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

Versiuni software: ENT 2.x, iPlan 3.x, Patient Browser 2.x

SELECTAREA, IMPORTAREA ŞI ARHIVAREA
DATELOR
• Conectaţi-vă la sistem.
• Sistemul poate accesa date despre pacienţi stocate:
pe CD, USB sau în reţeaua spitalului.
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Atunci când sistemul accesează date de pe suportul
selectat, pictograma a corespunzătoare clipeşte.
• Pictogramele aflate lângă setul de date aferent pacientului
indică:
- Datele iPlan 3.x s.
- Datele de ghidare Brainlab ENT 2.x d.
- Datele DICOM f.
SELECTAREA PACIENŢILOR
• În Patient Selection puteţi găsi un pacient prin:
- Derulare.
- Tastarea numelui pacientului în caseta de căutare.
- Introducerea unui CD/USB.

NOTĂ: Pacientul selectat este afişat subliniat cu galben.

ECRANUL DE EXAMINARE
• Pacientul selectat apare în ecranul de examinare.
• Selectarea unui anumit set de date afişează o fereastră
de dialog Viewer. Aceasta vă permite să derulaţi fiecare
secţiune a setului de date.

NOTĂ: În Patient Browser nu este posibilă configurarea
ferestrelor sau vizualizarea detaliilor imaginilor DICOM.

SELECTAREA APLICAŢIEI
• Apăsaţi pe Proceed with... pentru a afişa aplicaţiile
disponibile.
• Selectaţi o aplicaţie.

NOTĂ: Continuaţi cu secţiunile Înregistrarea şi Ghidarea
din acest GRR. După finalizarea secţiunilor de
Înregistrare şi Ghidare, reveniţi la secţiunea Salvarea
unui set de date, de pe verso-ul acestei pagini.
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Notă: Acest Ghid de referinţă rapidă nu înlocuieşte manualele de utilizare.

SALVAREA UNUI SET DE DATE
După închiderea aplicaţiei de ghidare:
• Se deschide ecranul Plan Details.
• Puteţi schimba denumirea planului sau puteţi introduce
comentarii suplimentare în spaţiul prevăzut.
• Apăsaţi pe Continue.

TERMINAREA TRATAMENTULUI
Puteţi stoca datele:
• În sistemul de ghidare.
• Pe un CD/USB.
• Într-o reţea.
După stocarea datelor pacientului, software-ul revine la
ecranul principal.
• Apăsaţi pe Continue.
NOTĂ: Asiguraţi-vă că pictograma din locul unde doriţi
să stocaţi datele este activă (galbenă).

OPRIREA
• Apăsaţi pe butonul Shutdown din partea dreaptă sus a
ecranului.
• Selectaţi o opţiune din fereastra Exit:
- Log off deconectează utilizatorul curent.
- Shutdown opreşte sistemul.
- Restart reporneşte sistemul.
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CONECTAREA ENDOSCOPULUI
...............................................................................................................................................................................................................................................

Versiuni software: ENT 2.x

CABLURILE
a

s

Endoscopul este conectat la sistemul Brainlab prin
intermediul unuia dintre următoarele cabluri:
a BNC.
s S-video.

CONECTAREA LA KOLIBRI (OPŢIUNEA 1)
În cazul sistemelor cu versiuni mai vechi (panouri de
culoare verde pe monitor):
• Conectaţi endoscopul la portul „Real Time Video In” a
utilizând cablul BNC. (Cablul BNC se ataşează la
adaptorul conectat la acest port.)
• Configuraţi setările de vizualizare în Tools > Video pentru
a afişa semnalul endoscopului.

a

CONECTAREA LA KOLIBRI (OPŢIUNEA 2)

s
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În cazul sistemelor mai noi (panouri de culoare galbenă
pe monitor):
• Conectaţi endoscopul la portul Kolibri relevant utilizând
cablul BNC sau cablul S-video.
- Cablul BNC: conectaţi-l la portul „Real Time Video In” a.
- Cablul S-video: conectaţi-l la portul s. (Cablul S-video
se ataşează la adaptorul conectat la acest port.)
• Configuraţi setările de vizualizare în Tools > Video pentru
a afişa semnalul endoscopului.

Notă: Acest Ghid de referinţă rapidă nu înlocuieşte manualele de utilizare.
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CONFIGURAREA SĂLII DE OPERAŢII
...............................................................................................................................................................................................................................................

