului.

NOTĂ: Acum se afișează butonul Stop.
 

2.
După finalizarea achiziției imaginilor ecografice, apăsați butonul Stop.
NOTĂ: Există posibilitatea de a continua achiziționarea imaginilor ecografice, până la un
număr de 500, apăsând din nou butonul Start.
 

3. Apăsați butonul Accept pentru a salva setul de imagini achiziționate.

4. Dacă imaginile ecografice au fost deja achiziționate, puteți apăsa butonul Clear pentru a
le șterge.

Imaginile stocate

Software-ul stochează până la 500 de imagini, care sunt compilate apoi într-un set de imagini.
Noul set de imagini poate fi utilizat pentru ghidare (consultați p. 140).
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11.6.8 Imaginile ecografice BK Medical

Informații generale

Puteți afișa imagini ecografice în timp real. Traiectoriile, obiectele și punctele planificate sunt
afișate în imagini.

Înainte de a începe

Asigurați-vă că dispozitivul de ultrasunete este conectat corect la sistemul de ghidare prin
conexiunea de rețea.

Cum afișați imaginile ecografice

Pași

1. Apăsați pictograma Ochi din modul de vizualizare de pe ecranul principal pe
care doriți să îl afișați.

2. Selectați fila Other Views.

3.

Apăsați butonul pentru modul de vizualizare Ultrasound sau Ultrasound Inline. Fereas-
tra se închide și modul de vizualizare este actualizat cu imaginea ecografică selectată.
NOTĂ: Modul de vizualizare Ultrasound Inline necesită în mod suplimentar selectarea
unui set de date (consultați p. 227).
 

Cum înghețați imaginile ecografice

Există posibilitatea de a îngheța o vizualizare ecografică, cu ajutorul pictogramei Ultrasound
Freeze din cadrul unui mod de vizualizare a imaginii ecografice.

Pași

1.

Apăsați pictograma Ultrasound Freeze dezactivată din modul de vizualizare
Ultrasound sau Ultrasound Inline.
Va fi afectat numai modul de vizualizare ecografic în care pictograma este acti-
vată.

2. Apăsați pictograma Ultrasound Freeze pentru a dezgheța imaginea ecografică.

Pentru a îngheța imaginile ecografice, utilizați funcția Ultrasound Freeze din software și nu
pe cea din cadrul dispozitivului cu ultrasunete.

Diferite moduri de vizualizare a imaginilor ecografice

Mod de vizuali-
zare

Explicație

Ultrasound
Vă permite afișarea imaginii ecografice.
Traiectoriile, obiectele și punctele planificate sunt afișate în imagini.

Ultrasound Inline
Vă permite să vizualizați setul de imagini selectate, cu date CT/RMN recon-
struite pentru suprapunerea cu imaginile ecografice (consultați p. 227).
Traiectoriile, obiectele și punctele planificate sunt afișate în imagini.
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Orientarea modului de vizualizare a imaginii ecografice și orientarea pacientului utilizate în
modurile de vizualizare ACS sunt independente una de cealaltă. O modificare a orientării
pentru modul de vizualizare ACS nu va afecta modul de vizualizare a imaginii ecografice.

Afișarea imaginilor ecografice și video poate fi întârziată dacă sistemul este utilizat la
capacitate maximă.

Ecograful BK Medical

244 Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



11.6.9 Modul de vizualizare integrată a imaginii ecografice

Prezentare generală

Modul de vizualizare Ultrasound Inline vă permite să afișați setul de imagini selectat cu date CT
sau RMN reconstruite pentru suprapunerea cu imaginile ecografice.

Cum afișați o reconstrucție a imaginii ecografice

Pași

1. Apăsați pictograma Ochi.

2. Selectați fila Other Views. 

3. Apăsați butonul modului de vizualizare Ultrasound Inline. Fereastra se închide și modul
de vizualizare este actualizat cu modul de vizualizare Ultrasound Inline.

4.
Dacă există disponibile mai multe seturi de imagini, se deschide fereastra Select Set. Se-
lectați setul de imagini pe care doriți să îl afișați în modul de vizualizare. Fereastra se în-
chide și modul de vizualizare este actualizat cu modul de vizualizare Ultrasound Inline.

Afișarea imaginii

Modul de vizualizare din colțul din dreapta sus afișează modul de vizualizare Ultrasound Inline
①.

①

Figura 151 

Cum suprapuneți modul de vizualizare integrată a imaginii ecografice

Pași

1.

Apăsați pictograma Overlay dezactivată pentru a suprapune reconstrucția ima-
ginii ecografice cu imaginea video ecografică.
NOTĂ: Dacă modul Doppler al dispozitivului cu ultrasunete este activat, verifi-
cați informațiile privind culorile pe afișajul extern.
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Pași

2. Apăsați pictograma Overlay activă pentru a dezactiva funcția Overlay.

Imaginea video ecografică suprapusă poate ascunde structuri importante în setul de
imagini de sub aceasta. Utilizați un mod de vizualizare suplimentar pentru a afișa setul de
imagini sau dezactivați modul de suprapunere a imaginii ecografice pentru a putea verifica
structurile ascunse.

Cum reglați suprapunerea

Apăsați pictograma Image Settings din modul de vizualizare Ultrasound Inline și selectați fila
Overlay din fereastra Image Settings.

①

③

②

④

Figura 152 

Nr. Funcție

① Reglează opțiunea Lower Threshold pentru imagine. Zonele mai întunecate ale imaginii
ecografice nu vor fi afișate.

② Reglează opțiunea Upper Threshold pentru imagine. Zonele mai luminoase ale imaginii
ecografice nu vor fi afișate.

③ Reglează opțiunea Intensity pentru imaginea ecografică, în scopul modificării transpa-
renței imaginii ecografice suprapuse.

④ Activează modul Green Overlay pe imagine pentru a modifica culoarea imaginii ecografi-
ce în tonuri de verde.

Ecograful BK Medical
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11.6.10 Configurarea modului de vizualizare a imaginii ecografice

Informații generale

Puteți afișa imagini ecografice în timp real. Traiectoriile, obiectele și punctele planificate sunt
afișate în imagini. În continuare, este sugerată o configurare a modului de vizualizare.

Sugestie de dispunere a modului de vizualizare

① ② ③

④⑥ ⑤

Figura 153 

Nr. Mod de vizualizare

① Axial

② Coronal

③ Sagital

④ Prezentare generală 3D

⑤ Mod de vizualizare integrată a imaginii ecografice fără suprapunere

⑥ Mod de vizualizare integrată a imaginii ecografice cu suprapunere

Vârful uneltei sondei de ultrasunete calibrate detectate este identic cu centrul marginii superioare
a conului de ultrasunete afișat. Traiectoria afișată se află în planul de orientare a ecografului.

ECOGRAFIA
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12 GHIDAREA PAINT
12.1 Introducere
12.1.1 Prezentare generală

Informații generale

Funcția Paint vă permite să detectați țesuturile rezecate chirurgical de pe anatomia pacientului.
Informațiile detectate pot fi apoi vizualizate pe ecran ca obiect distinct în cadrul seturilor de
imagini ale pacientului.

Situații de utilizare pentru funcția Paint

Funcția Paint este utilă pentru cazuri precum rezecția polipilor, a tumorilor sau a țesuturilor în
general (de exemplu, țesuturile de pe pereții cavității sinusale). Aceasta este destinată mai
degrabă ghidării pe structuri rigide decât pentru tumorile localizate adânc în țesut, unde pot
apărea modificări cerebrale.
După rezecția țesutului, utilizați instrumentul Paint pentru a detecta zona rezectată și a crea
obiecte care se suprapun peste setul de imagini ale pacientului. Dacă în setul de imagini există,
de exemplu, țesut al polipului neacoperit de obiectul Paint, este posibil să fie necesară o rezecție
suplimentară.
NOTĂ: Acuratețea poziției obiectului afișat depinde de acuratețea de ghidare generală. Utilizarea
funcției Paint nu înlocuiește procedura de imagistică intraoperatorie.
 

Structurile anatomice elastice se pot deplasa în timpul trasării. De aceea, zonele marcate
pot fi mai mari decât estimările.

Instrumentele Paint

Funcția Paint este destinată utilizării cu instrumentul Paint (indicator cu vârfuri multiple
combinat cu vârful indicatorului Paint). Pentru a evita deteriorarea intraoperatorie a țesuturilor,
vârfurile sunt sferice.
NOTĂ: De asemenea, puteți utiliza toate indicatoarele, stiletul de unică folosință și
instrumentele calibrate cu sistemele adaptoare de instrumente (mărimile: M, ML, L, XL) pentru
a crea obiecte Paint.
 

Pentru instrumentele fără diametru calibrat, cum ar fi indicatoarele, software-ul utilizează o
perie sferică de 4 mm pentru a trasa spațiul țintă. Crearea obiectelor Paint cu astfel de
instrumente poate genera, prin urmare, obiecte Paint mai mari decât estimările. Pentru
instrumentele cu un diametru dat, se utilizează o perie cilindrică cu aceeași înălțime și cu
aceeași lățime ca diametrul instrumentului.

GHIDAREA PAINT
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12.2 Calibrarea și verificarea instrumentelor Paint
12.2.1 Prezentare generală

Informații generale

Instrumentele Paint sunt precalibrate. Nu este necesară o calibrare suplimentară efectuată de
utilizator.
Pentru a utiliza instrumentul Paint, trebuie să încărcați calibrarea și să verificați acuratețea
acesteia utilizând un instrument ICM4 sau sistemul de referință.

Ferestrele de calibrare și verificare

Figura 154 

Cum încărcați o precalibrare

Pași

1. Țineți instrumentele Paint și ICM4 (sau sistemul de referință) în câmpul de vizibilitate al
camerei video.

2. Pentru a încărca o precalibrare, apăsați Load în fereastra Instrument Calibration.

3.

Dacă există precalibrări pentru mai multe instrumente, selectați opțiunea Paint Instru-
ment din fereastra Select Instrument.
NOTĂ: Asigurați-vă că ați atașat un sistem adaptor de instrumente cu dimensiunea co-
rectă, conform instrucțiunilor din fereastră.
 

4.

Verificați calibrarea în fereastra Verification of Calibration.
NOTĂ: Pentru mai multe instrucțiuni privind verificarea acestui instrument, consultați capi-
tolul Calibrarea instrumentelor (consultați p. 201).
 

NOTĂ: Când verificați acuratețea utilizând sistemul de referință, deviația vârfului este de
minimum 2,8 mm datorită vârfului sferic al instrumentului Paint. Pentru a stabili acura-
tețea reală a vârfului, țineți instrumentul Paint drept pe verticală în conul sistemului de re-
ferință și scădeți 2,8 mm din deviația afișată a vârfului.
 

Încărcați întotdeauna calibrarea instrumentului precalibrat când utilizați instrumentul Paint
deoarece o calibrare manuală nu va avea acuratețe.

Calibrarea și verificarea instrumentelor Paint
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12.3 Utilizarea funcției Paint
12.3.1 Ghidare

Înainte de a începe

• Înregistrați pacientul și verificați acuratețea ghidării.
• Verificați calibrarea instrumentului ghidat.

Acuratețea de ghidare și înregistrare influențează direct acuratețea funcției Paint.

Restricții

Funcția Paint nu poate fi utilizată dacă a fost activat modul Freeze.
Mai mult, funcția Paint nu poate fi utilizată dacă ați definit o deviație pentru vârful instrumentului
(consultați p. 178).

Cum utilizați funcția Paint

①

Figura 155 

Pași

1.

Apăsați butonul Paint ① în bara de meniuri pentru a iniția o sesiune Paint.
NOTĂ: Butonul Paint trebuie mai întâi activat accesând calea Tools > Settings > Optio-
nal Menu Bar Button (consultați p. 50).
 

2.

Aduceți instrumentul în câmpul de vizibilitate al camerei video și marcați regiunea de inte-
res de pe anatomia pacientului. Zona marcată este afișată în mod corespunzător în mo-
durile de vizualizare a imaginii.
NOTĂ: Trasarea începe numai când instrumentul este ghidat încet. Aceasta se oprește
dacă instrumentul este ghidat rapid pe o distanță mai mare de 1 cm.
 

3. După ce ați finalizat marcarea regiunii de interes, apăsați din nou butonul Paint. Se des-
chide fereastra Paint Object Options în care puteți modifica obiectul (consultați p. 252).

