
Poznámka: Tyto stručné referenční příručky nejsou náhradou za přečtení 
návodů k použití.

PŘENOS DAT
Verze softwaru: VectorVision cranial 7.x, PatXfer 5.x

KROK 1
• Poklepáním na ikonu PatXfer spusťte program. 
• Na obrazovce Archive Selection klepněte na název, 

ikonu, či zaškrtávací políčko potřebného zdroje dat.
• Volbou Next zobrazíte uložené pacient.soubory

Podporovány jsou tyto zdroje dat:

formáty 
BrainLAB

archívy na 
vyjímatelných 

médiích

archívy na 
pevném disku

KROK 2
• Na obrazovce Patient selection klepněte na název, 

ikonu či zaškrtávací políčko pacientských dat, která 
hodláte konvertovat na formát BrainLAB.

• Klepnutím na Next zobrazíte dostupná vyšetření 
pacientů.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že jsou zvolena data 
správného pacienta.

KROK 3
Pokud je k dispozici pouze jedno vyšetření, systém 
přeskočí krok 3 a automaticky pokračuje krokem 4.
• Na obrazovce Study Selection klepněte na název, 

ikonu, či zaškrtávací políčko nejvhodnějšího 
vyšetření pacienta.

• Klepnutím na Next zobrazte původní sérii snímků 
zvoleného vyšetření.

KROK 4
• Na obrazovce Original Series jsou zobrazena 

snímková data zvoleného vyšetření.
• Lze vybrat více sérií; jednoduše klepněte na 

odpovídající název, ikonu či zaškrtávací políčko.
• Ověřte správnost dat a nasken.řezů.
• Klepnutím na Next zkonvertujte původní sérii do 

formátu BrainLAB.

POZNÁMKA: Software automaticky zvolí původní 
sérii obsahující nejvíce snímků.
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AUTORSKÁ PRÁVA:

Tato příručka obsahuje informace chráněné 
autorskými právy. Je zakázáno jakoukoli část 
této příručky reprodukovat nebo překládat bez 
výslovného písemného souhlasu společnosti 
BrainLAB. 

Revize dokumentu: 1.0

ODPOVĚDNOST:

Informace v této příručce podléhají změnám 
bez předchozího upozornění; společnost 
BrainLAB za tyto informace neodpovídá. 
Další informace o odpovědnosti naleznete v 
části Omezení odpovědnosti ve standardních 
prodejních podmínkách společnosti 
BrainLAB.

KROK 5
• Na obrazovce BrainLAB Series se objeví 

zkonvertované snímky a jejich údaje.
• Ověřte správnost dat a nasken.řezů.
• Klepněte na název, ikonu či zaškrtávací políčko 

potřebné série snímků ve formátu BrainLAB
• Klepněte na volbu Send to ... a zvolenou sérii tak 

exportujte.

POZNÁMKA: Při exportu lze zvolit více sérií.

KROK 6
V Send to... zvolte vhodný archivační formát:
• iPlan 1.x = standardní formát BrainLAB
• iPlan 2.x = pokročilý formát

• Klepnutím na Next zobrazte seznam dostupných 
pacientů.

POZNÁMKA: V tomto kroku lze vybrat údaje přímo 
k uložení na výměnném disku (Zip či flash).

KROK 7
V Send to... je teď aktivní krok Patient selection. 
Chcete-li uložit snímky:
• Klepnutím na New Patient vytvořte složku pro 

nového pacienta a uložte data do ní, nebo
• Vyberte ze seznamu stávající složku a klepnutím na 

volbu Add to...  přidejte data pacienta do této složky.

POZNÁMKA: Jméno a ID pacienta lze upravit, 
pokud například potřebujete zachovat důvěrnost 
jeho osobních dat.

KROK 8
Jakmile jsou data uložena, klepněte na jednu z 
následujících voleb:
• Yes, chcete-li provést přenos dalších dat
• No, čímž program zavřete 

POZNÁMKA: Data pacienta jsou přenesena a 
připravena k použití při plánování zákroku.
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Poznámka: Tyto stručné referenční příručky nejsou náhradou za přečtení 
návodů k použití.

PLÁNOVÁNÍ
Verze softwaru: VectorVision cranial 7.x, iPlan cranial 2.x

KROK 1
• Poklepáním na ikonu iPlan spusťte program.

V úloze Load Treatment Plan:
• Zvolte ve stromu požadovanou složku pacienta.
• Vyberte plán ošetření, který má software načíst.
• Postupujte podle pokynů systému.
• Klepnutím na Next aktivujte další úlohu.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že jsou zvolena data 
správného pacienta.

KROK 2
Obrazovka iPlan obsahuje v zásadě tyto prvky:
• Navigator (pravá horní část obrazovky): zachycuje 

současnou (žlutá) a příští (modrá) plán.úlohu.
• Functions  oblast v pravé dolní části obrazovky 

nabízí funkce relevantní pro současnou úlohu.
• Plánovací oblast (zbytek obrazovky) obsahuje 

karty s různými předem definovanými náhledy 
snímků

POZNÁMKA: Další funkce nabízí panel nástrojů.