Versiuni software: ENT 2.x, iPlan 3.x

ATAŞAREA BENZII DE REFERINŢĂ PENTRU CAP
Dacă utilizaţi banda de referinţă pentru cap cu
matricea de referinţă pentru banda pentru cap:
• Ataşaţi banda de referinţă pentru cap pe capul
pacientului.
• Ataşaţi sferele marker, de unică folosinţă, pe matricea de
referinţă pentru banda pentru cap.
• Ataşaţi matricea de referinţă la placa de conectare de pe
banda pentru cap.
NOTĂ: Asiguraţi-vă că banda de referinţă pentru cap
este bine fixată, astfel încât aceasta să nu alunece.

POZIŢIONAREA SISTEMULUI
Poziţionaţi sistemul astfel încât:
• Chirurgul să poată vizualiza cu uşurinţă monitorul.
• Camera video să se afle la 1,2 – 1,8 metri de capul
pacientului.
• Matricea de referinţă să fie vizibilă pentru ambele lentile
ale camerei video.
NOTĂ: Camera video trebuie să dispună de o vizibilitate
neobstrucţionată a matricei de referinţă şi a
instrumentelor. Asiguraţi-vă că instrumentele mari
(de ex., un microscop) nu blochează vizibilitatea.

VERIFICAREA VIZIBILITĂŢII CAMEREI VIDEO
a

Înainte de a efectua înregistrarea, verificaţi dacă matricea
de referinţă şi instrumentele sunt vizibile.
• Câmpul de vizibilitate al camerei video a.
- Sfere verzi = indicator sau vârf Softouch standard.
- Sfere albe = instrumentul este necalibrat, sistemul înainte
de înregistrarea pacientului.
- Sfere roşii = sistemul după înregistrarea pacientului.
- Sfere/cercuri gri = instrumentul nu este identificat.

VERIFICAREA CÂMPULUI DE STARE

a
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• Câmpul de stare a.
- Câmp verde de stare = sistemul şi instrumentele sunt
vizibile.
- Câmp roşu de stare = sistemul şi/sau instrumentele nu
sunt vizibile.
- Câmp galben de stare = camera video nu mai detectează
sistemul cu bandă de referinţă pentru cap. Bara
de stare rămâne galbenă până la reluarea detectării
normale. Dacă vizibilitatea nu este restabilită, bara
de stare devine roşie.

NOTĂ: Dacă o bară de stare este galbenă, nu poate fi
garantată o detectare precisă.

Notă: Acest Ghid de referinţă rapidă nu înlocuieşte manualele de utilizare.
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ÎNREGISTRAREA CU POTRIVIRE PE SUPRAFAŢĂ
...............................................................................................................................................................................................................................................

Versiuni software: ENT 2.x

PASUL 1
• Pentru a activa înregistrarea, selectaţi opţiunea Surface
Matching (prin intermediul butonului Register).
• Verificaţi dacă matricea de referinţă este vizibilă pentru
ambele lentile ale camerei video, lucru indicat de trei sfere
albe pe afişajul camerei.

PASUL 2A (OPŢIUNEA Z-TOUCH)
• Acţionaţi butonul de pornire în poziţia pornit (partea
inferioară a laserului z-touch).
• Pentru a activa fasciculul vizibil, apăsaţi şi ţineţi apăsat
butonul pe jumătate.
• Pentru a activa atât fasciculul infraroşu, cât şi pe cel vizibil,
apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul complet.

NOTĂ: Manipularea necorespunzătoare a laserului
z-touch este periculoasă pentru pacienţi şi personalul
medical.

PASUL 2B (OPŢIUNEA SOFTOUCH)
• Pentru activare, apăsaţi comutatorul de pornire/oprire
(consultaţi săgeata). Ledul verde clipeşte de trei ori pentru
a indica activarea.

NOTĂ: În timpul achiziţiei, atingeţi pacientul cu vârful
Softouch cât mai uşor posibil pentru a evita deplasarea
pielii. Dacă nu utilizaţi Softouch pentru o perioadă lungă
de timp, acesta se opreşte în mod automat.

PASUL 3
• În fereastra Patient Registration, apăsaţi butonul Guide
pentru achiziţia marcajelor anatomice conform
instrucţiunilor indicatorului/vârfului Softouch.

