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

Asistență clienți

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

Regiune Telefon și fax E-mail

Statele Unite ale Americii, Canada,
America Centrală și de Sud

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

Brazilia Telefon: (0800) 892 1217

Regatul Unit 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 service anticipată

Brainlab asigură o perioadă de cinci ani de service pentru software. În timpul acestei perioade, se
furnizează actualizările de software, precum și asistența pe teren.

Feedback

În ciuda unei examinări atente, acest manual ar putea 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
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germania

INFORMAȚII GENERALE
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1.1.2 Informații juridice

Drepturi de autor

Acest ghid conține informații exclusive, protejate de drepturi de autor. Nicio parte din acest ghid
nu poate fi reprodusă sau tradusă fără acordul expres, exprimat în scris, al Brainlab.

Mărci comerciale Brainlab

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

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

Mărci comerciale non-Brainlab

Microsoft® și Windows® sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.

Software integrat aparținând terților

• Acest software se bazează parțial pe cercetările efectuate de Independent JPEG Group.
• Porțiuni din acest software se bazează pe lucrări ale Sun Microsystems Inc.
• Acest produs include software dezvoltat de Apache Software Foundation (www.apache.org/).
• Implementarea Brainlab PDF-Viewer se bazează pe biblioteca PDF Direct/PDF Quick View,

Copyright 2003 – 2011 soft Xpansion GmbH & Co. KG.

Marcajul CE

Marcajul CE indică faptul că produsele Brainlab respectă cerințele esențiale ale
Directivei privind dispozitivele medicale (DDM).
Conform DDM, Directiva 93/42/CEE a Consiliului, Trajectory Planning este un
produs din Clasa IIb.

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

Instrucțiuni de eliminare

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

Vânzarea în Statele Unite

Legile federale ale Statelor Unite restricționează vânzarea acestui dispozitiv la vânzarea numai de
către medici sau la recomandarea acestora.

Date de contact și informații juridice
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1.2 Simboluri
1.2.1 Simboluri utilizate în acest ghid

Avertismente

Avertismentele sunt indicate prin simboluri de avertisment sub formă de triunghi. Acestea
conțin informații esențiale de siguranță privind posibile vătămări, posibilul deces sau
posibile alte consecințe grave asociate cu utilizarea greșită a echipamentului.

Atenționări

Atenționările sunt indicate prin simboluri de atenționare sub formă de cerc. Acestea conțin
informații esențiale de siguranță cu privire la probleme care pot apărea în timpul utilizării
dispozitivului. Aceste probleme includ funcționarea defectuoasă a dispozitivului,
defectarea sau deteriorarea acestuia sau pagubele materiale.

Note

NOTĂ: Notele sunt formatate în stil cursiv și prezintă sfaturi utile suplimentare.
 

INFORMAȚII GENERALE
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1.3 Domenii de utilizare
1.3.1 Utilizarea sistemului

Indicații de utilizare

Software-ul Trajectory Planning trebuie utilizat pentru vizualizarea, prezentarea și documentarea
imagisticii medicale, inclusiv diferite module de procesare și de fuzionare a imaginilor, pentru
vizualizarea și segmentarea asistate de atlas, planificarea funcțională intra-operatorie la care
rezultatul se poate utiliza, de exemplu, în cazul intervențiilor chirurgicale ghidate stereotaxic sau
cu ajutorul altor dispozitive pentru procesare și vizualizare suplimentară.
Aceste proceduri includ, dar nu se limitează la, următoarele:
• Planificarea și simularea procedurilor chirurgicale craniene, precum amplasarea șunturilor,

intervențiile minim-invazive.
• Intervențiile stereotaxice, biopsii, planificarea și simularea traiectoriilor pentru stimulare și

înregistrarea cu ajutorul electrozilor.
Utilizatorii tipici ai aplicației Trajectory Planning sunt profesioniștii medicali, inclusiv, dar fără a se
limita la, chirurgi și radiologi.

Utilizator preconizat

Operatorii aplicației Trajectory Planning sunt profesioniști medicali instruiți, precum:
• Neurochirurgi
• Neurochirurgi stereotaxici

Zona de utilizare

Zona de utilizare este determinată a fi în spațiu închis, de regulă în spital sau clinică.