KROK 3
V úloze Registration Points 

• Proveďte výběr řezu a sady snímků (volba Slice 
and Image Set Selection)

• Pomocí volby Add New... vytvořte  registrační bod
• Umístěte bod klepnutím na snímek
• Případně upravte polohu pomocí volby Position
• Při použití volby Detect systém zobrazí 

naskenované CT a MR markery jako body

POZNÁMKA: Tyto body usnadňují fúzi snímků a 
registraci v programu VectorVision cranial.
KROK 4
V úloze Image Fusion:
• Vyberte ze seznamu dvojici snímků k fúzi
• Upravte snímky myší (Manual Fusion) 
• Volba Automatic Fusion  zajistí fúzi s pomocí 

známých struktur
• Volba Registration Point Fusion zajistí fúzi s 

pomocí definovaných registračních bodů

POZNÁMKA: Plánovat objekty lze v několika 
datových souborech současně.
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KROK 5
V úloze Object Creation:
• Proveďte výběr řezu a sady snímků (volba Slice 

and Image Set Selection)
• Pomocí volby Add New... vytvořte objekt
• K vytvoření (nakreslení) objektu myší použijte volbu 

Brush
• K úpravě objektu použijte volbu Eraser
• Volba SmartBrush umožňuje vyspělou segmentaci 

objektů

POZNÁMKA: Tato úloha zvýrazní důležité struktury.

KROK 6
V úloze Trajectory Planning:
• Proveďte výběr řezu a sady snímků (volba Slice and 

Image Set Selection)
• Pomocí volby Add New... vytvořte trajektorii
• Použijte Entry-> Position k definování vstupních bodů
• Použijte Target-> Position k definování cílových bodů

POZNÁMKA: Před pokračováním vždy trajektorii 
zkontrolujte.

KROK 7
V úloze Labeled Points:
• Proveďte výběr řezu a sady snímků (volba Slice and 

Image Set Selection)
• Pomocí volby Add New... vytvořte bod s popiskou
• Umístěte bod klepnutím na snímek
• Případně upravte jeho polohu pomocí volby Position

POZNÁMKA: Označené body usnadňují chirurgovi 
ovládání pomocí programu VectorVision cranial.

KROK 8
Jakmile dokončíte plánování:
• Přejděte do úlohy Save Treatment Plan
• Zadejte informace potřebné k uložení plánu
• Klepnutím na Next aktivujte úlohu Export to
• Zvolte platformu (Export Platforms) a složku pro export 

(Export Folder)
• Zvolte snímky a údaje a klepněte na OK

POZNÁMKA: Data pacienta budou exportována a 
připravena k použití při navigaci.
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Poznámka: Tyto stručné referenční příručky nejsou náhradou za přečtení 
návodů k použití.

NASTAVENÍ OR
Verze softwaru: VectorVision cranial 7.x

KROK 1
• Zapojte systém
• Zapněte systém hlavním vypínačem
• Na obrazovce, která se objeví, klepněte na ikonu 

softwaru VectorVision cranial

POZNÁMKA: Pokud je nainstalován pouze 
VectorVision cranial, systém se spustí 
automaticky.

KROK 2
• Na výzvu zasuňte výměnný disk (Zip či flash) 

s plánem ošetření pacienta

POZNÁMKA: Disk je také používán k ukládání dat 
pacienta shromažďovaných během chirurgické 
navigace - nevytahujte jej tedy, dokud operace 
neskončí a systém není vypnut.

KROK 3
• Na výzvu zkontrolujte, zda jsou nabídnuta data 

správného pacienta
• Chcete-li tato data načíst, klepněte na volbu 

Load Patient

POZNÁMKA: Pokud údaje patří jinému pacientovi, 
klepněte na volbu Change Patient a zasuňte 
správný výměnný disk flash či Zip.

KROK 4
• Na referenci Mayfield připevněte jednorázové 

poziční kuličky.
• K hlavové opěrce Mayfield připevněte referenèní 

svorku Mayfield či Vario

POZNÁMKA: Kuličky a fixační šrouby musí být 
pevně utaženy.
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KROK 5
• Referenci připevněte k referenèní svorce Mayfield 
či Vario

• Upravte polohu reference tak, abyste měli dostatečný 
prostor pro incizi a další chirurgické kroky bez 
nutnosti referenci posunout.

POZNÁMKA: Během zákroku referencí nehýbejte. 
Mohlo by to mít za následek nepřesné sledování a 
závažné poranění pacienta.

KROK 6
Umístěte systém tak, aby:
• operující viděl snadno na monitor
• kamera byla 1,2-1,8 m (4-6 stop) od hlavy pacienta
• reference byla v zorném poli obou čoček kamery.