NOTĂ: Dacă vârful Softouch se află în câmpul
de vizibilitate al camerei video, software-ul activează
în mod automat înregistrarea Softouch.
NOTĂ: Pentru a activa înregistrarea z-touch, îndepărtaţi
vârful Softouch din câmpul de vizibilitate, aşteptaţi
câteva secunde şi începeţi achiziţia punctelor.
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PASUL 4
Achiziţionaţi structurile osoase de pe ambele părţi ale feţei.
• z-touch: deplasaţi încet laserul z-touch cu butonul apăsat
complet, perpendicular pe faţa pacientului.
• Softouch: atingeţi uşor pielea pacientului cu vârful
Softouch pentru a achiziţiona un punct. Achiziţia reuşită
este confirmată printr-un semnal sonor.
NOTĂ: Achiziţionaţi zonele care se află în setul de imagini
al pacientului. Asiguraţi-vă că evidenţiaţi nasul.

PASUL 5
Software-ul raportează acurateţea calculată a înregistrării.
• Menţineţi indicatorul în cel puţin cinci marcaje anatomice
şi verificaţi dacă poziţia indicatorului în modurile de
vizualizare a imaginii corespunde cu punctul real de pe
anatomia pacientului.
• Atingeţi pielea cu indicatorul. Software-ul afişează distanţa
de la vârful indicatorului până la suprafaţa pielii.
• Dacă acurateţea înregistrării este satisfăcătoare, apăsaţi
butonul Accept. În caz contrar, apăsaţi butonul Improve
sau Cancel.

PASUL 6
• Apăsaţi pe pictograma Fiabilitate pentru a afişa o hartă
a fiabilităţii (cu coduri de culoare): (verde = fiabilitate
ridicată, galben = fiabilitate moderată, fără culoare =
fiabilitate scăzută).
• Verificaţi acurateţea în jurul câmpului de interes pentru
a obţine o estimare a fiabilităţii acestuia în comparaţie
cu marcajul dvs. curent.
• Dacă este nevoie, apăsaţi butonul Improve pentru
a achiziţiona puncte suplimentare sau pentru a repeta
înregistrarea.
• Apăsaţi butonul Accept dacă sunteţi mulţumit(ă)
de acurateţea respectivă.
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CALIBRAREA INSTRUMENTULUI
...............................................................................................................................................................................................................................................

Versiuni software: ENT 2.x

PASUL 1
• Fixaţi bine sferele markerilor, de unică folosinţă,
pe adaptorul de instrumente.
• Montaţi adaptorul de instrumente pe instrumentul care
urmează să fie calibrat. Pentru o acurateţe optimă,
orientaţi braţul cel mai lung al matricei de-a lungul axei
instrumentului.

NOTĂ: Adaptorul de instrumente trebuie ataşat cu
rigiditate la instrument pentru a evita orice mişcare.

PASUL 2
• Fixaţi bine sferele markerilor pe matricea de calibrare
a instrumentelor (ICM4).
• Calibrarea se activează menţinând ICM4 şi instrumentul
selectat împreună în câmpul de vizibilitate al camerei
video. Ambele trebuie să fie vizibile pentru camera video,
pe tot parcursul calibrării.

PASUL 3
Dacă este disponibilă o calibrare anterioară pentru
adaptorul selectat:
• Apăsaţi butonul Restore pentru a utiliza calibrarea
anterioară (numai dacă instrumentul sau adaptorul
de instrumente nu au fost schimbate).
• Apăsaţi butonul Calibrate pentru a efectua o nouă
calibrare (dacă utilizaţi un instrument diferit sau dacă
poziţia adaptorului de instrumente s-a schimbat).
NOTĂ: Nu uitaţi să verificaţi calibrarea restabilită.

PASUL 4
Sunt disponibile următoarele metode de calibrare:
• Puncte pivot: pentru calibrarea vârfurilor instrumentelor
(opţiune implicită).
• Orificii: pentru calibrarea vârfului şi a traiectoriei
instrumentelor cu vârf bont sau curbat.
• Caneluri: pentru calibrarea instrumentelor cu orice
diametru.
NOTĂ: Apăsaţi pe butonul Load pentru a încărca un
instrument precalibrat, dacă este disponibil.
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PASUL 5A
Calibrarea cu puncte pivot: cea mai bună metodă pentru
instrumentele cu vârf ascuţit.
• Ţineţi vârful instrumentului într-un punct pivot.
• Rotiţi uşor instrumentul. Asiguraţi-vă că vârful
instrumentului nu se deplasează din punctul pivot.
NOTĂ: Prin această metodă nu puteţi calibra traiectoria
unui instrument curbat.

PASUL 5B
Calibrarea cu receptacul (orificiu): cea mai bună metodă
pentru instrumentele cu diametru fix.
• Introduceţi vârful instrumentului în cel mai mic receptacul
posibil. Asiguraţi-vă că vârful instrumentului atinge partea
de jos a receptaculului.
• Apăsaţi pe receptaculul corespunzător de pe ecran.
• Ţineţi instrumentul nemişcat. Pe parcursul acestei
proceduri, menţineţi vârful instrumentului introdus complet
în receptaculul de calibrare.