GHIDAREA PAINT
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12.3.2 Modificarea obiectului Paint

Fereastra Paint Object

Fereastra Paint Object Options dialog afișează obiectul Paint rezultat, cu denumirea afișată.

Figura 156 

Opțiuni

Pentru a salva zona marcată curent, apăsați butonul Accept.

Pentru a șterge zona marcată curent, apăsați butonul Reject.

Cum modificați obiectele Paint

Opțiuni

Pentru a redenumi obiectul Paint, apăsați butonul Edit și definiți o denumire nouă în fereastra
Enter Name.

Pentru a modifica culoarea obiectului Paint, selectați o culoare din paletă.
NOTĂ: Culoarea selectată va fi utilizată pentru sesiunile Paint ulterioare.
 

NOTĂ: De asemenea, puteți modifica obiectul Paint accesând ulterior calea Data > Objects.
Obiectele Paint sunt tratate în același mod ca orice alt obiect.
 

Utilizarea funcției Paint
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12.3.3 Gestionarea obiectelor Paint

Informații generale

Când apăsați butonul Accept în fereastra Paint Object Options (consultați p. 252), zona trasată
este salvată ca obiect nou (când este utilizată pentru prima dată în timpul intervenției
chirurgicale).
Când utilizați funcția Paint din nou în timpul intervenției chirurgicale și apăsați butonul Accept,
zona trasată este adăugată la obiectul Paint salvat anterior.
Totuși, aveți și următoarele opțiuni:
• puteți salva zona trasată ca obiect nou
• puteți adăuga zona trasată la un obiect diferit (de exemplu, un obiect planificat în iPlan)

Cum creați un obiect Paint nou

Pentru a salva zona trasată recent ca obiect nou, efectuați următorii pași:

Figura 157 

Pași

1. După ce ați finalizat marcarea regiunii de interes, se deschide fereastra Paint Object Op-
tions.

2. Apăsați Choose Different Object. Se deschide fereastra Select Object to Modify.

3. Apăsați butonul Create new object.

4. În fereastra Enter Name, definiți o denumire pentru noul obiect.

5. Pentru a salva noul obiect, apăsați butonul Accept în fereastra Paint Object Options.

NOTĂ: Noul obiect va fi selectat, de asemenea, pentru sesiunile Paint ulterioare.
 

Cum adăugați o zonă trasată la alte obiecte

Pentru a salva zona trasată recent ca obiect deja existent, procedați după cum urmează:

Pași

1. După ce ați finalizat marcarea regiunii de interes, se deschide fereastra Paint Object Op-
tions.

2. Apăsați Choose Different Object. Se deschide fereastra Select Object to Modify.

GHIDAREA PAINT
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Pași

3. Selectați din listă obiectul la care doriți să adăugați zona trasată.

4. Pentru a salva obiectul modificat (zona trasată plus obiectul selectat inițial), apăsați buto-
nul Accept în fereastra Paint Object Options.

NOTĂ: Obiectul ales va fi selectat, de asemenea, pentru sesiunile Paint ulterioare.
 

Planul pentru pacient se modifică atunci când modificările aduse obiectului sunt acceptate.
Această operațiune nu poate fi anulată ulterior.

Utilizarea funcției Paint
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13 NAVIGAREA ÎN CADRUL
INSTRUMENTELOR DE
ALINIERE

13.1 VarioGuide
13.1.1 Introducere

Despre ghidarea cu VarioGuide

VarioGuide este un instrument precalibrat pe care îl puteți utiliza pentru realizarea biopsiilor fără
cadru și a inserției cateterelor. Expertul VarioGuide din cadrul software-ului vă ghidează în
parcurgerea pașilor necesari pentru alinierea corectă a instrumentului pe o traiectorie planificată.
Utilizând VarioGuide, puteți ghida acul de unică folosință pentru biopsii de tip A precalibrat,
pe traiectorie. VarioGuide utilizează traiectoria activă/țintă curentă pentru aliniere.

De asemenea, puteți ghida și alte instrumente cu detectare (de exemplu, acele standard pentru
biopsii, cu adaptor de instrument atașat), precum și instrumente fără detectare.

Acuratețea biopsiei

Biopsiile exacte, realizate utilizând VarioGuide în combinație cu acul Brainlab de unică
folosință pentru biopsii sunt fiabile pentru leziuni cu un diametru mai mare de 10 mm.
Rețineți că acuratețea scade odată cu:
• creșterea adâncimii leziunii
• creșterea distanței generale dintre VarioGuide și leziunea țintă
• flexibilitatea instrumentului

Poziționați VarioGuide aproape de cap (luând în considerare vizibilitatea și evitând coliziunea cu
capul în timpul reglajului). Rețineți că deviațiile posibile față de ținta planificată sunt mai mari în
cazul instrumentelor flexibile.

Înainte de a începe

Asamblați VarioGuide conform instrucțiunilor din Ghidul de utilizare a instrumentelor.

Prezentare generală a fluxului de lucru

Flux de lucru Consultați

1. Verificați acuratețea VarioGuide. Pagina 257

2. Verificați acul de unică folosință pentru biopsii de tip A (dacă este ca-
zul). Pagina 273

3. Așezați VarioGuide în poziția inițială. Astfel, articulațiile VarioGuide sunt fi-
xate într-o poziție centrală, oferind astfel o bază pentru reglaje ulterioare. Pagina 259
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Flux de lucru Consultați

4. Utilizați reglaje grosiere pentru a alinia instrumentul VarioGuide cu punctul
de intrare planificat și cu traiectoria. Pagina 260

5. Utilizați reglaje precise pentru a alinia instrumentul VarioGuide cu traiecto-
ria. Pagina 261

6. Verificați alinierea și, dacă este necesar, efectuați reglaje fine suplimentare. Pagina 263

7.
Ghidați instrumentul către punctul țintă planificat:
• Instrumente generale
• Acul de unică folosință pentru biopsii de tip A

Pagina 264
Pagina 265

Procedurile minim invazive

Pentru biopsiile unde verificarea vizuală a marcajelor anatomice pentru acuratețea ghidării este
limitată din cauza unei abordări minim invazive, trebuie să verificați cu atenție și în mod continuu
marcajele anatomice accesibile în zonele drapate.

VarioGuide
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13.1.2 Verificarea instrumentelor

Cum verificați instrumentul VarioGuide

①

②

Figura 158 

Pași

1.
Accesați calea Tools > Instruments și apăsați butonul VarioGuide.
Se deschide fereastra VarioGuide Verification.

2.

Amplasați acul indicator cu vârf ascuțit în punctele pivot ①, unul după celălalt, pe discul
de ghidaj. Software-ul afișează deviația. Discul de ghidaj conține opt puncte pivot. Se re-
comandă să verificați cel puțin trei puncte, în funcție de accesibilitatea oferită de poziția
instrumentului VarioGuide.
Când deviația generală este mai mică de 1,0 mm, ledul ② se aprinde în culoarea verde
indicând că gradul de acuratețe este suficient de mare.

Depanare pentru procedura de verificare VarioGuide

Dacă acuratețea nu este suficientă, asigurați-vă că:
• instrumentul VarioGuide este asamblat corect
• discul de ghidaj este atașat corect
• sistemul VarioGuide nu este curbat

Verificarea acului de unică folosință pentru biopsii

Consultați instrucțiunile furnizate la p. 273.
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13.1.3 Accesarea expertului VarioGuide

Înainte de a începe

Asigurați-vă că ați definit o traiectorie (consultați p. 160).

Cum activați ghidarea cu VarioGuide

Figura 159 

Pas

Deschideți Tools și apăsați VarioGuide.
Se deschide fereastra Initial Position.

VarioGuide
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13.1.4 Definirea poziției inițiale și efectuarea reglajelor grosiere

Cum definiți poziția inițială

①

③

②

Figura 160 

Pași

1.
Glisați suportul sistemului în articulația discului până când capătul suportului sistemului
atinge linia de pe articulația discului.
Aliniați liniile orizontale și verticale ale ambelor componente ①.

2. Aliniați liniile de pe suportul sistemului cu liniile de pe sistemul VarioGuide ②.

3. Blocați toate articulațiile prin strângerea șuruburilor.

4. Apăsați Proceed pentru a trece la pașii de reglaj grosier.

NOTĂ: Apăsați butonul Assembly Video ③ pentru o animație de instruire despre modul de
asamblare a instrumentului VarioGuide.
 

NOTĂ: Este util să efectuați aceste reglaje când dispozitivul este asamblat după sterilizare.
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Cum efectuați reglajul grosier pentru VarioGuide

Pași

1.

①

Utilizând mânerul central de tensionare ①,
reglați instrumentul VarioGuide pentru a ali-
nia traiectoria și pentru a potrivi reticulul
afișat cu punctul planificat de intrare în mo-
dul de vizualizare a imaginii.
NOTĂ: Dacă este necesar, rotiți imaginea 3D
afișată până când aceasta se potrivește cu
orientarea pacientului (apăsați colțurile din
stânga și dreapta sus ale modului de vizuali-
zare a imaginii).
 

După alinierea reticulului cu punctul de intra-
re și alinierea grosieră a instrumentului pe
traiectorie, software-ul afișează mesajul
Lock joint!
Software-ul afișează lungimea minimă a in-
strumentului necesară pentru atingerea
punctului țintă planificat.

2. Rotiți în sens orar mânerul central de tensionare pentru a-l bloca.

3.
După reglarea corectă a articulației, software-ul vă solicită să treceți la următorul pas de
reglaj.
Puteți trece și la pașii ulteriori apăsând Proceed.

VarioGuide
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13.1.5 Efectuarea reglajelor fine

Despre pașii de reglaj

Trebuie să reglați trei articulații [articulația 1 (Joint 1), articulația 2 (Joint 2) și articulația 3 (Joint
3)] pentru alinierea instrumentului VarioGuide. Pentru a realiza fiecare reglaj:
• Slăbiți articulația indicată în fiecare fereastră. Software-ul recunoaște articulația

corespunzătoare și afișează valoarea cu care trebuie reglată.
• Când deviația se apropie de 0°, software-ul afișează mesajul Lock joint! în fereastră, iar ledul

se aprinde în culoarea verde.
• După reglarea corectă a fiecărei articulații, software-ul vă solicită să treceți la următorul pas de

reglaj. Puteți trece și la pașii ulteriori apăsând Proceed.
NOTĂ: Software-ul vă permite să treceți la pasul următor chiar dacă ledul nu s-a aprins în culoare
verde. Înainte de a continua, asigurați-vă că există un grad suficient de acuratețe.
 

Realinierea instrumentului VarioGuide

Dacă modificați discul de ghidaj sau dacă modificați diametrul instrumentului, trebuie să
realiniați VarioGuide pe traiectorie.

Cum aliniați VarioGuide pe traiectoria planificată

Pași

1.

Pivotați instrumentul VarioGuide în jurul
Articulației 1 (Joint 1) la aproximativ 60°
pentru a activa afișajul de măsurare.
Reglați articulația 1 (Joint 1) până când
deviația se apropie de 0°.

2.

Reglați articulația 2 (Joint 2) până când
deviația se apropie de 0°.
Rotiți cu atenție articulația 2 (Joint 2) până
când deviația unghiului afișat se apropie de
0°. Apoi, puteți bloca articulația 2 (Joint 2).
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Pași

3. Reglați articulația 3 (Joint 3) până când
deviația se apropie de 0°.

După finalizarea tuturor pașilor de reglaj, se deschide fereastra Review Alignment, în care puteți
verifica acuratețea alinierii.

VarioGuide
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13.1.6 Verificarea acurateței

Cum verificați acuratețea

Figura 161 

Pași

1. Verificați dacă instrumentul VarioGuide (roz) este aliniat corect cu traiectoria planificată
(verde).

2.

Software-ul afișează deviația estimată de la instrumentul VarioGuide la punctul țintă pla-
nificat al traiectoriei.
Dacă acuratețea se apropie de 0°, ledul corespunzător pentru fiecare articulație se aprin-
de în culoarea verde.

3.

• Dacă alinierea este satisfăcătoare, apăsați butonul Confirm. Se deschide modul de vi-
zualizare a ghidării.

• Dacă există o deviație mare a acurateței sau dacă doriți să repetați alinierea, apăsați
butonul Start Again. Se deschide fereastra Initial Position.