Manipularea atentă

Numai personalul medical instruit poate manipula componentele sistemului și
instrumentele accesorii ale acestuia.

Revizia plauzibilității

Înainte de a trata pacientul, verificați plauzibilitatea tuturor informațiilor introduse în sistem
și rezultate din sistem.

Responsabilitatea

Acest sistem oferă chirurgului sau utilizatorului asistență suplimentară și nu substituie și
nu înlocuiește experiența chirurgului sau a utilizatorului și/sau responsabilitatea acestuia
în timpul utilizării sistemului.

Domenii de utilizare
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1.4 Compatibilitate cu software-uri medicale

Software medical compatibil Brainlab

Trajectory (Element) 1.0 este compatibil cu:
• Image Fusion 1.0 și 2.0
• SmartBrush 2.0 și 2.1
• Fibertracking 1.0
• iPlan Stereotaxy 3.0
• Patient Data Manager 2.3

Alte software-uri Brainlab

Alte software-uri compatibile cu Brainlab pot deveni disponibile după publicarea acestui ghid al
utilizatorului. Dacă aveți întrebări privind compatibilitatea software-ului, contactați departamentul
de asistență clienți al 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.

INFORMAȚII GENERALE

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.0 Cranial Trajectory Planning Ver. 1.0 9



1.4.1 Software non-Brainlab

Autorizare

Numai angajații autorizați Brainlab pot instala software-ul pe sistemul Brainlab. Nu instalați
și nu eliminați nicio aplicație software.

Software compatibil care nu aparține Brainlab

Trajectory (Element) 1.0 este compatibil cu:
• Microsoft Windows XP
• Microsoft Windows Server 2003/2008
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8

Pentru informații detaliate și actualizate referitoare la sistemele de operare compatibile, vă rugăm
să contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab.
Brainlab recomandă protejarea sistemului prin măsuri de protecție de ultimă generație împotriva
software-ului rău-intenționat (de ex., instalarea unui scaner de viruși). Rețineți că anumite măsuri
de protecție împotriva software-ului rău-intenționat pot influența negativ performanțele sistemului,
de ex., dacă efectuați scanări în timp real și se monitorizează fiecare accesare a unui fișier, atunci
încărcarea și salvarea datelor pacientului pot fi încetinite.
NOTĂ: Sistemul Brainlab este un dispozitiv medical și trebuie folosit conform destinației sale de
utilizare și conform acordului de licență pentru utilizatorul final al sistemului. Utilizarea software-
ului terților poate influența negativ fiabilitatea sistemului.
 

Se recomandă numai actualizări esențiale ale sistemului de operare sau măsuri de
protecție împotriva programelor rău-intenționate. Nu este permisă actualizarea driverelor.
Nu descărcați și nu instalați actualizări în timpul planificării tratamentelor. Pentru mai multe
informații, contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab.

Conformitate DICOM

Declarațiile de conformitate DICOM pot fi găsite pe pagina de internet a Brainlab:
www.brainlab.com.

Sisteme medicale electrice

Pentru informații privind configurarea sistemelor electrice, consultați documentele Ghidul
utilizatorului sistemului și Ghidul tehnic de utilizare relevante.

Compatibilitate cu software-uri medicale
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1.5 Instruire și documentare
1.5.1 Prezentare generală

Publicul vizat

Acest ghid al utilizatorului este destinat chirurgilor și/sau personalului acestora.

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

Înainte de utilizarea sistemului pentru procedurile chirurgicale, acolo unde ghidarea asistată
computerizat este considerată esențială, se recomandă să realizați un număr suficient de
proceduri complete în prezența unui reprezentant Brainlab, care să vă ofere îndrumări acolo unde
este necesar.

Responsabilitatea

Acest sistem oferă chirurgului numai asistență și nu substituie și nu înlocuiește experiența
chirurgului și/sau responsabilitatea acestuia în timpul utilizării.