PASUL 5C
Calibrarea cu piesa intermediară în formă de V (canelură):
cea mai bună metodă pentru instrumentele foarte lungi.
• Calibraţi vârful utilizând un punct pivot.
• Poziţionaţi axul instrumentului de-a lungul piesei
intermediare în formă de V şi ţineţi instrumentul nemişcat.

PASUL 6
Verificarea calibrării:
• Vârful instrumentului: pivotaţi instrumentul în punctul pivot.
• Traiectoria instrumentului: apăsaţi butonul Show Axis şi
rotiţi instrumentul în canelură.
NOTĂ: Dacă aţi efectuat calibrarea cu receptacul, vârful
şi traiectoria pot fi verificate în acelaşi timp rotind vârful
instrumentului în receptacul.
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CONFIGURAREA MODURILOR DE VIZUALIZARE
...............................................................................................................................................................................................................................................

Versiuni software: ENT 2.x

CONFIGURAREA MODURILOR DE VIZUALIZARE
INDIVIDUALE
Apăsaţi pe pictograma ce ilustrează un ochi pentru
a defini setările aferente respectivului mod de vizualizare.
În filele care se deschid, selectaţi:
• 2D Views: definiţi o orientare 2D (de ex., Axial).
• 3D Views: definiţi o orientare 3D (de ex., 3D Overview).
• Other Views: definiţi, de ex., modul de vizualizare
a microscopului.
• View Configuration: definiţi vizibilitatea şi vizualizarea
obiectelor în modurile de vizualizare individuale.
• Windowing: configuraţi ferestrele setului de imagini.
VERIFICAREA DATELOR
• Apăsaţi butonul Freeze din bara de meniuri pentru a bloca
afişarea şi pentru a activa funcţiile de mai jos:
- Folosiţi butoanele săgeţi din partea superioară/inferioară
a modului de vizualizare pentru a parcurge setul de
imagini secţiune cu secţiune (sau folosiţi bara
de derulare invizibilă dintre săgeţi).
- Apăsaţi pe reticulul albastru şi trageţi-l pentru a recentra
datele imagistice în modul de vizualizare.
• Apăsaţi butonul Target din bara de meniuri pentru a
centra punctul ţintă al traiectoriei, în mijlocul modului
de vizualizare.

CONFIGURAREA ECRANELOR PRINCIPALE
Utilizaţi butoanele Display pentru a configura trei ecrane
principale între care puteţi comuta.
• Selectaţi un ecran (View 1 > View 2).
• Pentru a selecta o setare de afişare preconfigurată,
apăsaţi butonul Display.
• În fila Layouts, selectaţi o setare de afişare.
• În fereastra Select Set, selectaţi un set de imagini (dacă
sunt disponibile mai multe).
• Apăsaţi butonul Add pentru a stoca setarea de afişare.

ECRAN CONFIGURAT (EXEMPLU)
Odată ce aţi selectat un set de imagini, se afişează
ecranul principal configurat (de ex., 2x3 Windows).
• Pentru a afişa orice mod de vizualizare pe întregul ecran,
apăsaţi pe pictograma Extindere din modul relevant de
vizualizare.
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AFIŞAREA STANDARD ÎN PATRU FERESTRE
Pentru a schimba modurile de vizualizare axial, coronal
şi sagital cu o imagine diferită:
• Apăsaţi butonul Display.
• Selectaţi una dintre opţiuni (de ex., Standard 4 Windows).
• În fereastra Select Set, selectaţi un set de imagini.
• Pentru a afişa un mod de vizualizare pe întregul ecran,
apăsaţi pe pictograma Extindere din modul relevant de
vizualizare.

GESTIONAREA DATELOR ÎN MODURILE DE
VIZUALIZARE
Apăsaţi butonul Data din bara de meniuri pentru a alege
între:
• Image Sets: configuraţi ferestrele şi reglaţi alinierea.
Schimbaţi setul de imagini.
• Objects, Overlays: gestionaţi şi afişaţi obiecte.
• Trajectories: gestionaţi şi creaţi traiectorii.
• Points: gestionaţi puncte.
• Image Fusions: fuzionaţi două imagini.
• Screenshots: vizualizaţi capturile de ecran realizate în
timpul cazului.
• Load Data: încărcaţi date suplimentare.
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PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA GHIDĂRII
...............................................................................................................................................................................................................................................