NOTĂ: După alinierea reușită a instrumentului VarioGuide și după verificarea acurateței, puteți
redeschide oricând fereastra de verificare apăsând butonul VarioGuide din fereastra Tools.
 

Procedurile minim invazive

Pentru biopsiile unde verificarea vizuală a marcajelor anatomice pentru acuratețea ghidării este
limitată din cauza unei abordări minim invazive, trebuie să verificați cu atenție și în mod continuu
marcajele anatomice accesibile în zonele drapate.
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13.1.7 Ghidarea instrumentelor generale cu VarioGuide

Informații generale

După alinierea instrumentului VarioGuide, puteți utiliza ghidajul pentru a ghida un instrument (de
exemplu, un ac standard de biopsie) către punctul țintă planificat al traiectoriei.

Ecranul de ghidare

Pentru rezultate optime, vă recomandăm să utilizați modurile de vizualizare Auto-Pilot, Axial,
Coronal și Sagittal pentru a ghida instrumentul, de ex., acul de biopsie, pe traiectorie către
punctul țintă.

Figura 162 
Instrumentul VarioGuide este afișat în modurile de vizualizare a imaginii ca fiind deja aliniat pe
traiectorie. Software-ul afișează distanța de la partea de jos a discului de ghidaj (indicat de
reticulul roz) până la punctul țintă.

VarioGuide
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13.1.8 Ghidarea acului de unică folosință pentru biopsii cu ajutorul VarioGuide

Cum se detectează acul

Software-ul detectează adâncimea de inserție a acului utilizând cele două discuri reflective de pe
sistemul de detectare al acului. Traiectoria acului se detectează utilizând sistemul de detectare
VarioGuide.

Înainte de a începe

Pas

Asigurați-vă că acul a fost verificat (consultați p. 273).

Cum calculați poziția opritorului de pe ac

Pași

1.
①

②

Notați distanța până la valoarea țintă afișată pe
ecran.
Rețineți faptul că fereastra de tăiere de 10 mm
① de pe acul de unică folosință pentru
biopsii de tip A se află la 2,0 mm distanță de
vârful acului ②.
NOTĂ: Asigurați-vă că distanța dintre tubul de
biopsie și țintă este mai mică decât: (lungimea
acului de biopsie) minus (lungimea tubului de
biopsie).
 

2. 50 mm
Pentru a calcula poziția opritorului de pe ac,
adăugați distanța până la valoarea țintă
(afișată pe ecranul de ghidare) la diametrul
discului de ghidaj (50 mm).

3.

③ Măsurați poziția calculată a opritorului de pe
acul de unică folosință pentru biopsii de tip
A utilizând o riglă.

4. Fixați opritorul ③ pe acul de biopsie la poziția calculată.

5. Introduceți acul pentru biopsii în discul de ghidaj și ghidați acul către punctul țintă planifi-
cat (consultați p. 272).

Pentru a asigura o adâncime de penetrare corectă a acului de unică folosință pentru biopsii
de tip A, este important să urmați pașii 3 și 4. Dacă sistemul de detectare de pe ac devine
invizibil în timpul ghidării, poziția opritorului împiedică penetrarea acului dincolo de ținta
planificată.
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Manevrarea discului de ghidaj

②①

Figura 163 

Scoateți cu atenție inelul de blocare ① al discului de ghidaj (de ex., pentru a scoate
instrumentul inserat), deoarece se va slăbi și discul exterior ②. Manevrați cu atenție
componentele discului de ghidaj atunci când le scoateți.

VarioGuide
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13.2 Sistemul de biopsie fără cadru
13.2.1 Introducere

Despre sistemul de biopsie fără cadru

Puteți utiliza sistemul de biopsie fără cadru pentru a efectua biopsii fără cadru, cu îndrumarea
software-ului de ghidare.
Puteți ghida:
• Acul de unică folosință pentru biopsii de tip A precalibrat, pe o traiectorie prestabilită, cu

ajutorul software-ului iPlan sau al sistemului de ghidare.
• Alte instrumente cu detectare (de exemplu, acele standard pentru biopsii, cu adaptor de

instrument atașat), precum și instrumente fără detectare.

Despre această secțiune

Această secțiune oferă informații cu privire la utilizarea sistemului de biopsie fără cadru pentru
ghidarea acului de unică folosință pentru biopsii de tip A.
Dacă doriți să ghidați un alt instrument cu detectare, trebuie să atașați un adaptor de instrument și
să calibrați instrumentul conform instrucțiunilor de la p. 185.

Înainte de a începe

Asamblați sistemul de biopsie fără cadru conform instrucțiunilor din Ghidul de utilizare a
instrumentelor.

Prezentare generală a fluxului de lucru

Flux de lucru Consultați

1. Verificați acul de unică folosință pentru biopsii de tip A (dacă este ca-
zul). Pagina 273

2. Verificați tubul de biopsie (instrument de aliniere). Pagina 268

3. Aliniați tubul de biopsie pe traiectoria planificată (dacă există o traiectorie
planificată). Pagina 269

4. Calculați adâncimea de inserție a acului de biopsie. Pagina 270

5. Ghidați acul către punctul țintă planificat. Pagina 272

Procedurile minim invazive

Pentru biopsiile unde verificarea vizuală a marcajelor anatomice pentru acuratețea ghidării este
limitată din cauza unei abordări minim invazive, trebuie să verificați cu atenție și în mod continuu
marcajele anatomice accesibile în zonele drapate.
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13.2.2 Verificarea instrumentelor

Verificarea acului de unică folosință pentru biopsii

Consultați instrucțiunile furnizate la p. 273.

Cum verificați tubul de biopsie

Figura 164 

Pași

1.
Accesați calea Tools > Instruments și apăsați butonul Alignment Tool.
Se deschide fereastra Alignment Tool Verification.

2. Asigurați-vă că inserțiile sunt înșurubate bine în tubul de biopsie.

3. Atașați sistemul de aliniere pentru biopsie la tubul de biopsie. 

4. Introduceți tubul de biopsie în receptaculul de 10 mm al ICM4 (consultați p. 196), asigu-
rându-vă că partea finală a tubului atinge partea de jos a receptaculului.

5.

Software-ul calculează și afișează vârful instrumentului și deviația traiectoriei instrumentu-
lui pe baza coordonatelor ICM4 și ale sistemului de aliniere pentru biopsie.
Verificați valorile afișate și stabiliți dacă acestea sunt acceptabile pentru procedura cu-
rentă.

Depanare pentru procedura de verificare a tubului de biopsie

Dacă acuratețea nu este suficientă, asigurați-vă că:
• tubul de biopsie este asamblat corect
• tubul de biopsie este introdus corect în receptaculul ICM4

Sistemul de biopsie fără cadru
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13.2.3 Alinierea tubului de biopsie și calcularea adâncimii de inserție a instrumentului

Înainte de a începe

Pentru rezultate optime, vă recomandăm să utilizați modurile de vizualizare Auto-Pilot, Axial,
Coronal și Sagittal pentru a ghida instrumentul pe traiectorie către punctul țintă.
NOTĂ: Modul de vizualizare Auto-Pilot este disponibil numai dacă există o traiectorie planificată
și afișată.
 

Cum aliniați acul de biopsie cu traiectoria planificată

②

①

Figura 165 

Pași

1. Introduceți acul de biopsie în manșonul sistemului de biopsie fără cadru. Pe ecranul de
ghidare ① este afișată o reprezentare virtuală a tubului.

2. Prindeți acul de biopsie și deschideți mânerul central de tensionare.

3.
Rotiți tubul de biopsie în jurul axei A-P și deplasați-l paralel până când acesta se aliniază
cu traiectoria pre-planificată conform modurilor de vizualizare axial, coronal și sagital. Uti-
lizați săgețile afișate în modul de vizualizare Auto-Pilot pentru a vă ajuta la aliniere.

4.

Rotiți tubul de biopsie în jurul axei H-F și deplasați-l paralel până când acesta se aliniază
cu traiectoria pre-planificată. Utilizați săgețile afișate în modul de vizualizare Auto-Pilot
pentru a vă ajuta la aliniere.
Dacă este necesar, repetați pașii 3 și 4 până când tubul de biopsie se aliniază corect.

5.
Verificați alinierea în modul de vizualizare Auto-Pilot. Pentru a vă asigura că tubul de
biopsie este aliniat corect, reticulele ce reprezintă ținta, intrarea și vârful instrumentului
trebuie să se suprapună ②.

6. Asigurați-vă că leziunea poate fi atinsă cu instrumentul necesar, ținând cont de faptul că
70 mm din lungimea instrumentului sunt introduși în tubul de biopsie (consultați p. 270).

7. Strângeți mânerul central de tensionare al sistemului de biopsie fără cadru pentru a fi-
xa tubul de biopsie.

8. Verificați calitatea reglajului mărind imaginea în fiecare mod de vizualizare. Ținta biopsiei
dorite trebuie localizată în mijlocul tubului de biopsie virtual.

9. Distanța până la țintă este afișată acum în partea de jos a modurilor de vizualizare pentru
ghidare.
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Cum poziționați tubul de biopsie fără traiectorie

Dacă nu a fost planificată o traiectorie:

Pași

1.

Reglați funcția Tool Tip Offset (consultați p. 178) la o valoare care depășește adâncimea
biopsiei dorite.
NOTĂ: Asigurați-vă că distanța dintre tubul de biopsie și țintă este mai mică decât: lungi-
mea acului de biopsie – lungimea tubului de biopsie.
 

2. Introduceți tubul de biopsie în manșonul sistemului de biopsie fără cadru. Pe ecranul
de ghidare este afișată o reprezentare virtuală a tubului.

3. Prindeți tubul de biopsie și deschideți mânerul central de tensionare.

4. Reglați sistemul de biopsie fără cadru până când axa instrumentului virtual întâlnește
leziunea țintă.

5. Asigurați-vă că leziunea poate fi atinsă cu instrumentul necesar, ținând cont de faptul că
70 mm din lungimea instrumentului sunt introduși în tubul de biopsie (consultați p. 270).

6. Strângeți mânerul central de tensionare al sistemului de biopsie fără cadru pentru a fi-
xa tubul de biopsie.

7.
Reglați fin funcția Tool Tip Offset până când vârful instrumentului virtual ajunge în interio-
rul leziunii țintă.
NOTĂ: Aceasta reprezintă acum distanța până la țintă.
 

8. Verificați calitatea reglajului mărind imaginea în fiecare mod de vizualizare. Ținta biopsiei
dorite trebuie localizată în mijlocul tubului de biopsie virtual.

Cum calculați poziția opritorului pe instrument

Pași

1. Asigurați-vă că instrumentul a fost verificat (consultați p. 268).

2.
①

②

Notați distanța până la valoarea țintă
afișată pe ecran.
Rețineți faptul că fereastra de tăiere de
10 mm ① de pe acul de unică folosință
pentru biopsii de tip A se află la
2,0 mm distanță de vârful acului ②.

3.

70 mm + x mm

Pentru a calcula poziția opritorului pe in-
strument, adăugați distanța până la țintă
(afișată în ecranul de ghidare) la lungi-
mea tubului de biopsie (70 mm). Exem-
plul de mai jos ilustrează calculul pentru
acul de unică folosință pentru biopsii
de tip A.

4.

③
Măsurați poziția opritorului pe instrument
utilizând o riglă.

5. Fixați opritorul ③ pe instrument la poziția calculată.

6. Introduceți instrumentul în tubul de biopsie și ghidați instrumentul la punctul țintă planificat
(consultați p. 272).

Sistemul de biopsie fără cadru

270 Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Ghidarea instrumentelor

Pentru a asigura o adâncime de penetrare corectă a acului de unică folosință pentru biopsii
de tip A, este important să urmați pașii 3 – 5 din tabelul anterior. Dacă sistemul de
detectare de pe ac devine invizibil în timpul ghidării, poziția opritorului împiedică
penetrarea acului dincolo de ținta planificată.

Când utilizați ace pentru biopsii, rețineți faptul că vârful instrumentului nu este neapărat
centrul său operațional. În astfel de cazuri, instrumentul trebuie introdus dincolo de ținta
ghidată, astfel încât centrul operațional al acestuia să poată fi poziționat în structura vizată.
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13.3 Acul de unică folosință pentru biopsii de tip A
13.3.1 Introducere

Prezentare generală a componentelor acului

⑤

④

③②①

Figura 166 

Nr. Componentă Funcție

① Sistem de detecta-
re

Două discuri reflective permit detectarea adâncimii de inserție a
acului cu ajutorul camerei video în timpul ghidării.

