PATIENT BROWSER
...............................................................................................................................................................................................................................................

Wersje oprogramowania: ENT 2.x, iPlan 3.x, Patient Browser 2.x

WYBÓR, IMPORT I ARCHIWIZACJA DANYCH
• Logowanie do systemu.
• System może uzyskać dostęp do danych pacjentów z:
CD, USB lub sieci szpitalnej.

s

Gdy system pobiera dane z wybranego nośnika,
odpowiednia ikona a miga.

d

• Ikony umieszczone obok zestawu danych pacjenta
wskazują:
- Dane iPlan 3.x s.
- Dane nawigacji Brainlab ENT 2.x d.
- Dane DICOM f.

f
a

WYBÓR PACJENTA
• W opcji Patient Selection można znaleźć pacjenta
poprzez:
- Przewinięcie.
- Wpisanie nazwiska pacjenta w ramce wyszukiwania.
- Włożenie CD/USB.
UWAGA. Wybrany pacjent zostanie podświetlony na żółto.

EKRAN PODGLĄDU
• Pacjent wybrany na ekranie Preview zostaje wyświetlony.
• Wybór określonego zestawu danych powoduje
wyświetlenie okna dialogowego Viewer. To pozwala na
przewijanie kolejnych przekrojów zestawu danych.
UWAGA. Nie można regulować okienkowania ani
przeglądać szczegółów obrazu DICOM w wyszukiwarce
Patient Browser.

WYBÓR APLIKACJI
• Aby wyświetlić dostępne aplikacje, wcisnąć Proceed with...
• Wybrać aplikację.
UWAGA. Przejść do sekcji Rejestracja i Nawigacja w
niniejszej skróconej instrukcji obsługi. Po zakończeniu
sekcji Rejestracja i Nawigacja, wrócić do sekcji
Zapisywanie zestawu danych znajdującej się na
odwrocie tej strony.
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Uwaga. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi nie zastępuje podręczników użytkownika.

ZAPISYWANIE ZESTAWU DANYCH
Po zamknięciu aplikacji Navigation:
• Otwiera się ekran Plan Details.
• Można zmienić nazwę planu lub wpisać dodatkowy
komentarz w wyznaczonym miejscu.
• Nacisnąć Continue.

ZAKOŃCZENIE LECZENIA
Dane można przechowywać:
• W systemie do nawigacji.
• Na CD / USB.
• W sieci.

Po zapisaniu danych pacjenta oprogramowanie powróci
do ekranu głównego.
• Nacisnąć Continue.

UWAGA. Upewnić się, że ikona lokalizacji, w której mają
być zapisane dane, jest aktywna (żółta).

ZAMYKANIE
• Nacisnąć przycisk Shutdown znajdujący się w prawym
górnym rogu ekranu.
• Wybrać odpowiednią opcję z okna dialogowego Exit:
- Log off rozłącza aktualnego użytkownika.
- Shutdown zamyka system.
- Restart uruchamia system ponownie.
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Uwaga. Niniejszy skrócony przewodnik nie zastępuje podręczników użytkownika.

PODŁĄCZENIE ENDOSKOPU
...............................................................................................................................................................................................................................................

Wersje oprogramowania: ENT 2.x

PRZEWODY
a

s

Endoskop podłączany jest do systemu firmy Brainlab za
pomocą jednego z poniższych przewodów:
a BNC.
s S-video.

PODŁĄCZANIE DO KOLIBRI (OPCJA 1)
W przypadku wcześniejszych systemów (zielone panele
na monitorze):
• Podłączyć endoskop do portu „Real Time Video In” a za
pomocą przewodu BNC. (Przewód BNC podłączany jest
do przewodu adaptera podłączanego do tego portu.)
• Skonfigurować ustawienia widoku w menu Tools > Video,
aby wyświetlić sygnał z endoskopu.

a

PODŁĄCZANIE DO KOLIBRI (OPCJA 2)

s
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a

W przypadku nowszych systemów (żółte panele na
monitorze):
• Podłączyć endoskop do odpowiedniego portu Kolibri za
pomocą przewodu BNC lub S-video.
- Przewód BNC: podłączyć do portu „Real Time Video In” a.
- Przewód S-video: podłączyć do portu s. (Przewód
S-video podłączany jest do przewodu adaptera
podłączanego do tego portu.)
• Skonfigurować ustawienia widoku w menu Tools > Video,
aby wyświetlić sygnał z endoskopu.

Uwaga. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi nie zastępuje podręczników użytkownika.
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KONFIGURACJA NA SALI OPERACYJNEJ
...............................................................................................................................................................................................................................................