Documentare

Acest ghid descrie software medical complex care trebuie utilizat cu atenție.
Prin urmare, este important ca toți utilizatorii sistemului:
• să citească cu atenție acest ghid înainte de a utiliza echipamentul
• să aibă acces permanent la acest ghid

Ghiduri de utilizare disponibile

Ghid de utilizare Cuprins

Ghiduri de utilizare a softwa-
re-urilor

• Prezentare generală a planificării tratamentului și a navigării
ghidate imagistic

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

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

Ghid privind curățarea, de-
zinfectarea și sterilizarea

Detalii referitoare la curățarea, dezinfectarea și sterilizarea instru-
mentelor

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

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

INFORMAȚII GENERALE
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1.5.2 Abrevieri utilizate

Abrevieri

Acest ghid de utilizare poate conține următoarele abrevieri:

Abreviere Definiție

AC/PC Anterior Commissure (Comisură anterioară)/Posterior Commissure
(Comisură posterioară)

Hartă de trasare ADC DTI Apparent Diffusion Coefficient (Coeficient de difuzie aparentă
DTI)

B0 Imagine DTI achiziționată la b = 0 sec/mm2

BOLD Blood Oxygen Level Dependent (Dependent de nivelul de oxigen din
sânge)

CT Computed Tomography (Tomografie computerizată)

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine (Imagistică digitală
și comunicații în medicină)

DTI Diffusion Tensor Imaging (Imagistică prin difuzie tensorială)

MER/S Microelectrode Recording and Stimulation (Înregistrare și stimulare
cu microelectrozi)

RMN Magnetic Resonance Imaging (Imagistică prin rezonanță magnetică)

PACS Picture Archiving and Communication System (Sistem de comunica-
re și de arhivare a imaginilor)

PET Positron Emission Tomography (Tomografie prin emisie de pozitroni)

Instruire și documentare
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2 UTILIZARE TRAJECTORY
2.1 Introducere
2.1.1 Prezentare generală

Informații generale

Cranial Trajectory Planning este o configurație de dispozitiv medical care se bazează pe
Trajectory (Element) și care asigură toate funcțiile necesare ale unui produs destinat planificării
traiectoriei craniene, precum identificarea denumirii și a stării planului încărcat, adăugarea,
modificarea și eliminarea traiectoriilor și verificarea/aprobarea rezultatelor planificării traiectoriei.
Într-un plan de tratament sunt cuprinse următoarele date de planificare a traiectoriei
interconectate anatomic:
• Localizare AC/PC
• Orientare personalizată
• Seturi de imagini, inclusiv configurarea luminozității și contrastului efectuată
• Co-înregistrări
• Obiecte
• Căi de fibre
• Traiectorii

Aplicația Trajectory vă permite să planificați, pe imaginile scanate, posibilele căi de abord pentru
instrumentele chirurgicale.

Flux de lucru tipic

Scopul software-ului Cranial Trajectory Planning este de a crea o cale de traiectorie minim
invazivă utilizând aplicația Trajectory (Element).

Etapele fluxului de lucru

1.
Porniți sesiunea și încărcați datele pacientului.
Selectați imaginile/obiectele/căile de fibre/traiectoriile/planurile și încărcați datele.

2. Creați, modificați și eliminați co-înregistrările utilizând Image Fusion. Consultați Ghidul
de utilizare a software-ului Image Fusion pentru mai multe informații.

3. Creați, modificați și eliminați obiectele utilizând SmartBrush. Consultați Ghidul de utili-
zare a software-ului SmartBrush pentru mai multe informații.

4. Creați, modificați și eliminați fasciculele de fibre utilizând Fibertracking. Consultați Ghi-
dul de utilizare a software-ului Fibertracking pentru mai multe informații.

5. Creați, modificați și eliminați traiectoriile utilizând Trajectory (Element).

6. Salvați ca plan.

7. Identificați starea planului și verificați/aprobați planul utilizând Trajectory (Element).

8. Încheiați sesiunea.

UTILIZARE TRAJECTORY
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2.2 Pornirea sesiunii și încărcarea datelor pacientului

Modul de încărcare a datelor pacientului

①

Figura 1 

Pași

1.
Selectați un flux de lucru, de exemplu Trajectory Planning ① sub spe-
cialitatea Cranial.
Se deschide Patient Selection.

2.

Selectați datele în Patient Selection.
NOTĂ: Dacă selectați un plan, toate datele referite în acest plan vor fi selectate.
 