② Canulă de oțel

• Diametru exterior: 1,8 mm
• Fereastră de tăiere: 10 mm
• Adâncime maximă de inserție: 140 mm

NOTĂ: Canula de oțel este singura parte a acului adecvată pentru
utilizare invazivă.
 

③ Opritor Fixat pe ac la adâncimea de inserție măsurată pentru a împiedica
penetrarea acului dincolo de adâncimea planificată.

④ Seringă pe vid Utilizată conform procedurii standard.

⑤ Riglă Măsoară adâncimea de inserție planificată pe ac.

Acul de unică folosință pentru biopsii de tip A
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13.3.2 Verificarea acului de unică folosință pentru biopsii

Cum accesați verificarea

Pas

Accesați calea Tools > Instruments și apăsați butonul Biopsy Needle.
Se deschide fereastra Biopsy Needle Verification. 

Figura 167 

Cum efectuați o verificare cu VarioGuide

Pași

1. Poziționați discul de ghidare, astfel încât să puteți introduce vertical acul.

2.

Introduceți acul de unică folosință pentru biopsii de tip A în discul de ghidare până
când butonul Stop se aprinde în albastru.
Săgețile indică direcția în care trebuie să reglați acul până când se atinge adâncimea de
inserție.

3. Strângeți inelul de blocare pentru a fixa acul în discul de ghidare.

4. Software-ul calculează și afișează deviația traiectoriei acului de biopsie pe baza coordo-
natelor sistemului de detectare al acului și ale sistemului de detectare VarioGuide.

Cum efectuați o verificare cu sistemul de biopsie fără cadru

Pași

1.

Introduceți acul de unică folosință pentru biopsii de tip A în tubul de biopsie cu siste-
mul de aliniere pentru biopsie atașat până când butonul Stop se aprinde în albastru.
Săgețile indică direcția în care trebuie să reglați acul până când se atinge adâncimea de
inserție.

2. Fixați acul în tubul de biopsie prin strângerea șurubului de fixare pe tub.

3. Aduceți tubul de biopsie și acul în poziție verticală.

4. Software-ul calculează și afișează deviația traiectoriei acului de biopsie pe baza coordo-
natelor sistemului de detectare de pe ac și ale sistemului de aliniere pentru biopsie.
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Depanare pentru procedura de verificare a acului

Dacă acuratețea nu este suficientă, asigurați-vă că:
• Sistemul de detectare de pe ac și sistemul de detectare VarioGuide/sistemul de aliniere

pentru biopsie sunt vizibile pentru camera video.
• Suprafețele reflective nu sunt murdare sau deteriorate.
• Acul nu este îndoit.

NOTĂ: Markerii plați de pe ac necesită un unghi față de camera video mai direct decât sferele
marker reflective de unică folosință.
 

Acul de unică folosință pentru biopsii de tip A
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13.3.3 Ghidarea acului de unică folosință pentru biopsii

Informații generale

După asamblarea corectă a acului de unică folosință pentru biopsii cu ajutorul VarioGuide
(consultați p. 265) sau cu ajutorul sistemului de biopsie fără cadru (consultați p. 270), puteți
ghida acul la punctul țintă planificat.

Cum se detectează acul

Adâncimea de inserție a acului se detectează utilizând cele două discuri reflective de pe sistemul
de detectare al acului.
Traiectoria acului se detectează prin:
• Sistemul de detectare VarioGuide dacă utilizați VarioGuide.
• Sistemul de aliniere pentru biopsie dacă utilizați sistemul de biopsie fără cadru.

Îndrumări privind detectarea

Ambele discuri reflective ale sistemului de detectare al acului trebuie să se afle în câmpul direct
de vizibilitate al camerei video.
Poziționați sistemul de detectare al acului în unghiul corect față de camera video și în centrul
volumului camerei.
Sistemul de detectare VarioGuide sau sistemul de aliniere pentru biopsie trebuie să fie vizibil
în permanență pentru camera video.

Indicatorul nu este detectat când acul de unică folosință pentru biopsii se află în câmpul de
vizibilitate al camerei video. Acesta poate fi detectat din nou dacă acul de unică folosință
pentru biopsii este invizibil în fața câmpului de vizibilitate al camerei video timp de cel
puțin două secunde.

Ecranul de ghidare

①

②

Figura 168 

Nr. Explicație

① Culoarea maro reprezintă acul de unică folosință pentru biopsii.

② Linia roz reprezintă fereastra pentru biopsie de pe acul de unică folosință pentru biop-
sie (la 2,0 mm distanță de vârful acului).
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Rețineți că software-ul calculează distanța de la vârful acului de unică folosință pentru
biopsie până la punctul țintă planificat. Cu toate acestea, fereastra pentru biopsie nu se
află în vârful acului.

Cum ghidați acul

Pași

1. Aliniați sistemul de biopsie fără cadru sau VarioGuide astfel încât reticulul roz să se
potrivească cu punctul de intrare planificat.

2.
Potriviți reticulul maro (reprezentând vârful acului) cu punctul țintă planificat.
Distanța de la instrumentul ghidat la punctul țintă planificat este afișată în modurile de vi-
zualizare a imaginii.

Afișarea acului de biopsie Distanța până la punctul țintă

Vizibil în fața camerei video Software-ul afișează distanța de la vârful acului la punctul țintă.

Invizibil în fața camerei vi-
deo

• Ghidarea cu VarioGuide: software-ul afișează distanța de la
capătul discului la punctul țintă.

• Ghidarea cu sistemul de biopsie fără cadru: software-ul
afișează distanța de la capătul tubului de biopsie la punctul
țintă.

NOTĂ: După ghidarea acului de biopsie la punctul țintă, biopsia poate fi efectuată conform
procedurii chirurgicale standard.
 

În timpul ghidării

Sistemul de detectare VarioGuide și sistemul de aliniere pentru biopsie trebuie să fie vizibile în
permanență pentru camera video. În timpul ghidării, software-ul afișează mesajul „needle not
aligned” în modurile de vizualizare a imaginii dacă acul de biopsie și sistemul relevant nu sunt
aliniate corect (de exemplu, dacă acul este îndoit sau nu este introdus corect). În această situație,
trebuie să verificați acuratețea instrumentelor de biopsie conform instrucțiunilor de la p. 257
(pentru VarioGuide) și de la p. 268 (pentru sistemul de biopsie fără cadru).

Acul de unică folosință pentru biopsii de tip A

276 Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



14 GHIDAREA CU STILETUL
DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

14.1 Introducere
14.1.1 Despre stiletul de unică folosință

Informații generale

Utilizând stiletul de unică folosință, puteți ghida catetere și șunturi terțe de-a lungul unei
traiectorii preplanificate. Ghidarea se face cu mâinile libere. Software-ul detectează traiectoria
stiletului de unică folosință utilizând discurile reflective ① de pe sistemul de detectare a
stiletului de unică folosință. 

①

Figura 169 

Stiletul de unică folosință este un instrument liber și nu este adecvat pentru amplasarea
șunturilor/cateterelor de înaltă precizie.
NOTĂ: Pentru mai multe informații cu privire la stiletul de unică folosință, consultați Ghidul de
utilizare a instrumentelor.
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14.2 Utilizarea stiletului de unică folosință
14.2.1 Calibrarea și verificarea stiletului de unică folosință

Informații generale

Stiletul de unică folosință este precalibrat. Aceasta înseamnă că software-ul conține informații
de calibrare pentru stiletul de unică folosință. Nu este necesară o calibrare suplimentară
efectuată de utilizator.
Pentru a utiliza stiletul de unică folosință, trebuie mai întâi să verificați calibrarea și să verificați
acuratețea acesteia folosind un receptacul ICM4 sau un sistem de referință.

Cum încărcați o precalibrare

Pași

1. Mențineți vârful stiletului de unică folosință în câmpul de vizibilitate al camerei video.

2. Pentru a încărca o precalibrare, apăsați Load în fereastra Instrument Calibration.

3. Dacă există precalibrări pentru mai multe instrumente, selectați opțiunea Disposable
Stylet din fereastra Select Instrument care se deschide.

4. Verificați calibrarea conform instrucțiunilor de la p. 278.

Încărcați întotdeauna geometria instrumentului precalibrat când utilizați stiletul de unică
folosință deoarece o calibrare manuală nu va avea acuratețe.

Cum verificați precalibrarea

Figura 170 

Utilizarea stiletului de unică folosință
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Pași

1.

Puteți verifica stiletul de unică folosință fie în punctul
pivot al sistemului de referință, fie la nivelul receptacu-
lului ICM4.
Mențineți stiletul de unică folosință lângă vârf și in-
troduceți vârful într-un punct pivot.
NOTĂ: Stiletul de unică folosință este un instrument
care se poate îndoi. De aceea, deviația acurateței
afișate poate fi mai mare în comparație cu instrumente-
le rigide. Trebuie să decideți dacă acuratețea este ac-
ceptabilă conform destinației de utilizare a instrumentu-
lui.
 

2. Apăsați butonul Accept pentru a confirma calibrarea.
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14.3 Ghidarea stiletului de unică folosință
14.3.1 Prezentare generală

Informații generale

Înainte de a începe:
• Pacientul trebuie înregistrat, iar acuratețea ghidării trebuie verificată.
• Încărcați și verificați calibrarea instrumentului ghidat.
• Configurați ecranul de ghidare. Brainlab recomandă utilizarea modurilor de vizualizare Auto-

Pilot, axial, coronal și sagital. (Modul de vizualizare Auto-Pilot este disponibil numai dacă
există o traiectorie planificată și afișată.)

• Selectați o traiectorie preplanificată de afișat.
• Selectați o deviație a vârfului instrumentului (consultați p. 178), adecvată pentru cateterul/
șuntul utilizat. (De aceea, trebuie să decideți ce parte a cateterului/șuntului trebuie poziționată
la ținta planificată.)

Cum inserați stiletul de unică folosință în șunt/cateter

Pași

1. Cu o mână, țineți șuntul/cateterul de partea sa de deschidere.

2. Cu cealaltă mână, ghidați stiletul de unică folosință complet în șunt/cateter, asigurându-
vă că nu pătați discurile reflective de pe sistemul de detectare.

Cum țineți stiletul de unică folosință în timpul ghidării

①

②

Figura 171 

Pași

1.
Cu o mână, țineți stiletul de unică folosință de mânerul ①, asigurându-vă că nu acope-
riți discurile reflective de pe sistemul de detectare. În timpul ghidării, utilizați această
mână pentru a introduce stiletul de unică folosință.
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Pași

2.
Cu cealaltă mână, ghidați stiletul de unică folosință ②, ținându-l cât mai aproape de in-
cizie. În timpul procedurii, utilizați această mână pentru a menține stiletul de unică folo-
sință aliniat cu traiectoria.

NOTĂ: Când țineți stiletul de unică folosință cu ambele mâini, asigurați-vă că nu îl îndoiți în
timpul introducerii acestuia.
 

Cum ghidați stiletul

Figura 172 

Pași

1. Introduceți stiletul de unică folosință în șunt/cateter.

2.
Țineți stiletul de unică folosință la capul pacientului. Utilizând ecranul de ghidare ca
ghid de orientare, aliniați axa stiletului de unică folosință (reprezentată în roz) cu traiec-
toria preplanificată (reprezentată în verde).

3.

După ce stiletul de unică folosință este aliniat cu traiectoria planificată, începeți încet să
introduceți stiletul de unică folosință și cateterul drept, de-a lungul traiectoriei, în creier.
Software-ul afișează distanța de la vârful stiletului de unică folosință la punctul țintă
planificat.
Continuați introducerea până când vârful stiletului de unică folosință (reticulul roz) se
suprapune cu punctul țintă al traiectoriei (reticulul roșu) conform ecranului. În același timp,
luați în considerare poziționarea pe anatomia reală a pacientului.