Wersje oprogramowania: ENT 2.x, iPlan 3.x

MOCOWANIE OPASKI REFERENCYJNEJ
Jeśli stosowana jest opaska referencyjna z układem
opaski referencyjnej:
• Zamocować opaskę referencyjną do głowy pacjenta.
• Zamocować jednorazowe markery sferyczne do opaski z
układem referencyjnym.
• Zamocować układ do płytki złącza na opasce.
UWAGA. Upewnić się, że opaska referencyjna jest
pewnie zamocowana, aby się nie zsunęła.

POZYCJONOWANIE SYSTEMU
Ułożyć system tak, aby:
• Chirurg mógł bez trudu widzieć monitor.
• Kamera znajdowała się w odległości 1,2–1,8 metra od
głowy pacjenta.
• Układ referencyjny był widoczny dla obu soczewek
kamery.
UWAGA. Kamera musi mieć niezakłócony widok układu
referencyjnego oraz instrumentów. Upewnić się, że duże
instrumenty (np. mikroskop) nie przesłaniają widoku.

WERYFIKACJA WIDOCZNOŚCI KAMERY
a

a
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Przed wykonaniem rejestracji upewnić się, że układ
referencyjny i instrumenty są widoczne.
• Pole widzenia kamery a.
- Zielone sfery = standardowy wskaźnik lub Softouch.
- Białe sfery = nieskalibrowany instrument, układ przed
rejestracją pacjenta.
- Czerwone sfery = układ po rejestracji pacjenta.
- Szare sfery/koła = niezidentyfikowany instrument.

WERYFIKACJA POLA STANU
• Pole stanu a.
- Zielone pole stanu = układ i instrumenty widoczne.
- Czerwone pole stanu = układ i/lub instrumenty nie są
widoczne.
- Żółte pole stanu = kamera przestała widzieć układ
referencyjny opaski. Pasek stanu pozostaje żółty do
momentu wznowienia normalnego wykrywania
położenia. Jeśli widoczność nie zostanie przywrócona,
pole stanu zmieni kolor na czerwony.
UWAGA. Żółty kolor paska stanu oznacza, że nie można
zagwarantować dokładnego wykrywania położenia.

Uwaga. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi nie zastępuje podręczników użytkownika.
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REJESTRACJA DOPASOWANIA POWIERZCHNI
...............................................................................................................................................................................................................................................

Wersje oprogramowania: ENT 2.x

KROK 1
• Aby uruchomić rejestrację, wybrać Surface Matching (za
pomocą przycisku Register).
• Upewnić się, że układ referencyjny jest widoczny dla obu
soczewek kamery, na co wskazują trzy białe sfery na
wyświetlaczu kamery.

KROK 2A (OPCJA Z-TOUCH)
• Przełączyć przełącznik zasilania do pozycji on (spodnia
strona Z-touch).
• Aby aktywować widzialną wiązkę, nacisnąć przycisk do
połowy i przytrzymać.
• Aby aktywować obydwie wiązki – podczerwoną i
widzialną – nacisnąć przycisk całkowicie i przytrzymać.
UWAGA. Nieprawidłowe obchodzenie się z laserem
Z-touch jest niebezpieczne dla pacjenta i personelu
klinicznego.

KROK 2B (OPCJA SOFTOUCH)
• Nacisnąć przełącznik wł./wył. (patrz strzałka), aby
uruchomić urządzenie. Trzykrotne mignięcie zielonej diody
LED oznacza, że urządzenie zostało aktywowane.

UWAGA. W czasie zbierania danych należy dotykać
pacjenta końcówką urządzenia Softouch tak lekko, jak to
możliwe – pozwoli to na uniknięcie przesunięcia skóry.
Jeśli urządzenie Softouch nie jest używane przez dłuższy
czas, automatycznie się wyłącza.

KROK 3
• W oknie dialogowym Patient Registration wcisnąć
Guide, aby zebrać anatomiczne punkty orientacyjne za
pomocą wskaźnika / Softouch zgodnie z instrukcją.

UWAGA. Jeśli Softouch znajdzie się w polu widzenia
kamery, oprogramowanie automatycznie rozpocznie
rejestrację urządzenia Softouch.
UWAGA. Aby uruchomić rejestrację Z-touch, usunąć
Softouch z pola widzenia, odczekać kilka sekund i
rozpocząć zbieranie punktów.
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KROK 4
Zebrać miejsca kostne po obu stronach twarzy.
• Z-touch: wolno przesuwać laser Z-touch po twarzy
pacjenta. Urządzenie ustawić prostopadle do skóry,
przycisk ma być całkowicie wciśnięty.
• Softouch: aby zebrać punkt, delikatnie dotknąć skóry
pacjenta końcówką Softouch. Pomyślne pobranie danych
potwierdzane jest sygnałem dźwiękowym.
UWAGA. Zbierać wyłącznie obszary znajdujące się w
zestawie obrazów pacjenta. Upewnić się, że nos został
wyraźnie zebrany.