NOTĂ: Pentru informații suplimentare, consultați Ghidurile de utilizare a software-urilor
Content Manager, Patient Browser și DICOM Viewer.
 

Pornirea sesiunii și încărcarea datelor pacientului
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2.3 Crearea, modificarea și eliminarea traiectoriilor
utilizând Trajectory (Element)

Exemplu de vizualizare

Figura 2 

Funcțiile meniului

Buton Funcție

Activează funcția de mărire/micșorare în regiunea de interes.
NOTĂ: În mod alternativ se pot utiliza tasta CTRL și rotița mouse-ului.
 

Activează funcțiile de defilare în planul de reconstrucție afișat. Pentru fiecare
opțiune de vizualizare și de interacțiune există un increment de defilare dedicat: 
• Faceți clic pe butoanele din vizualizare pentru a defila în sus/în jos 1 mm.
• Glisați indicatorul mouse-ului în vizualizarea principală: defilează în sus/în jos

(în funcție de nivelul de mărire/micșorare).
• Rotiți rotița mouse-ului menținând indicatorul mouse-ului în vizualizarea inline

laterală: defilează în sus/în jos 1 mm în direcția traiectoriei.
NOTĂ: Unele funcții de defilare sunt disponibile indiferent dacă butonul Scroll
este activat sau nu.
 

Panoramează deplasarea planurilor verticale și orizontale.
NOTĂ: În mod alternativ se pot utiliza tasta CTRL și butonul stâng al mouse-ului
pentru panoramare.
 

• Defilați spre stânga sau spre dreapta în zona de vizualizare pentru reglarea
contrastului.

• Defilați în sus sau în jos pentru reglarea luminozității.

UTILIZARE TRAJECTORY
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Buton Funcție

• Selectează traiectoria activă.
• Comută între traiectorii.

Defilează și panoramează automat reconstrucția în plan vertical sau lateral pen-
tru afișarea țintei/intrării (în centrul vizualizării).

Rotește vizualizarea curentă.
• Rotește reconstrucția 2D în raport cu alte vizualizări.
• Rotește planul de reconstrucție 3D.
• Reglează planul de defilare (în vizualizările specifice).

Anulează ultima modificare sau mai mulți pași consecutivi.

Crearea, modificarea și eliminarea traiectoriilor utilizând Trajectory (Element)
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2.3.1 Lansarea în execuție a software-ului Trajectory Planning

Modul de lansare în execuție a software-ului Trajectory (Element)

Pas

Selectați Trajectory (Element) din fluxul dvs. de lucru specializat, de exemplu
CRANIAL - TRAJECTORY PLANNING în Patient Data Manager.

UTILIZARE TRAJECTORY
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2.3.2 Crearea traiectoriilor

Modul de creare a unei noi traiectorii

Pas

Selectați Create New.
Este creată o traiectorie nouă.
NOTĂ: Această opțiune nu permite modificarea directă a proprietăților.
 

NOTĂ: Brainlab recomandă denumirea și atribuirea unor culori diferite pentru a face distincția
între diferite traiectorii, obiecte, fascicule de fibre etc.
 

Modul de creare a unei noi traiectorii utilizând Data Selection

③②

①
Figura 3 

Pași

1. Selectați meniul Data selection ③.

2.

Selectați Create New Trajectory ② în meniul vertical Trajectories.
Prima traiectorie este adăugată în centrul vizualizării curente. Toate
traiectoriile ulterioare sunt replicate pe baza poziției primei traiectorii.
NOTĂ: Fiecare cale nouă de traiectorie primește o culoare diferită.
 

3. Selectați din nou Data selection ③ sau faceți clic pe vizualizarea principală ① pentru a
vizualiza traiectoria nouă.

Crearea, modificarea și eliminarea traiectoriilor utilizând Trajectory (Element)
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Proprietățile traiectoriilor

Figura 4 
Utilizați meniul Trajectories din meniul Data selection pentru a defini și vizualiza proprietățile
traiectoriilor, de exemplu:
• Modificarea vizibilității (afișează distanța dintre țintă și intrare)
• Basis (Bază) (setul de imagini în care traiectoria este co-înregistrată)
• Name (Nume)
• Comment (Comentariu)
• Color (Culoare)
• Shape (Formă) (de exemplu, diametru)
• Delete (Ștergere)

UTILIZARE TRAJECTORY
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2.3.3 Crearea formelor 3D

Modul de creare a formelor 3D

Puteți să atribuiți tipul, forma și caracteristicile unui instrument ca asistență vizuală pentru
poziționarea țintei și intrării unei traiectorii abstracte.
NOTĂ: Funcția de formă 3D nu este destinată vizualizării implanturilor.
 