4. După poziționarea cateterului, scoateți cu atenție stiletul de unică folosință din cateter.

NOTĂ: Stiletul de unică folosință este un instrument cu capacitate de îndoire, care se poate
îndoi sub propria greutate sau la aplicarea unei forțe minime. Îndoirea stiletului de unică
folosință în timpul procedurii poate genera erori mari de detectare. Cu alte cuvinte, poziția reală a
vârfului poate să fie diferită de cea afișată pe ecranul de ghidare. Pentru a evita astfel de situații,
manevrați stiletul de unică folosință conform instrucțiunilor de la p. 280.
 

Asigurați-vă că introducerea este dreaptă. Nu îndoiți niciodată stiletul de unică folosință și
nu reglați niciodată traiectoria după începerea introducerii.
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15 GHIDAREA CU
MICROSCOPUL

15.1 Introducere în ghidarea cu microscop
15.1.1 Prezentare generală

Înainte de a începe

• Pacientul trebuie să fie înregistrat.
• Pentru funcționare, trebuie să configurați microscopul și să atașați la microscop un set adaptor

pentru microscop (consultați Ghidul de utilizare a instrumentelor).
• Trebuie să calibrați microscopul (procedură efectuată de departamentul de asistență clienți al

Brainlab).

Înainte de a utiliza funcțiile microscopului, citiți cu atenție capitolulMicroscopul din Ghidul
de utilizare a instrumentelor.

Prezentare generală a fluxului de lucru

Flux de lucru Consultați

1. Inițializați microscopul. Pagina 284

2. Verificați calibrarea microscopului. Pagina 285

3. Recalibrați microscopul (opțional). Pagina 288

4. Ghidați microscopul. Pagina 291
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15.2 Inițializarea microscopului
15.2.1 Activarea și selectarea microscopului

Cum activați microscopul

Figura 173 

Pași

1. Accesați calea Tools > Microscope și apăsați butonul Connect Microscope.

2.
Accesați calea Tools > Connect Microscope și selectați butonul care corespunde mode-
lului dvs. de microscop.
NOTĂ: Dacă este configurat un singur microscop, această fereastră este omisă.
 

3.

În fereastra Microscope Connection, selectați butonul pentru configurarea microscopu-
lui care urmează să fie utilizat.
Microscopul este acum inițializat, iar pe ecran se afișează fereastra Microscope Calibra-
tion Verification.

Asigurați-vă că selectați calibrarea microscopului care corespunde cu poziția de montare a
adaptorului microscopului (standard sau la 90°). În caz contrar, microscopul va fi
interpretat incorect, iar datele imagistice vor fi afișate incorect.

Depanare pentru procedura de detectare a microscopului

Dacă microscopul nu este detectat, asigurați-vă că acesta:
• este conectat corect la sistemul de ghidare (consultați Ghidul de utilizare a instrumentelor)
• este pornit și cu software-ul deschis
• este în modul de ghidare (consultați documentația oferită de producătorul microscopului)

NOTĂ: Dacă nu poate fi stabilită comunicarea cu microscopul, încercați să opriți și să reporniți
microscopul.
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15.3 Verificarea microscopului
15.3.1 Prezentare generală

Informații generale

Microscopul este calibrat, astfel încât să funcționeze ca indicator, cu vârful său ca punct focal ②
în centrul planului focal ③. Puteți să verificați calibrarea prin focalizarea asupra unui marcaj aflat
în centrul câmpului de vizibilitate ① și prin compararea acestuia cu datele afișate în modul de
vizualizare a ghidării.

③

②①

Figura 174 

Înainte de a începe

Unele drapaje terțe pentru microscoapele chirurgicale pot influența acuratețea sistemului de
ghidare datorită unei distorsiuni optice generate de lentila de protecție a drapajului.
Utilizați numai drapaje pasive optic autorizate de producătorul microscopului dvs. chirurgical.
Dacă aveți îndoieli cu privire la compatibilitatea deplină a drapajului cu microscopul dvs. la
conectarea cu software-ul de ghidare Brainlab, contactați producătorul microscopului.

După drapare, înainte de ghidarea cu microscopul, verificați întotdeauna acuratețea
calibrării microscopului (consultați p. 287). Dacă se detectează inexactități, înainte de a
începe ghidarea trebuie să efectuați o recalibrare reușită.

Dacă se modifică optica microscopului (de ex., schimbați o lentilă defectă), departamentul
de asistență clienți al Brainlab trebuie să efectueze o calibrare nouă.
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Ferestrele de verificare

① ②

③

④

Figura 175 

Nr. Componentă

① Microscope Depthview: Afișează o reconstrucție a câmpului de vizibilitate al microsco-
pului (consultați p. 305).

② Modul de vizualizare video al microscopului (dacă este disponibil, consultați p. 303).

③ Distanța de la microscop la centrul conului sistemului de referință se afișează dacă focali-
zarea microscopului este mai mică de 8 mm față de conul sistemului de referință.

④ Butonul ACS Views: Apăsați acest buton pentru a comuta între modurile de vizualizare
ale microscopului și cele axial, sagital și coronal.
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15.3.2 Verificarea calibrării

Metode de verificare

Puteți să verificați calibrarea utilizând fie conul sistemului de referință, fie marcajele anatomice
sau preplanificate. Verificarea cu conul verifică atât calibrarea detectării, cât și calibrarea HUD.
Puteți verifica oricând calibrarea în timpul ghidării.
NOTĂ: Brainlab oferă oculare reticulare pentru microscoape integrate. Acestea trebuie utilizate
pentru calibrarea și verificarea microscopului. După calibrare, ocularul trebuie înlocuit cu unul
standard, clar.
 

Cum efectuați verificarea utilizând conul

Pași

1.

Poziționați microscopul direct peste conul sistemului de referință. Pentru rezultate optime,
încercați să poziționați microscopul cât mai mult perpendicular pe planul sistemului de re-
ferință.
Focalizați microscopul cu mărire maximă a imaginii pe partea de jos a conului sistemului
de referință.
Unghiul dintre axa sistemului și axa focală a microscopului se afișează în modul de vizua-
lizare video al microscopului.

2.
În partea de jos a modurilor de vizualizare, se va afișa distanța de la punctul focal accesat
la con. Această valoare indică deviația calibrării curente.
Verificați dacă deviația este în limite acceptabile.

3.
Dacă utilizați modul de injectare a imaginii (consultați p. 295), conturul sistemului de refe-
rință și conul acestuia vor fi afișate și în modurile de vizualizare. Contururile afișate tre-
buie să corespundă cu sistemul de referință și conul reale.

4. Repetați pașii de mai sus la distanțe diferite între microscop și sistemul de referință.

5.
• Dacă există suficientă acuratețe, apăsați butonul Next.
• Dacă nu există suficientă acuratețe, apăsați butonul Recalibrate pentru a deschide fe-

reastra Microscope Calibration.

Cum efectuați verificarea utilizând marcajele

Pași

1. Focalizați microscopul cu mărire maximă a imaginii asupra unui marker sau a unui marcaj
preplanificat sau anatomic.

2. Apăsați butonul ACS Views pentru a comuta la modurile de vizualizare axial, coronal și
sagital.

3.
În partea de jos a modurilor de vizualizare, se va afișa distanța de la punctul focal accesat
la punctul planificat. Această valoare indică deviația calibrării curente.
Verificați dacă deviația este în limite acceptabile.

4.
• Dacă există suficientă acuratețe, apăsați butonul Next.
• Dacă nu există suficientă acuratețe, apăsați butonul Recalibrate pentru a deschide fe-

reastra Microscope Calibration.
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15.3.3 Recalibrarea microscopului

Informații generale

Înainte de ghidarea cu ajutorul unui microscop, lungimea focală și axa microscopului trebuie
calibrate corect de către departamentul de asistență clienți al Brainlab.
De asemenea, pentru a compensa micile inexactități de calibrare care apar în timp sau din cauza
aplicării drapajului, puteți efectua o calibrare separată. Dacă se detectează inexactități, înainte de
a începe ghidarea trebuie să efectuați o recalibrare reușită.

Semnele de calibrare

①

②

Figura 176 
Dacă utilizați un sistem standard de referință cranian – 4 markeri, punctele de calibrare pot fi
achiziționate pe pivot ①, precum și pe semnele de calibrare ② de pe sistemul de referință.

Cum activați calibrarea

Pas

• Apăsați butonul Recalibrate într-una din ferestrele Microscope Calibration Verification sau
• Apăsați butonul Calibrate Microscope din fereastra Tools > Microscope.

Verificarea microscopului
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Cum atingeți punctul de calibrare

Figura 177 

Pași

1. Instalați ocularul reticular, dacă acesta este disponibil.

2.

Poziționați microscopul direct peste conul sistemului de referință sau peste semnul de ca-
librare selectat.
Pentru rezultate optime, poziționați microscopul cât mai mult perpendicular pe planul sis-
temului de referință.

3. Deplasați microscopul în jos până când microscopul animat din fereastră se suprapune
cu figura transparentă a microscopului.

4.
Măriți la maxim imaginea și poziționați microscopul perpendicular pe con sau pe semnul
de calibrare (utilizați reticulul din ocular pentru a focaliza spre centrul conului).
Reglați fin focalizarea utilizând butoanele de pe mânerul microscopului.

5.

Apăsați butonul Next.
NOTĂ: Butonul Next nu se va activa dacă imaginea nu a fost mărită la maximum, dacă
microscopul nu este focalizat sau dacă sistemul de referință și/sau sistemul de detectare
a microscopului nu sunt vizibile pentru camera video. Se afișează un mesaj de avertizare
corespunzător.
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Cum atingeți cel de-al doilea punct de calibrare

Figura 178 

Pași

1.

Deplasați microscopul în sus până când microscopul animat din fereastră se suprapune
cu figura transparentă a microscopului (zona verde).
• Un al doilea punct din intervalul verde oferă cel mai bun rezultat.
• Zona roșie de pe bară indică faptul că distanța de la microscop la sistemul de referință

trebuie mărită (dacă este posibil).

2. La mărirea la maxim a imaginii, utilizați reticulul pentru a recentra și focaliza imaginea pe
punctul cel mai de jos al conului sau pe semnul de calibrare.

3.

Apăsați butonul Next.
Se deschide fereastra Microscope Calibration Verification.
NOTĂ: Butonul Next nu se va activa dacă imaginea nu a fost mărită la maximum, dacă
microscopul nu este focalizat sau dacă sistemul de referință și/sau sistemul de detectare
a microscopului nu sunt vizibile pentru camera video. Se afișează un mesaj de avertizare
corespunzător.
 

Verificați calibrarea

Verificați întotdeauna acuratețea microscopului după calibrare testând afișarea corectă a
punctului de focalizare a microscopului în datele pacientului. Puteți efectua această
operațiune focalizând imaginea pe o sferă de marker sau pe un marcaj anatomic (consultați
p. 287).
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15.4 Ghidarea cu microscopul
15.4.1 Accesarea opțiunii de ghidare

Înițierea ghidării

După verificarea calibrării, se deschide fereastra Tools > Microscope > Options.

Figura 179 

Opțiuni

Apăsați butonul Close pentru a închide această fereastră și pentru a începe ghidarea cu micros-
copul.

Apăsați butonul Back pentru a deschide fereastra Tools > Microscope (consultați p. 294).
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15.4.2 Modurile de vizualizare a ghidării

Modurile de vizualizare a ghidării cu microscopul

Figura 180 
Traiectoria microscopului se afișează în albastru. Axa optică a microscopului și câmpul de
vizibilitate sunt indicate pe afișajul 3D printr-o linie și un cerc. Dacă ați planificat o țintă, se poate
afișa distanța de la punctul de focalizare la țintă.
Puteți găsi mai multe informații cu privire la imaginile microscopice și la modul de afișare a
acestora la p. 303.

Obiectele suprapuse

Obiectele suprapuse sunt afișate întotdeauna la punctul focal. Această situație poate duce la o
interpretare eronată a poziției unui obiect suprapus (raportat la obiectul real) dacă se utilizează o
profunzime mare a câmpului de vizibilitate. Dacă poziția corectă a obiectului suprapus este
esențială, utilizați o profunzime redusă a câmpului.