KROK 5
Oprogramowanie raportuje obliczoną dokładność
rejestracji.
• Przesunąć wskaźnik do co najmniej pięciu anatomicznych
punktów orientacyjnych i upewnić się, że położenie
wskaźnika na widoku obrazów odpowiada prawdziwemu
jego położeniu w anatomii pacjenta.
• Dotknąć wskaźnikiem skóry. Oprogramowanie wyświetla
odległość od końcówki wskaźnika do powierzchni skóry.
• Jeśli dokładność jest zadowalająca, nacisnąć Accept.
W przeciwnym razie nacisnąć Improve lub Cancel.

KROK 6
• Wcisnąć ikonę Reliability, aby wyświetlić mapę
wiarygodności (kodowaną kolorami): (zielony = wysoka
wiarygodność, żółty = umiarkowana wiarygodność, brak
koloru = niska wiarygodność).
• Sprawdzić dokładność w pobliżu obszaru
zainteresowania, aby oszacować jego wiarygodność w
porównaniu z bieżącym punktem orientacyjnym.
• W razie potrzeby nacisnąć Improve, aby zebrać
dodatkowe punktu lub powtórzyć rejestrację.
• Jeśli dokładność jest zadowalająca, nacisnąć Accept.
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KALIBRACJA INSTRUMENTU
...............................................................................................................................................................................................................................................

Wersje oprogramowania: ENT 2.x

KROK 1
• Mocno przymocować jednorazowe markery sferyczne na
adapterze instrumentu.
• Zamocować adapter instrumentu na instrumencie, który
ma zostać skalibrowany. Aby uzyskać jak najlepszą
dokładność, należy ułożyć najdłuższe ramię układu wzdłuż
osi instrumentu.
UWAGA. Adapter instrumentu musi być sztywno
przymocowany do urządzenia, w sposób
uniemożliwiający jakikolwiek jego ruch.

KROK 2
• Mocno przymocować markery sferyczne do Matrycy
kalibracyjnej instrumentów chirurgicznych (ICM4).
• Rozpocząć procedurę kalibracji, trzymając razem ICM4 i
wybrany instrument w polu widzenia kamery. Obydwa
muszą być widoczne dla kamery podczas całej kalibracji.

KROK 3
Jeśli dla wybranego adaptera dostępna jest poprzednia
kalibracja:
• Nacisnąć Restore, aby użyć poprzedniej kalibracji (tylko
jeśli instrument lub adapter instrumentu nie zostały
zmienione).
• Nacisnąć Calibrate, aby przeprowadzić nową kalibrację
(jeśli używany jest inny instrument lub zmieniło się
położenie adaptera instrumentu).

UWAGA. Upewnić się, że przywrócona kalibracja została
zweryfikowana.

KROK 4
Dostępne są następujące metody kalibracji:
• Pivot points (punkty obrotu): do kalibracji końcówek
instrumentów (opcja domyślna).
• Holes (gniazda): do kalibracji końcówki oraz trajektorii
instrumentów z tępą lub zakrzywioną końcówką.
• Notches (wycięcia): do kalibracji instrumentów o dowolnej
średnicy.

UWAGA. Nacisnąć przycisk Load, aby wczytać wstępnie
skalibrowany instrument, jeśli jest dostępny.
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KROK 5A
Kalibracja w punkcie obrotu: najlepsza metoda dla
instrumentów ze spiczastą końcówką.
• Przytrzymać końcówkę instrumentu w punkcie obrotu.
• Obrócić delikatnie instrument. Upewnić się, że końcówka
instrumentu nie ześlizguje się z punktu obrotu.
UWAGA. Metody tej nie wolno używać do kalibracji
trajektorii instrumentów zakrzywionych.

KROK 5B
Kalibracja w gnieździe (otworze): najlepsza metoda dla
instrumentów o stałej średnicy.
• Włożyć końcówkę instrumentu do najmniejszego
możliwego gniazda. Upewnić się, że końcówka
instrumentu dotyka dna gniazda.
• Nacisnąć odpowiednie gniazdo na ekranie.
• Przytrzymać instrument nieruchomo. Podczas całej tej
procedury końcówka instrumentu musi być całkowicie
wsunięta do gniazda kalibracji.