Pași

1. Deschideți meniul Data selection.

2.

Selectați o traiectorie.

3. Selectați Shape.

4.

①

Selectați un tip 3D Shape din meniul vertical ①.

5. Selectați OK.

Crearea, modificarea și eliminarea traiectoriilor utilizând Trajectory (Element)
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Modul de ajustare a parametrilor formei

①

Figura 5 
Fiecare tip de formă 3D prezintă parametri ajustabili.

Pași

1. Selectați un tip 3D Shape din meniul vertical ①.

2. Utilizați Add Section pentru a adăuga o nouă secțiune marcată la forma 3D.

3.

Modificați parametrii conform aplicației dvs. chirurgicale, de exemplu:
• Diameter (Diametru)
• Tip Offset (Deviație vârf)
• Offset (Deviație)
• Length (Lungime)

4. Selectați OK.

Funcția de memorare

Buton Funcție

Salvează parametrii modificați pentru a fi utilizați ulterior ca setări implicite.

UTILIZARE TRAJECTORY
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2.3.4 Modificarea traiectoriilor

Prezentare generală

Puteți să repoziționați punctele țintă și de intrare pentru traiectorie în mod interactiv în vizualizări
sau prin editarea coordonatelor relative DICOM și/sau AC/PC ale traiectoriei. Pentru aceasta
există două opțiuni:
• Glisarea traiectoriei utilizând indicatorul mouse-ului (sau degetul).
• Modificarea coordonatelor direct în meniu.

Coordonatele DICOM afișate se raportează întotdeauna la setul de imagini activ.

Modul de selectare a unei traiectorii active

②

①

Figura 6 
Puteți să interacționați doar cu traiectoria activă. Celelalte traiectorii pot fi selectate astfel:

Pași

1. Selectați traiectoria utilizând meniul ① din bara de instrumente.

2. Ca alternativă, puteți să utilizați meniul Data selection ②.

Crearea, modificarea și eliminarea traiectoriilor utilizând Trajectory (Element)
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Comenzile de poziționare a traiectoriei

①

②

③

④

Figura 7 

Nr. Explicație

① Zonă de selectare a poziționării Target (Țintă)

② Zonă de selectare a poziționării Entry (Intrare)

③ File de coordonate DICOM și AC/PC

④ Meniul Editare

Modul de glisare a punctelor țintă și de intrare

①

Figura 8 

UTILIZARE TRAJECTORY
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Pas

Glisați punctele țintă/de intrare ① utilizând indicatorul mouse-ului (sau degetul pe ecranele tacti-
le) pentru a le repoziționa pe ecran.

Modul de modificare a coordonatelor relative DICOM sau AC/PC

Pași

1. Selectați fila pe care doriți să o editați, de exemplu AC/PC.

2.

①

Selectați editare ①.

3.

③

②

Selectați punctul de referință ② (Punct AC (comisură anterioară), Punct MC (comisură
mediană) sau Punct PC (comisură posterioară)) pentru sistemul de coordonate.
NOTĂ: Un punct de referință implicit este configurat în funcție de setările dvs.
 

4.

Setați criteriile pentru:
• Target (Țintă)
• Direction (Direcție)
• Length (Lungime) (aprox. 50 – 70 mm)

Crearea, modificarea și eliminarea traiectoriilor utilizând Trajectory (Element)
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Pași

5. Confirmați setările ③.

Repoziționare

Informațiile furnizate de coordonatele AC/PC pot fi incorecte, incompatibile sau inexacte
din cauza localizării necorespunzătoare a sistemului AC/PC sau din cauza deficiențelor
inerente ale metodelor de planificare pe baza sistemului AC/PC. Pentru a preveni
vătămarea pacientului, verificați toate pozițiile traiectoriilor în vizualizările imaginilor
pacientului (de exemplu, filele DICOM și AC/PC).