Zona de lucru a microscopului

Zona de lucru minimă și maximă (distanța focală a microscopului) se măsoară la prima calibrare a
microscopului, efectuată de departamentul de asistență clienți al Brainlab.
Dacă microscopul se deplasează în afara intervalului de focalizare calibrat în timpul ghidării:
• se aude un semnal sonor de avertizare
• se afișează un mesaj în modurile de vizualizare a imaginii, care vă avertizează că microscopul

este într-o poziție de focalizare necalibrată

Detectarea microscopului

Dacă microscopul nu poate fi detectat în timpul ghidării (de exemplu, deoarece acesta este în
afara intervalului de focalizare calibrat, nu este conectat sau sistemul de detectare al acestuia nu
este vizibil):
• în modurile de vizualizare a ghidării cu microscopul se afișează un mesaj corespunzător

Niciun microscop Olympus nu transmite date de focalizare/mărire/micșorare a imaginii
actualizate în timpul modificării focalizării/gradului de mărire/micșorare a imaginii. De
aceea, există o întârziere în actualizarea datelor pe sistemul de ghidare.
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Prioritatea de detectare

Adaptoarele de instrumente și indicatoarele au prioritate în timpul ghidării. Pentru a efectua
ghidarea microscopică, asigurați-vă că indicatorul și adaptoarele de instrumente au fost
îndepărtate din câmpul de vizibilitate al camerei video.

Rețineți că nici detectarea, nici transmisia pozițiilor de focalizare și mărire/micșorare a
imaginii microscopului nu se efectuează în timp real. Pentru a evalua poziția microscopului
prin intermediul ecranului de ghidare, în timp ce obțineți informații actualizate despre
obiectele suprapuse și injectate, nu modificați focalizarea, gradul de mărire/micșorare a
imaginii sau poziția microscopului timp de câteva secunde.
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15.5 Instrumente pentru microscop
15.5.1 Introducere

Setări disponibile

După verificarea calibrării, în fereastra Tools > Microscope, sunt disponibile diferite setări. 

Figura 181 

Opțiune Explicație Consultați

Connect Microscope Inițializați conectarea microscopului Pagina 284

Options Selectați funcțiile de ghidare cu microscopul Pagina 295

Calibrate Microscope Recalibrați microscopul Pagina 288

Video Configuration
Reglați setările pentru afișarea video a microscopului
(dacă există imagini video disponibile și calibrate pen-
tru microscop)

Pagina 302
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15.5.2 Opțiuni pentru microscop

Cum accesați fereastra Options

Pas

Accesați calea Tools > Microscope > Options.

Figura 182 

Opțiuni

Opțiuni Consultați

HUD Pagina 295

Color Overlay Pagina 296

HUD Objects Pagina 297

Shutter Pagina 297

Smart Auto-Focus Pagina 298

Smart Auto-Tracking Pagina 298

Store Focal Point Pagina 298

Go To Stored Point Pagina 298

Align To Trajectory Pagina 298

Continuous Target Return Pagina 298

NOTĂ: Disponibilitatea acestor opțiuni depinde de microscopul selectat.
 

HUD

Când se activează opțiunea HUD, sistemul de ghidare utilizează unitatea de injectare a imaginii a
microscopului pentru a suprapune contururile obiectelor preplanificate și informațiile suplimentare
despre țintă în câmpul de vizibilitate al microscopului.
Informațiile afișate în injectarea imaginii sunt similare cu modul de vizualizare în profunzime al
microscopului de pe ecranul de ghidare, cu excepția faptului că datele reconstruite sunt înlocuite
de câmpul de vizibilitate al microscopului. Cu alte cuvinte, intersecția obiectelor din planul focal
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este afișată ca linii de contur plin, în timp ce extensia obiectelor deasupra sau dedesubtul planului
focal este indicată de o linie punctată. Această linie punctată are scop orientativ, aceasta
neaflându-se în planul focal.
Unele unități de injectare a imaginii au afișaj color. Astfel, se pot distinge mai multe obiecte
deoarece acestea pot fi afișate într-o culoare diferită față de cea de pe ecranul de ghidare. Utilizați
numai dimensiunea și poziția pentru a identifica obiectele. După mărirea/micșorarea/focalizarea
imaginii, reticulul din HUD rămâne activ timp de 5 secunde înainte de a dispărea.
NOTĂ: În funcție de microscop, injectarea imaginii poate fi vizibilă numai în fereastra principală de
observare.
 

E posibil ca zona de afișare a injectării imaginii să nu acopere complet câmpul de
vizibilitate al microscopului. În această situație, contururile se termină la marginile
afișajului.

Anumite unități de injectare a imaginii oferă informații HUD pentru ambii ochi în același
timp. Dacă focalizați cu un singur ochi, paralaxa poate genera o deplasare a poziției
aparente a obiectului raportat la fundal.

După activarea microscopului, verificați acuratețea calibrării HUD.

Avertismente HUD

Înainte de reglarea planului focal pe structurile pacientului, setați microscopul pe modul de
mărire maximă a imaginii. Astfel, veți obține o profunzime de câmp mai mică și va fi
posibilă afișarea optimă a contururilor injectate pline ale obiectului. Aceste contururi
reprezintă marginea obiectului planificat din acest plan. Liniile punctate reprezintă extensia
completă a obiectului localizat sub planul focal și servesc numai la vizualizarea generală.

Din cauza adâncimii de câmp a microscopului, este posibil ca stabilirea exactă a planului
de focalizare să fie dificilă. Evitați interpretarea greșită a obiectelor poziționate în planul
focal.

Obiectele 3D suprapuse servesc la vizualizarea generală, dar nu se referă exact la
dimensiunea și poziția structurii de bază a pacientului.

Întrucât obiectele suprapuse se bazează pe setul de imagini preoperatorii, poziția curentă a
obiectului real poate diferi, de exemplu, din cauza modificărilor cerebrale sau a rezecțiilor.

În cazul microscoapelor cu „imagine-în-imagine” (de ex., Olympus), datele afișate în
modulul imagine-în-imagine nu sunt corelate cu modul de vizualizare în timp real al
microscopului.

Instalarea și calibrarea afișajului injectării imaginii trebuie efectuate de către personalul
calificat Brainlab. Demontarea și remontarea unității de injectare a imaginii de pe/pe
microscop sau înlocuirea microscopului vor reduce semnificativ acuratețea contururilor
afișate pe afișajul injectării imaginii. În acest caz, afișajul injectării imaginii trebuie
recalibrat de către departamentul de asistență clienți al Brainlab.

Nu adăugați componente suplimentare (de ex., un separator pe două căi) la conexiunea
unității HUD cu sistemul de ghidare.

Suprapunerea color

Când se activează opțiunea Color Overlay, sistemul de ghidare utilizează unitatea de injectare a
imaginii a microscopului pentru a suprapune contururile obiectelor preplanificate și informațiile
suplimentare despre țintă în câmpul de vizibilitate al microscopului.
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Dacă dezactivați opțiunea Color Overlay, obiectele sunt afișate în culoarea implicită, definită de
unitatea de injectare.
NOTĂ: Opțiunea Color Overlay este disponibilă numai când este activată opțiunea HUD.
 

Obiecte HUD

Opțiunea HUD Objects vă permite să gestionați afișarea obiectelor în câmpul de vizibilitate al
microscopului.

Pas

Apăsați butonul HUD Objects pentru a deschide fereastra Objects de mai jos.

Figura 183 

Funcție Explicație

Item Afișează toate obiectele disponibile.

Visible

Activarea/dezactivarea funcției Visible afișează/ascunde obiectul în modu-
rile de vizualizare a imaginii:
• o pictogramă Ochi deschisă înseamnă că obiectul este vizibil
• o pictogramă Ochi închisă înseamnă că obiectul este ascuns

Visualization Comutați între opțiunile de afișare, de exemplu, obiectul afișat în mod evi-
dențiat, colorat sau 3D.

Obturatorul

Când opțiunea Shutter este activată, obturatorul microscopului se închide, iar modul de
vizualizare din partea din stânga sus a ecranului de ghidare este afișat în ocularele microscopului.
Acest lucru vă permite, de exemplu, să vizualizați imaginile RMN în oculare.

Datele afișate nu se corelează cu pacientul real.

GHIDAREA CU MICROSCOPUL
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Focalizare automată inteligentă

Când activați funcția Smart Auto-Focus, microscopul păstrează focalizat constant vârful
instrumentului detectat. Când microscopul focalizează, vârful instrumentului detectat este indicat
de un reticul mic în HUD.

Dacă vârful instrumentului se află în afara zonei de lucru a microscopului, microscopul nu
poate focaliza complet.

Detectare automată inteligentă

Când activați opțiunea Smart Auto-Tracking, funcția detectează în mod continuu poziția curentă
a instrumentului și focalizează pe vârful acestuia. Instrumentul detectat este indicat de un reticul
mic în HUD. Pe unitatea HUD se afișează un mesaj corespunzător în timp ce microscopul se
deplasează. Când vârful instrumentului iese din câmpul de vizibilitate, microscopul îl urmărește.
Microscopul oprește detectarea când aceasta ajunge la vârful instrumentului.

Asigurați-vă că nu există riscul ca microscopul să intre în contact cu alte instrumente, cu
pacientul sau cu drapajul și că acesta nu devine nesteril în timpul deplasării.

Stocarea punctului focal și navigarea la punctul stocat

• Apăsați butonul Store Focal Point pentru a salva informațiile privind poziția și planul focal ale
punctului curent.

• Apăsați butonul Go To Stored Point pentru a readuce microscopul la poziția și focalizarea
punctului focal stocat anterior. 

Alinierea la traiectorie

Aliniază axa focală a microscopului paralel cu traiectoria activată.
NOTĂ: Dacă există un unghi mai mare de 45° între axa focală și traiectoria dorită, atunci alinierea
traiectoriei este dezactivată.
 

Revenirea continuă la țintă

Apăsați butonul Continuous Target Return pentru a restabili poziția și planul focal ale celui mai
recent focalizat punct. Această funcție vă permite să focalizați pe punctul de interes din diferite
unghiuri de vizualizare.
Când eliberați frânele microscopului pentru a modifica direcția de vizualizare, cel mai recent
focalizat punct este stocat și reapelat imediat din noua direcție, imediat după eliberarea frânelor.
Microscopul continuă să focalizeze pe acest punct până când funcția Continuous Target Return
se dezactivează.

Depanare pentru opțiunile de detectare a microscopului

Dacă aveți probleme cu detectarea microscopului, citiți următoarele opțiuni de depanare.

Opțiuni

Asigurați-vă că instrumentul, sistemul de referință și sistemul de detectare a microscopului sunt
în câmpul de vizibilitate al camerei video atunci când microscopul nu:
• Focalizează automat sau
• Detectează automat instrumentul. Microscopul urmărește instrumentul numai dacă acesta es-

te menținut nemișcat o anumită perioadă de timp lângă capul pacientului.
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Opțiuni

Asigurați-vă că sistemul de referință și sistemul de detectare a microscopului sunt în câmpul de
vizibilitate al camerei video atunci când microscopul nu:
• se deplasează la punctul focal stocat sau
• reapelează cel mai recent punct focal după eliberarea frânelor.
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15.5.3 Controlul mânerului

Despre controlul mânerului

Funcția Handle Control vă permite să accesați anumite opțiuni de ghidare utilizând mânerele
microscopului.
NOTĂ: În funcție de modelul microscopului, opțiunile disponibile în meniul More... ① pot varia.
 

Cum utilizați mânerul de control

①

Figura 184 

Pași

1. Apăsați orice buton de pe mânerul microscopului pentru a accesa meniul principal
Handle Control.

2.
Apăsați butonul direcțional pentru funcția pe care doriți să o executați.
NOTĂ: Pentru a accesa opțiuni suplimentare, selectați More... ①.
 

3. Dacă ați selectat opțiunea More... ①, deplasați săgețile în sus și în jos în direcția opțiunii
dorite, pe mânerul de control.

4. Apăsați butonul de control din dreapta pentru a executa funcția selectată curent.

NOTĂ: Dacă nu se efectuează nicio acțiune pentru o perioadă de timp, meniul se închide.
 

Caracteristicile microscopului

Caracteristici Funcție

Acquire Point Achiziționează o traiectorie nouă când se extinde vârful

Screenshot Realizează o captură de ecran a imaginii

More... Meniu cu opțiuni suplimentare pentru microscop

Deactivate HUD Dezactivează/elimină obiectele injectate din imagine din modul
de vizualizare a microscopului
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Opțiunile de meniu More...

Meniul More... oferă acces la opțiunile suplimentare disponibile pe microscopul dvs. în timpul
ghidării. Puteți accesa opțiunile enumerate în continuare utilizând mânerele microscopului. Pentru
mai multe informații cu privire la aceste opțiuni, consultați p. 298.