Versiuni software: ENT 2.x

DUPĂ ÎNREGISTRAREA REUŞITĂ
• Scoateţi cu grijă matricea de referinţă nesterilă.
• Drapaţi pacientul şi ataşaţi-i o matrice de referinţă sterilă.
• Drapaţi şi sigilaţi tubul conectorului matricei de referinţă.

NOTĂ: Nu schimbaţi poziţia adaptorului suportului pentru
cap atunci când ataşaţi matricea de referinţă sterilă.
Acest lucru ar putea cauza o detectare inexactă şi
vătămarea gravă a pacientului.

OPŢIUNI DE GHIDARE
Apăsaţi butonul Tools din bara de meniuri pentru a alege
între:
• Instruments: alegeţi între instrumentele calibrate.
• Microscope: activaţi ghidarea cu microscopul.
• Ultrasound: iniţializaţi detectarea cu ultrasunete.
• Measurement: afişaţi o scală sau o distanţă în modul de
vizualizare a ghidării.

SELECTAREA INSTRUMENTELOR
• Apăsaţi butonul Instruments în fereastra Tools pentru a
deschide fereastra Tools/Instruments.
• Pentru a calibra instrumente, apăsaţi butonul Additional
Instruments.

NOTĂ: Consultaţi secţiunea Calibrarea instrumentelor
din acest GRR.

DEFINIREA SETĂRILOR INSTRUMENTELOR
• Apăsaţi butonul Instruments în fereastra Tools pentru a
deschide fereastra Tools/Settings.
• Apăsaţi butonul Settings:
- Pentru permite activarea automată a calibrării
instrumentului, selectaţi pictograma Detecţie pivotare.
- Pentru a comuta între afişarea 3D şi 2D a instrumentului,
activaţi/dezactivaţi 3-D Tools.
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SETAREA DEVIAŢIEI VÂRFULUI INSTRUMENTULUI
Utilizaţi această funcţie pentru a extinde sau a retracta
virtual vârful unui instrument ghidat.
• Apăsaţi butonul Offset din bara de meniuri pentru
a deschide fereastra Tool Tip Offset.
• Definiţi valoarea deviaţiei vârfului instrumentului în milimetri.
• În ecranul de ghidare:
- Linia roşie şi reticulul reprezintă deviaţia.
- Linia verde şi reticulul reprezintă instrumentul efectiv.
• Navigaţi la secţiunea Salvarea unui set de date din GRR
pentru a încheia.
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GHIDAREA TRASĂRII
...............................................................................................................................................................................................................................................

Versiuni software: ENT 2.x

DESPRE TRASARE
Funcţia Paint vă permite să trasaţi pe anatomia pacientului
volumele de ţesut eliminate pe cale chirurgicală, precum şi
să vizualizaţi informaţiile suprapuse ale trasării respective,
în modurile de vizualizare a imaginilor pacientului.
• Utilizaţi următoarele instrumente împreună cu Paint:
- Indicatorul cu vârfuri multiple, cu vârfuri Painter
curbate sau drepte (consultaţi imaginea din stânga) sau.
- Indicatorul Brainlab.

CALIBRAREA ŞI VERIFICAREA INSTRUMENTULUI
• Activaţi calibrarea menţinând ICM4 şi instrumentul Painter
împreună în câmpul de vizibilitate al camerei video.
• Pentru a încărca un instrument precalibrat, apăsaţi butonul
Load în fereastra Instrument Calibration şi selectaţi
Patient Instrument.
• Verificaţi calibrarea.

ACTIVAREA SESIUNII DE TRASARE
• Poziţionaţi vârful instrumentului în punctul de pornire de
pe pacient.
• Pentru a activa o sesiune, apăsaţi butonul Paint din bara
de meniuri.
• Deplasaţi încet instrumentul pe pacient pentru a marca
zona din care a fost eliminat ţesut.
• Pentru a încheia sesiunea, apăsaţi din nou butonul Paint.

NOTĂ: Puteţi efectua mai multe sesiuni Paint. Toate
zonele marcate (suprapunerile) vor avea ca rezultat un
obiect Paint combinat.

MODIFICAREA OBIECTULUI PAINT
Acum se deschide fereastra Paint Object Options
indicând suprapunerea Paint rezultată. Dacă este necesar,
puteţi modifica obiectul suprapus.
• Pentru a modifica culoarea obiectului Paint, selectaţi
o culoare din paletă.
• Pentru a salva zona marcată curentă, apăsaţi butonul
Accept.
• Pentru a şterge zona marcată curent, apăsaţi butonul
Reject.
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