Disponibilitatea coordonatelor AC/PC

Coordonatele AC/PC sunt activate doar dacă:
• Localizarea AC/PC a fost efectuată în setul de imagini selectat; sau
• Setul de imagini selectat a fost fuzionat cu un set de imagini localizat AC/PC.

NOTĂ: Modificarea localizării AC/PC nu modifică traiectoriile definite în funcția AC/PC.
Traiectoriile își mențin întotdeauna poziția în raport cu datele imaginii în care au fost create.
 

Modul de eliminare a traiectoriilor

Pași

1. Selectați traiectoria din lista aflată în bara de instrumente.

2.
Faceți clic pe Delete.
Traiectoria este eliminată.

UTILIZARE TRAJECTORY
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2.3.5 Editarea localizării AC/PC

Informații generale

Localizarea AC/PC poate fi definită în funcție de următoarele elemente:
• Planul sagital median;
• Pozițiile în care comisura anterioară (AC) și comisura posterioară (PC) se intersectează în

planul sagital median.

Când este necesară localizarea AC/PC?

Localizarea AC/PC este necesară pentru:
• Orientarea pacientului, care este utilizată pentru alinierea vizualizărilor reconstruite (de

exemplu, axiale, coronale și sagitale) în cadrul activităților de planificare
• Planificarea traiectoriilor pe baza coordonatelor AC/PC definibile

Modul de adăugare a localizării AC/PC

①

Figura 9 

Pas

Selectați Add AC/PC ①.
Coordonatele AC/PC implicite sunt afișate în vizualizările imaginilor și pot fi modifi-
cate în funcție de necesități.

Crearea, modificarea și eliminarea traiectoriilor utilizând Trajectory (Element)
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Detaliile de localizare AC/PC

①

②

③

Figura 10 

Nr. Explicație

① Zonă de selectare a poziționării AC

② Distanță între punctele AC și PC

③ Zonă de selectare a poziționării PC

NOTĂ: Punctele AC și PC sunt vizibile în toate vizualizările.
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Modul de modificare a localizării AC/PC prin glisare

②①
Figura 11 

Punctele AC/PC și planurile din vizualizările imaginilor pot fi ajustate pentru repoziționarea
sistemului AC/PC în funcție de necesități.

Pași

1. Glisați punctele țintă/de intrare ① utilizând indicatorul mouse-ului (sau degetul pe ecrane-
le tactile) pentru a le repoziționa.

2. Selectați Done ②.

Crearea, modificarea și eliminarea traiectoriilor utilizând Trajectory (Element)
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2.3.6 Eliminarea localizării AC/PC

Modul de eliminare a localizării AC/PC

Pași

1. Selectați editare.

2. Selectați Clear AC/PC pentru a elimina localizarea AC/PC.
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2.4 Salvarea ca plan

Salvarea ca plan

Pentru mai multe informații, consultați documentele Ghidul de utilizare a software-ului Content
Manager și Patient Selection.

Salvarea ca plan
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2.5 Identificarea stării planului și verificarea/
aprobarea utilizând Trajectory (Element)

Starea planului

①

Figura 12 
Starea planului ① este afișată în selecția de date. Această opțiune indică dacă un plan este, de
exemplu, un plan modificat și data ultimei salvări a acestuia.
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2.5.1 Vizualizarea traiectoriilor

Informații generale

Selectați LAYOUTS pentru a vizualiza și gestiona elementele preexistente, de exemplu,
traiectoriile, obiectele și tipurile de date pentru traiectoria respectivă.

Modul de vizualizare a traiectoriilor

Pas

Selectați Data selection din partea de sus a zonei cu funcții.

Exemplu de vizualizare

Elementele de bază ale unei traiectorii sunt cele de mai jos:
• Setul de imagini în care traiectoria este planificată
• Lungimea (distanța dintre punctul țintă și punctul de intrare)
• Denumirea și proprietățile sale

① ② ③ ⑥

⑦

④ ⑤

Figura 13 

Vizualizați sau încărcați un obiect de rezecție și/sau alte obiecte existe în vizualizarea datelor.