Figura 185 

Opțiunile de meniu
More...

Explicație

Close Shutter
Închide obturatorul microscopului.
NOTĂ: Partea din stânga sus a modului de vizualizare a ghidării mărite
la maxim este injectat în câmpul de vizibilitate al microscopului.
 

Focus To Instrument Funcția Smart Auto-Focus focalizează microscopul o dată pe instru-
ment.

Goto Instrument Funcția Smart Auto-Tracking detectează microscopul o dată pe instru-
ment.

Store Focal Point Salvează informațiile privind poziția și planul focalizat.

Goto Stored Point Readuce microscopul la punctul focalizat stocat anterior.

Align To Trajectory Aliniază axa focală a microscopului paralel cu traiectoria activată.
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15.5.4 Configurarea imaginii video a microscopului

Cum configurați un mod de vizualizare video

Figura 186 

Pași

1. Apăsați butonul Video Configuration din fereastra Tools > Microscope.

2.
Reglați setările modului de vizualizare a imaginii utilizând barele de glisare.
NOTĂ: Setările imaginii video sunt descrise la p. 52.
 

Configurarea avertismentelor video ale microscopului

Instalarea și calibrarea hardware-ului video trebuie efectuate de către personalul calificat
Brainlab. Demontarea și remontarea sau modificarea hardware-ului microscopului sau
înlocuirea completă a microscopului vor reduce semnificativ acuratețea contururilor afișate
în fereastra suprapunerii video sau pe unitatea de injectare a imaginii. Astfel, în aceste
situații, calibrarea ferestrei suprapunerii video trebuie reînnoită.

În timpul fiecărei intervenții, asigurați-vă că partea video este conectată la aceeași intrare
selectată în timpul calibrării. Utilizarea unei intrări diferite va genera lipsa imaginii video.

Imaginile video nu sunt adecvate pentru diagnosticare deoarece acestea pot apărea
distorsionate. Injectarea imaginilor color provenind de la dispozitive externe poate afișa
obiectele într-o culoare diferită față de cea de pe ecranul de ghidare. Se recomandă să
utilizați informațiile contextuale, cum ar fi dimensiunea și poziția, pentru identificarea
obiectelor.

Afișarea video

Afișarea video poate fi întârziată dacă sistemul este utilizat la capacitate maximă.

Vă recomandăm să afișați imaginea video a microscopului separat, pe un monitor
suplimentar.
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15.6 Imaginile microscopului
15.6.1 Afișarea modurilor de vizualizare video ale microscopului

Informații generale

Fiecare microscop chirurgical conține o cameră video integrată, pentru documentare. Puteți
adăuga această imagine video pe afișajul sistemului de ghidare după ce ați configurat opțiunea
video a microscopului (consultați p. 303). Astfel, este posibilă documentarea poziției
microscopului și a câmpului său de vizibilitate cu ajutorul unei singure capturi de ecran.
Contururile obiectelor și traiectoriilor planificate și ale punctelor de reper sunt suprapuse peste
imaginea video a microscopului. Obiectele din planul focal sunt reprezentate printr-o linie de
contur plină. Extensiile acestor obiecte deasupra și dedesubtul planului focal sunt afișate sub
forma unei linii punctate.
NOTĂ: Câmpul dreptunghiular de vizibilitate al camerei video este mai mic decât cel al
microscopului. De aceea, pot apărea diferențe de scalare între modul de vizualizare video al
microscopului și alte moduri de vizualizare ale sistemului de ghidare. De asemenea, în funcție de
dimensiunea și forma ferestrei de ghidare selectate, pot apărea decupaje ale imaginii video.
 

Unele unități HUD afișează color contururile obiectelor. Obiectele suprapuse afișate în
culori asemănătoare cu țesutul pacientului pot fi dificil de distins. Dacă există o problemă
de acest gen, selectați culori contrastante adecvate sau dezactivați suprapunerea color
(consultați p. 296).

Cum afișați modul de vizualizare al microscopului

Pași

1. Apăsați pictograma Ochi.

2. Selectați fila Other Views.

3.
Apăsați butonul Microscope.
Fereastra se închide și modul de vizualizare este actualizat cu modul de vizualizare al mi-
croscopului.
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Modul de vizualizare video afișat al microscopului

Figura 187 
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15.6.2 Afișarea modului de vizualizare în profunzime al microscopului

Informații generale

Microscope Depthview este un mod de vizualizare reconstruit al microscopului, asociat cu setul
de date ale pacientului. Datele se afișează ca mod de vizualizare Probe’s Eye în centrul planului
focal. Datele sunt scalate și rotite pentru a corespunde cu factorul de mărire/micșorare și poziția
microscopului. Acest mod de vizualizare este util pentru compararea structurilor observate în
microscop cu datele pacientului disponibile pe stația de ghidare.

Când utilizați microscopul Olympus, rețineți faptul că orientarea modului de vizualizare în
profunzime al microscopului poate să nu fie corectă, deoarece observatorul modelului
OME-9000/OME-8000/OME-7000 poate fi mutat, astfel încât orientarea de vizualizare prin
microscop se poate modifica.

Cum afișați modul de vizualizare în profunzime al microscopului

Pași

1. Apăsați pictograma Ochi.

2. Selectați fila Other Views.

3.
Apăsați butonul Microscope Depthview.
Fereastra se închide și modul de vizualizare este actualizat cu modul de vizualizare în
profunzime al microscopului.

Mod de vizualizare în profunzime afișat al microscopului

②

③

④
⑤

①

Figura 188 
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Nr. Componentă Explicație

① Punctul portocaliu Punctul preplanificat (opțional).

② Inel albastru
Marginea câmpului de vizibilitate din ocularul microscopului. Mări-
mea inelului se modifică odată cu factorul de mărire/micșorare a
imaginii.

③ Reticul albastru Centrul planului focal.

④ Linie de contur plină Marginea obiectului planificat în acest plan.

⑤ Linie de contur punc-
tată

Extensia obiectului deasupra sau dedesubtul planului (de exem-
plu, cea mai lată parte a obiectului).
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16 IMAGISTICĂ
INTRAOPERATORIE

16.1 Introducere
16.1.1 Despre funcțiile de imagistică intraoperatorie

Informații generale

Funcțiile intraoperatorii ale sistemului Cranial/ENT vă permit să adăugați în sesiunea dvs. de
ghidare și să ghidați instantaneu date de imagistică actualizate. Acest lucru se poate realiza cu o
interacțiune minimă sau zero a utilizatorului pe stația de ghidare.
Cu ajutorul funcțiilor de imagistică intraoperatorie puteți:
• încărca date DICOM achiziționate intraoperatoriu
• actualiza scheme de tratament care se reînregistrează automat
• înregistra imagini intraoperatorii nou achiziționate
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16.2 Transferul de date intraoperatorii
16.2.1 Despre transferul de date intraoperatorii

Metode de transfer intraoperatoriu disponibile

Metodă Explicație

Încărcarea datelor pa-
cientului Încărcați datele pacientului din Content Manager.

Recepționarea datelor
pacientului transmise de
la scaner

Operatorul scanerului transmite datele pacientului, care sunt apoi re-
cepționate și încărcate de software-ul de ghidare.

Încărcarea datelor pacientului

Dacă ați pornit software-ul Cranial/ENT fără datele pacientului sau dacă doriți să încărcați date
suplimentare în sesiune, puteți face acest lucru oricând din fereastra Data.
Găsiți instrucțiuni la p. 29.

Recepționarea datelor pacientului

Software-ul Cranial/ENT poate recepționa date ale pacientului printr-un serviciu de fundal care
acceptă date DICOM transmise de la un scaner sau de la PACS, date pe care ulterior le
convertește fără interacțiunea utilizatorului.
Când datele DICOM sunt recepționate, în partea de sus a ecranului de ghidare ① se afișează o
pictogramă de stare.

①

Figura 189 
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Pașii următori

Opțiuni

Dacă există deja încărcate date ale pacientului, iar informațiile pacientului (de exemplu, nume,
ID) pentru noile date nu se potrivesc cu cele deja încărcate, vi se cere să uniformizați informațiile
conflictuale despre pacient.
NOTĂ: Pentru mai multe informații, consultați Ghidul de utilizare a software-ului Content Ma-
nager.
 

Dacă datele încărcate conțin seturi de imagini care nu sunt încă fuzionate, vi se cere să fuzionați
aceste seturi de imagini imediat după finalizarea conversiei (consultați p. 29).
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16.3 Înregistrarea automată a imaginilor RMN

Informații generale

Înregistrarea automată a imaginilor RMN efectuează rapid înregistrarea datelor pacientului, fără
nicio interacțiune, cum ar fi scanarea laser sau înregistrarea markerilor. Tipul de înregistrare
automată disponibil poate varia în funcție licența clientului și de datele selectate ale pacientului.
NOTĂ: Metoda descrisă aici se utilizează în combinație cu pachetul de referință craniană
pentru înregistrarea automată a imaginilor în cazul procedurii IRM Philips/Siemens
(consultați Ghidul de utilizare a hardware-ului cranian de imagistică intraoperatorie). 
 

Ferestrele de înregistrare automată a imaginilor

① ②

③

Figura 190 

Cum efectuați înregistrarea

Pași

1. Apăsați butonul Register din bara de meniuri.

2.

În fereastra Registration Selection ①, apăsați butonul Automatic Registration.
NOTĂ: Dacă pentru înregistrarea automată există disponibile mai multe seturi de imagini,
se deschide fereastra Select Set. Apăsați butonul pentru setul de date pe care doriți să îl
utilizați pentru înregistrare.
 

Înregistrarea automată a imaginilor RMN
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Pași

3.

Se deschide fereastra Registration Matrix Acquisition ②.
Poziționați camera video astfel încât aceasta să detecteze sistemul de referință și siste-
mul matricei de înregistrare. Când se detectează ambele sisteme, se activează achiziția.
NOTĂ: Fereastra afișează câmpul de vizibilitate al camerei video și sistemele pe care
aceasta le detectează. Această metodă este utilă atunci când reglați poziția camerei vi-
deo. În timpul procedurii de achiziție, camera video și sistemele de referință trebuie să
rămână nemișcate. Bara de progresie afișează starea. Orice mișcare a camerei video sau
a sistemelor va determina repornirea procesului de achiziție.
 

4.

După achiziționarea poziției matricei, se deschide fereastra Marker Detection. O bară de
progresie indică starea detectării markerilor.
Pentru a opri detectarea automată, puteți apăsa oricând butonul Manual. Totuși, această
acțiune nu ar trebui să fie necesară în mod normal. Pentru detalii cu privire la detectarea
manuală a markerilor, consultați instrucțiunile de mai jos.
NOTĂ: În funcție de sistemul dvs. și de mărimea setului de imagini, fereastra Marker De-
tection poate să nu se afișeze, sistemul cerându-vă direct verificarea.
 

5. După detectarea markerilor și finalizarea înregistrării, se deschide fereastra Registration
Verification, iar înregistrarea este gata de verificat.

Detectarea manuală opțională a markerilor (prezentare generală)

Dacă detectarea automată dă eroare (sau pentru service), puteți activa detectarea manuală a
makerilor apăsând butonul Manual din fereastra Marker Detection.

①

②

③④⑤⑥

① ④⑤⑥

②

③

Figura 191 

Nr. Explicație

① Butoanele Previous și Next vă permit să accesați markerii.
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Nr. Explicație

②

• Markerii afișați în modurile de vizualizare axial, coronal și sagital.
• Săgețile vă permit să derulați imaginea pentru a găsi markerii disponibili.
• Modurile de vizualizare din partea de jos afișează o imagine mărită care vă ajută să

găsiți mai repede centrul fiecărui marker.

③ Textul afișează numărul de markeri care mai trebuie detectați și rezultatul unei încercări
de potrivire.

④ Butonul Automatic vă readuce în fereastra rutinei Automatic Registration. Software-ul
va activa detectarea și înregistrarea automate ale markerilor.

⑤ Butonul Delete Active Marker șterge markerul activ și activează markerul acceptat ante-
rior.

⑥
Butonul Accept Active Marker acceptă poziția markerului activ (afișat în roșu) și adaugă
un marker nou în centrul setului de date. După atingerea numărului minim necesar de
markeri, se inițiază rutina de potrivire când apăsați acest buton.