KROK 5C
Kalibracja we wkładce V-kształtnej (wycięciu): najlepsza
metoda dla bardzo długich instrumentów.
• Najpierw skalibrować końcówkę przy pomocy kalibracji w
punkcie obrotu.
• Następnie położyć trzon instrumentu wzdłuż wkładki
V-kształtnej i przytrzymać instrument nieruchomo.

KROK 6
Weryfikacja kalibracji:
• Końcówka instrumentu: obrócić instrument w punkcie
obrotu.
• Trajektoria instrumentu: nacisnąć Show Axis i obrócić
instrument w wycięciu.

UWAGA. Jeśli przeprowadzono kalibrację w gnieżdzie,
można jednocześnie zweryfikować końcówkę oraz
trajektorię, obracając końcówkę instrumentu w gnieździe.
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KONFIGURACJA WIDOKÓW
...............................................................................................................................................................................................................................................

Wersje oprogramowania: ENT 2.x

KONFIGURACJA POSZCZEGÓLNYCH WIDOKÓW
Nacisnąć ikonę oka w dowolnym widoku w celu
określenia jego ustawień. W otwierających się
zakładkach wybrać:
• 2D Views: określanie kierunku 2D (np. osiowy).
• 3D Views: określanie kierunku 3D (np. przegląd 3D).
• Other Views: określanie np. widoku mikroskopowego.
• View Configuration: określanie widoczności i wizualizacji
obiektów w poszczególnych widokach.
• Windowing: dostosowanie okienkowania zestawu
obrazów.

SPRAWDZENIE DANYCH
• Nacisnąć Freeze na pasku menu, aby zablokować
wyświetlanie i uaktywnić poniższe opcje:
- Za pomocą przycisków strzałek w górnej / dolnej części
widoku można przewijać obrazy w zestawie obrazów
przekrój po przekroju (można też użyć niewidocznego
suwaka między strzałkami).
- Naciśnięcie i przeciągnięcie niebieskiego krzyżyka
ponownie wyśrodkuje dane obrazu w widoku.
• Naciśnięcie przycisku Target na pasku menu wyśrodkuje
punkt docelowy trajektorii w środku widoku.

KONFIGURACJA EKRANÓW GŁÓWNYCH
Za pomocą przycisków Display skonfigurować trzy główne
ekrany tak, aby możliwe było przełączanie między nimi.
• Wybrać ekran (View 1 > View 2).
• Aby wybrać wstępnie skonfigurowane ustawienia
wyświetlania, nacisnąć Display.
• W zakładce Layouts wybrać ustawienia wyświetlania.
• W oknie dialogowym Select Set wybrać zestaw obrazów
(jeśli dostępny jest więcej, niż jeden).
• Wcisnąć Add, aby zapisać ustawienia wyświetlania.

SKONFIGUROWANY EKRAN (PRZYKŁAD)
Po wybraniu zestawu obrazów wyświetlany jest
skonfigurowany główny ekran (np. 2x3 Windows –
2 rzędy po 3 okna).
• Aby wyświetlić jakikolwiek widok w trybie
pełnoekranowym, nacisnąć ikonę Extend na odnośnym
widoku.
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STANDARDOWY WYŚWIETLACZ Z 4 OKNAMI
Aby zmienić widok osiowy, czołowy i strzałkowy na inny
obraz:
• Nacisnąć Display.
• Wybrać dowolną opcję (np. Standard 4 Windows).
• W oknie dialogowym Select Set wybrać zestaw obrazów.
• Aby wyświetlić jakikolwiek widok w trybie
pełnoekranowym, nacisnąć ikonę powiększenia na
odnośnym widoku.

ZARZĄDZANIE DANYMI W WIDOKACH
Nacisnąć Data na pasku menu, aby wybrać spośród
poniższych opcji:
• Image Sets: regulacja okienkowania i wyrównania. Zmiana
zestawu obrazów.
• Objects, Overlays: zarządzanie obiektami i wyświetlanie
obiektów.
• Trajectories: zarządzanie trajektoriami i tworzenie trajektorii.
• Points: zarządzanie punktami.
• Image Fusions: fuzja dwóch obrazów.
• Screenshots: przeglądanie zrzutów ekranów wykonanych
podczas zabiegu.
• Load Data: wczytywanie dodatkowych danych.
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PRZEGLĄD NAWIGACJI
...............................................................................................................................................................................................................................................