Nr. Explicație

① Obiect traiectorie

② Tip imagine

③ Buton de comutare pentru selectarea/deselectarea formelor 3D

④ Buton de comutare pentru afișarea/ascunderea tuturor traiectoriilor

Identificarea stării planului și verificarea/aprobarea utilizând Trajectory (Element)
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Nr. Explicație

⑤ Selectarea vizualizării ACS sau Inline

⑥ Închide Data selection

⑦

Proprietăți editabile ale traiectoriei:
• Name
• Comment
• Color
• Shape

Denumirea traiectoriilor

Asociați fiecărei traiectorii o denumire unică, astfel încât aceasta să poată fi clar
identificată.

Vizualizarea Inline

Figura 14 
Vizualizarea Inline permite compararea căii traiectoriei în alte vizualizări.
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2.6 Verificarea traiectoriilor

Modul de verificare a traiectoriilor

Comutând între dispunerile Overview, ACS și Inline, puteți să vizualizați întregul parcurs al
traiectoriei și să vă asigurați că nu există riscul de penetrare a structurilor critice. Utilizați
vizualizarea Inline pentru a defila prin setul de date în scopul verificării.

Toate traiectoriile planificate trebuie verificate în vizualizările imaginilor.

②①

③④⑤

Figura 15 

Pași

1. Selectați traiectoria din lista ②.

2. Selectați o vizualizare din meniul lateral ①.

3. Treceți la regiunea de interes utilizând funcțiile Pan și Zoom.

4.

Selectați Scroll și defilați prin reconstrucțiile scanărilor utilizând butoane-
le din dispunere Overview ③.
Adâncimea de scanare este indicată printr-un punct ⑤ în vizualizarea
Axial și printr-o linie galbenă ④ în vizualizarea Inline.

5. Verificați traiectoria, apoi selectați Done.

Verificarea traiectoriilor
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NOTĂ: De asemenea, puteți verifica traiectoriile utilizând butoanele Pan și Recenter.
 

Verificarea datelor

Verificați întotdeauna corectitudinea conținutului după efectuarea modificărilor. Adăugarea,
modificarea sau eliminarea conținutului, precum obiectele, datele imaginilor, configurarea
luminozității și contrastului, fuziunile sau traiectoriile, pot modifica planificarea originală.
Verificați întotdeauna co-înregistrările în mod individual și verificați fiecare traiectorie din fiecare
set de imagini pentru a nu accepta propagările de erori într-o fuziune.
Verificați întotdeauna rezultatele planificării generate de un plan nemodificat.
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2.7 Afișarea și verificarea traiectoriilor

Afișarea traiectoriilor

Un punct de intersecție este punctul din spațiul 3D în care axa traiectoriei se intersectează cu
planul de reconstrucție afișat.
Un punct de intersecție este afișat:
• Dincolo de intrare
• Între țintă și intrare
• Dincolo de țintă

Atunci când poziția de adâncime este poziționată pe punctul țintă, punctul de intersecție indică
poziția exactă a țintei după ce faceți clic pe Center.

① ② ③ ④ ⑤

Figura 16 

Nr. Explicație

① Punctul de intersecție este situat dincolo de intrare

② Punctul de intersecție este intrarea

③ Punctul de intersecție este situat între țintă și intrare

④ Punctul de intersecție este ținta

⑤ Punctul de intersecție este situat dincolo de țintă

Afișarea și verificarea traiectoriilor
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Exemplu de procedură craniană
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2.8 Încheierea sesiunii

Salvarea și închiderea software-ului Trajectory Planning

Buton Explicație

Vă readuce la Content Manager.

Selectarea butonului Done:
• Salvează datele adăugate, modificate sau eliminate.
• Închide aplicația Trajectory (Element).

NOTĂ: Asigurați-vă că ați salvat modificările prin selectarea Done în toate apli-
cațiile Elements cu care lucrați. Astfel, toate datele în curs de vizualizare sunt sal-
vate cu succes și corect sub formă de plan.
 

Apăsați pe butonul Home pentru a reveni la Content Manager fără a salva acti-
vitățile deschise.

Pentru mai multe informații, consultați Ghidul de utilizare a software-ului Content Manager și
Patient Selection.

Încheierea sesiunii
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