Cum efectuați detectarea manuală a markerilor

Pași

1. Verificați markerii detectați automat utilizând butoanele Previous și Next pentru a comuta
între markeri.

2. Utilizați modul de vizualizare mărit pentru a repoziționa ținta (afișată în roșu) atingând
centrul markerului în fiecare dintre modurile de vizualizare.

3. După poziționarea corectă a markerului, apăsați butonul Accept Active Marker și treceți
la verificarea următorului marker.

4.

Dacă nu se detectează automat niciun marker sau un număr suficient de markeri, se
adaugă automat un marker nou în centrul setului de date.
Utilizați săgețile de derulare pentru a găsi în modurile de vizualizare superioare un marker
care nu este încercuit în albastru (indicând faptul că markerul a fost deja detectat). Utili-
zați modul de vizualizare mărit pentru a poziționa ținta (afișată în roșu) atingând centrul
markerului în fiecare dintre modurile de vizualizare.

5.

După atingerea numărului minim de markeri, software-ul încearcă să potrivească marke-
rii, iar rezultatul este afișat în textul de stare.
Dacă sunt necesari mai mulți markeri, se adaugă un marker nou în centrul setului de da-
te. Repetați pașii 2 – 4 până când se atinge numărul necesar de markeri.

6.

Când se găsește o potrivire perfectă, butonul Proceed devine activ. Apăsați butonul Pro-
ceed pentru a verifica acuratețea.
Dacă nu se găsește nicio potrivire corectă, verificați poziția corectă a markerilor existenți
și/sau adăugați mai mulți markeri (software-ul poate detecta până la paisprezece marke-
ri).

Precizia înregistrării (prezentare generală)

După înregistrare, software-ul calculează precizia potrivirii. Aceasta reprezintă deviația medie
dintre poziția markerilor detectați și pozițiile lor estimate, pe baza geometriei matricei de
înregistrare. Pentru a determina eroarea generală, utilizați aceste informații și verificați vizual
informațiile anatomice.
Conform deviației calculate, înregistrarea se realizează cu succes sau dă eroare.

Rezultat Deviație

Înregistrare reușită < 1,2 mm

Înregistrare nereușită > 1,2 mm
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NOTĂ: Rețineți că precizia calculată de software oferă numai informații cu privire la cât de bine a
putut software-ul să potrivească geometria matricei de înregistrare cu markerii din datele
pacientului. Aceste valori nu reprezintă neapărat eroarea generală.
 

Cum verificați precizia

La finalizarea înregistrării, se deschide fereastra Registration Verification.

Figura 192 

Pași

1.

Mențineți indicatorul peste cel puțin trei marcaje anatomice cunoscute și verificați dacă
poziția indicatorului afișată în modurile de vizualizare a imaginii corespunde cu punctul
real de pe anatomia pacientului.
Când indicatorul este la o distanță de 15 mm de suprafața calculată, software-ul afișează
deviația (distanța până la suprafață) de la vârful indicatorului virtual la suprafață.

2.

Conform verificării vizuale, efectuați următorii pași:
• Dacă există suficientă acuratețe, apăsați butonul Accept. Se deschide ecranul princi-

pal.
• Dacă nu există suficientă acuratețe sau dacă doriți să repetați înregistrarea, apăsați bu-

tonul Try Again. Se deschide fereastra Automatic Registration.
• Dacă nu există suficientă acuratețe și doriți să anulați înregistrarea automată a imagini-

lor și să utilizați o metodă diferită de înregistrare (de exemplu, înregistrarea prin fuziu-
nea automată a imaginilor), apăsați butonul Cancel.

Cum repetați înregistrarea automată a imaginilor (opțional)

Dacă acuratețea înregistrării nu este suficientă (de exemplu, din cauza poziționării
dezavantajoase a camerei video, a markerilor uzi sau în cazul în care markerii nu sunt atașați
corect la sisteme), aveți posibilitatea de a repeta înregistrarea automată.

IMAGISTICĂ INTRAOPERATORIE
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Figura 193 

Pași

1. În fereastra Automatic Registration, apăsați butonul Try Again. Se deschide fereastra
Automatic Registration - Registration Matrix Acquisition.

2.

Apăsați butonul New Acquisition (afișat atunci când repetați înregistrarea automată).
Software-ul actualizează poziția matricei de înregistrare.
NOTĂ: Dacă nu apăsați butonul New Acquisition, sistemul utilizează pentru înregistrare
poziția spațială anterioară dintre matricea de înregistrare și sistemul de referință.
 

3. Apăsați butonul Proceed pentru a activa înregistrarea automată.
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16.4 Înregistrarea datelor intraoperatorii
16.4.1 Introducere

Informații generale

Funcția de înregistrare automată a imaginilor vă permite să înregistrați intraoperatoriu datele
achiziționate ale pacientului. Cu această metodă de înregistrare nu este necesară înregistrarea
standard. Cu alte cuvinte, nu este necesar accesul la datele pacientului pentru a atașa markeri,
de exemplu.
Funcția de înregistrare automată a imaginilor nu poate fi utilizată pentru înregistrarea datelor
achiziționate preoperatoriu. Dacă aceste date trebuie utilizate pentru faza inițială a intervenției
chirurgicale, trebuie să utilizați o altă procedură de înregistrare.
NOTĂ: Pentru mai multe informații cu privire la datele imagistice achiziționate și la fluxurile de
lucru relevante, consultați Ghidul de utilizare a software-ului de înregistrare automată a
imaginilor.
 

Cum accesați fluxul de lucru pentru înregistrarea automată a imaginilor

Figura 194 

Pași

1. Deschideți fereastra Registration Selection.

2.
În funcție de licență, selectați Automatic Registration.
Se deschide fluxul de lucru Automatic Registration.
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Cum verificați precizia

La finalizarea înregistrării, se deschide fereastra Registration Verification.

Figura 195 

Pași

1.

Mențineți indicatorul peste cel puțin trei marcaje anatomice cunoscute și verificați dacă
poziția indicatorului afișată în modurile de vizualizare a imaginii corespunde cu punctul
real de pe anatomia pacientului.
Când indicatorul este la o distanță de 15 mm de suprafața calculată, software-ul afișează
deviația (distanța până la suprafață) de la vârful indicatorului virtual la suprafață.

2.

Pe baza preciziei calculate de software și pe baza verificării dvs. vizuale, procedați după
cum urmează:
• Dacă există suficientă acuratețe, apăsați butonul Accept. Se deschide ecranul princi-

pal.
• Dacă nu există suficientă acuratețe și doriți să anulați înregistrarea automată a imagini-

lor și să utilizați o metodă diferită de înregistrare (de exemplu, înregistrarea prin fuziu-
nea automată a imaginilor), apăsați butonul Cancel.

NOTĂ: Pentru mai multe informații cu privire la înregistrarea automată a imaginilor, consultați
Ghidul de utilizare a software-ului de înregistrare automată a imaginilor.
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16.4.2 Fuziunea de imagini bazată pe înregistrare

Prezentare generală

Sistemul de referință de ghidare este conceput să fie rigid și stabil. Totuși, pot apărea mici
modificări între poziția capului pacientului și sistemul de referință. Înregistrarea automată a
imaginilor actualizează înregistrarea de fiecare dată când se finalizează o scanare intraoperatorie.
Aceasta corectează micile modificări.
Când o scanare intraoperatorie este înregistrată automat, orice date ale pacientului încărcate și
înregistrate anterior (preoperatoriu și intraoperatoriu) sunt fuzionate cu setul de date nou
achiziționate. Dacă există modificări ale poziției sistemului de referință sau a capului pacientului,
această fuziune de imagini poate fi incorectă.
Când acest tip de date devin disponibile pentru ghidare, se afișează fereastra Verify Registration
Based Fusion. Utilizați această fereastră pentru a verifica cu atenție fuziunea bazată pe
înregistrare.

Verificați cu atenție rezultatul fuziunii de imagini bazate pe înregistrare pentru a putea oferi
pacientului un tratament corect. Dacă sistemul de referință sau capul pacientului au fost
deplasate, fuziunea de imagini poate fi incorectă.

Cum verificați fuziunea de imagini

Acum puteți verifica fuziunea de imagini conform instrucțiunilor de la p. 29.

Figura 196 
După verificare, sunt disponibile următoarele opțiuni:

Opțiuni

Apăsați butonul Accept dacă fuziunea este acceptabilă.

Dacă fuziunea de ima-
gini nu este acceptabilă

Apăsați butonul Modify pentru a reface fuziunea de imagini în fereas-
tra Automatic Image Fusion. Pentru mai multe informații, consultați
Ghidul de utilizare a software-ului Image Fusion.

Apăsați butonul Unfuse pentru a anula fuziunea de imagini și pentru a
închide fereastra.
NOTĂ: Dacă anulați o fuziune de imagini, setul sau seturile de imagini
încărcate și înregistrate anterior nu pot fi accesate decât dacă repetați
fuziunea de imagini. Software-ul afișează o fereastră în care sunt enu-
merate seturile de imagini care sunt afectate de procesul de spargere
a fuziunii.
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17 IGTLINK
17.1 Introducere în IGTLink
17.1.1 Despre IGTLink

Prezentare generală

IGTLink este o interfață software pe bază de rețea, a sistemului de ghidare, care vă permite să
descărcați imaginile medicale, rezultatele segmentărilor, planificarea chirurgicală și datele de
detectare în timp real a instrumentului din sistemul de ghidare. 
IGTLink utilizează protocolul de comunicare deschisă Open IGT, dezvoltat de Alianța națională
pentru procesarea computerizată a imaginilor medicale (NA-MIC).

Răspundere și cerințe legale

Interfața IGTLink este pusă la dispoziție de Brainlab. Brainlab nu își asumă nicio
răspundere pentru procesarea datelor în afara sistemului de ghidare sau pentru
corectitudinea mostrelor de aplicații client furnizate. Acestea sunt oferite numai în scopuri
demonstrative. Brainlab nu răspunde pentru daunele de nicio natură care rezultă din sau în
legătură cu procesarea datelor în afara sistemului de ghidare.

Interfața IGTLink trebuie utilizată conform specificațiilor descrise în cadrul Manualului de
specificații IGTLink. Brainlab nu răspunde pentru nicio daună care survine din utilizarea în
orice fel a interfeței IGTLink care nu este în conformitate cu specificațiile acesteia.

Dacă doriți să efectuați studii clinice care implică utilizarea IGTLink, în special dacă doriți
să extindeți indicațiile de utilizare, atunci trebuie întrunite toate cerințele legale aplicabile
cu privire la dispozitivele medicale, de exemplu, prin comunicarea acestei situații către
comisia de verificare instituțională (IRB) sau prin depunerea unui formular 510K
independent.

Valabilitatea datelor

În funcție de rețea și performanțele computerului, precum și de dimensiunea datelor, datele
transmise pot fi expirate. Nu faceți presupuneri cu privire la latența datelor transferate.

Securitatea rețelei și confidențialitatea pacientului

Luați măsurile adecvate pentru a asigura securitatea rețelei la care este conectat sistemul
de ghidare Brainlab și confidențialitatea datelor pacientului transferate pe și de pe sistemul
de ghidare Brainlab.

IGTLINK
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17.2 Utilizarea IGTLink
17.2.1 Activarea IGTLink

Cum activați IGTLink

Figura 197 

Pași

1. Accesați calea Tools > IGTLink.

2.
Apăsați butonul IGTLink On/Off. Butonul se aprinde în galben, indicând că acesta este
activat.
Un client IGTLink poate să se conecteze acum la sistemul de ghidare.

Utilizarea IGTLink
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17.2.2 Conectarea unui client IGTLink

Fereastră de conectare externă

Când un client IGTLink se conectează la sistemul de ghidare, se afișează o fereastră care vă
informează despre intenția de conectare a clientului.

Figura 198 

Opțiuni de conectare

Opțiuni

Pentru a accepta conectarea, apăsați butonul Accept.

Pentru a deconecta clientul IGTLink și a dezactiva funcția astfel încât să nu existe alte conexiuni
posibile, apăsați butonul Deactivate IGTLink.

Pentru a respinge conectarea, apăsați butonul Reject.

NOTĂ: Dacă apăsați butonul Deactivate IGTLink, vor fi deconectate toate conexiunile existente.
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