Wersje oprogramowania: ENT 2.x

PO POMYŚLNEJ REJESTRACJI
• Ostrożnie wymontować niejałowy układ referencyjny.
• Obłożyć pacjenta i zamontować jałowy układ referencyjny.
• Obłożyć i okleić dokoła taśmą rurkę układu
referencyjnego.
UWAGA. Podczas mocowania sterylnego układu
referencyjnego nie zmieniać położenia adaptera uchwytu
głowy. Mogłoby to spowodować niedokładne
wykrywanie i ciężkie obrażenia ciała pacjenta.

OPCJE NAWIGACYJNE
Nacisnąć Tools na pasku menu, aby wybrać spośród
poniższych opcji:
• Instruments: wybór skalibrowanych instrumentów.
• Microscope: aktywowanie nawigacji mikroskopu.
• Ultrasound: inicjalizacja wykrywania ultradźwiękami.
• Measurement: wyświetlanie skali lub odległości w widoku
nawigacji.

WYBÓR INSTRUMENTÓW
• Nacisnąć Instruments w oknie dialogowym Tools, aby
otworzyć okno dialogowe Tools/Instruments.
• Aby skalibrować instrumenty, nacisnąć Additional
Instruments.
UWAGA. Patrz sekcja Kalibracja instrumentów w tej
skróconej instrukcji obsługi.

OKREŚLENIE USTAWIEŃ INSTRUMENTU
• Nacisnąć Instruments w oknie dialogowym Tools, aby
otworzyć okno dialogowe Tools/Settings.
• Nacisnąć Settings:
- Aby umożliwić automatyczną aktywację kalibracji
instrumentu, wybrać Pivoting Detection.
- Celem przełączania się między wyświetlaniem
instrumentu w 3D i 2D, włączać/wyłączać 3-D Tools.
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USTAWIENIE OFFSETU KOŃCÓWKI NARZĘDZIA
Użyć tej opcji do wirtualnego wysunięcia lub wycofania
nawigowanej końcówki instrumentu.
• Nacisnąć Offset na pasku menu, aby otworzyć okno
dialogowe Tool Tip Offset.
• Określić wartość offsetu końcówki urządzenia w
milimetrach.
• Na ekranie nawigacji:
- Czerwona linia oraz krzyżyk reprezentują offset.
- Zielona linia oraz krzyżyk reprezentują bieżący
instrument.
• Aby zakończyć, przejść do sekcji Zapisywanie zestawu
danych w tej skróconej instrukcji obsługi.

Strona 14–16

Uwaga. Niniejszy skrócony przewodnik nie zastępuje podręczników użytkownika.

NAWIGACJA Z FUNKCJĄ PAINT
...............................................................................................................................................................................................................................................

Wersje oprogramowania: ENT 2.x

INFORMACJE O FUNKCJI PAINT
Funkcja Paint umożliwia wykrywanie objętości tkanek
usuniętych chirurgicznie w anatomii pacjenta, a
następnie wyświetlanie wykrytych informacji w postaci
nałożonej na widoki obrazów pacjenta.
• Z funkcją Paint można używać następujących
instrumentów:
- Wskaźnika z wieloma końcówkami z zakrzywionymi
lub prostymi końcówkami wskaźnika Painter (patrz
rysunek po lewej stronie), lub
- Wskaźnika Brainlab.

KALIBRACJA I WERYFIKACJA INSTRUMENTÓW
• Rozpocząć procedurę kalibracji, trzymając razem ICM4 i
instrument Painter w polu widzenia kamery.
• Aby wczytać wstępną kalibrację, nacisnąć przycisk Load
w oknie dialogowym Instrument Calibration i wybrać
Paint Instrument.
• Zweryfikować kalibrację.

AKTYWACJA SESJI PAINT
• Umieścić końcówkę instrumentu w punkcie początkowym
na ciele pacjenta.
• Aby rozpocząć sesję, wcisnąć Paint na pasku menu.
• Powoli przesuwać instrument nad pacjentem, aby
zaznaczyć obszar, z którego usunięto tkankę.
• Aby zakończyć sesję, ponownie nacisnąć Paint.
UWAGA. Można wykonać wiele sesji Paint. Wszystkie
zaznaczone obszary (nakładające się) dadzą jeden,
złożony obiekt Paint.

MODYFIKOWANIE OBIEKTU PAINT
Otworzy się okno dialogowe Paint Object Options,
pokazujące otrzymane nałożenie danych Paint. W razie
konieczności można zmodyfikować nałożony obiekt.
• Aby zmienić kolor obiektu Paint, wybrać kolor z palety.
• Aby zapisać aktualnie zaznaczony obszar, nacisnąć
przycisk Accept.
• Aby skasować aktualnie zaznaczony obszar, nacisnąć
przycisk Reject.
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Uwaga. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi nie zastępuje podręczników użytkownika.
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