POZNÁMKA: Kamera musí mít neustále nerušený 
výhled na referenci a navigované nástroje.

KROK 7
Zkontrolujte viditelnost nástrojů a referenci:
• Zelené stavové pole = reference a nástroje jsou 

viditelné
• Zelené kuličky = standardní ukazovátko či 

Softouch (aktivní ukazovátko)
• Bílé kuličky = nekalibrovaný nástroj, reference před 

registrací pacienta
• Červené kuličky = reference po registraci pacienta
• Šedé kuličky/kroužky = neidentifikovaný nástroj

POZNÁMKA: V tuto chvíli lze provést registraci.
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Poznámka: Tyto stručné referenční příručky nejsou náhradou za přečtení 
návodů k použití.

STANDARDNÍ REGISTRACE
Verze softwaru: VectorVision cranial 7.x

KROK 1
• Jakmile je CT či MR snímkování dokončeno, 

odstraňte registrační značky CT či MR z nosných 
destiček.

• Na destičky osaďte registrační značky OR

POZNÁMKA: Registrační značky jsou na jedno 
použití. Po použití zlikvidujte.

KROK 2
• Volbou Register v panelu nabídek spusťte 

registraci pacienta
• V dialogu Registration Selection vyberte 

Standard Registration

POZNÁMKA: Před zahájením registrace 
zkontrolujte, zda je reference v zorném poli obou 
čoček kamery.

KROK 3
• Zaregistrujte značky podle pokynů systému

POZNÁMKA: Než budete pokračovat volbou 
Proceed, musí být registrováno přinejmenším 
pět značek.

KROK 4
• Zaregistrujte postupně značky jednu po druhé 

umístěním hrotu ukazovátka na každou z nich 
a pomalým otáčením držadla ukazovátka.

• Jakmile je značka úspěšně zaregistrována, 
objeví se v seznamu v levé části načítacího dialogu.

POZNÁMKA: Jakmile jsou všechny značky 
zaregistrovány, software automaticky pokračuje 
dalším krokem.
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KROK 5
Systém poté oznámí přesnost registrace:
• Podržte standardní ukazovátko aspoň na 3 

výrazných bodech lebky a zkontrolujte tak výsledek
• Ověřte, zda je hrot ukazovátka správně zobrazen
• Pokud je přesnost uspokojivá, klepněte na Accept 

a registraci uložte.

POZNÁMKA: Pacienta teď lze zarouškovat a 
připravit k zákroku.
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Poznámka: Tyto stručné referenční příručky nejsou náhradou za přečtení 
návodů k použití.

REGISTRACE POMOCÍ 
NÁSTROJE Z-TOUCH
Verze softwaru: VectorVision cranial 7.x

KROK 1
• Volbou Register v panelu nabídek spusťte 

registraci pacienta
• V Registration Selection vyberte Surface 

Matching Registration

POZNÁMKA: Před zahájením registrace 
zkontrolujte, zda je reference v zorném poli obou 
čoček kamery.

KROK 2
• Nastavte hlavní vypínač do polohy ON.
• Chcete-li aktivovat viditelný paprsek, stiskněte 

přepínač laserového paprsku do poloviny a 
podržte jej.

• Chcete-li aktivovat viditelný i laserový paprsek, 
stiskněte přepínač nadoraz a podržte jej.

POZNÁMKA: Nevhodná manipulace s laserem 
nástroje z-touch je nebezpečná pro pacienty i 
klinický personál.

KROK 3
• Pomocí viditelného laserového paprsku nasimulujte 

skenování oblastí nejvhodnějších pro načtení bodů.

POZNÁMKA: Optimálními oblastmi jsou mj. kost 
jařmová a čelní, nos a tragus. 

KROK 4
• V Patient Registration inicializujte načtení bodů 

nástrojem z-touch klepnutím na volbu z-touch
• Aktivujte viditelný laserový paprsek
• Nasměrujte laserový paprsek na registrační 

oblast na hlavě pacienta.
• Aktivujte infračervený laserový paprsek

POZNÁMKA: Má-li být načítání bodů úspěšné, 
kamera musí mít ničím nerušený výhled na 
infračervený paprsek.
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KROK 5
• Načtěte body skenováním kostních bodů v 

registrační oblasti, a to na obou stranách obličeje 
pacienta.

• Jakmile načtete dostatečný počet bodů (řiďte se 
indikátorovým sloupcem v softwaru), klepněte na 
Proceed.

• Software provede výpočet a porovná povrchy

POZNÁMKA: Skenujte pouze oblasti, které jsou 
obsaženy v sadě pacientových snímků.

KROK 6
Systém poté oznámí přesnost registrace:
• Podržte standardní ukazovátko přinejmenším na 

třech výrazných bodech hlavy a zkontrolujte tak 
výsledek.

• Ověřte, zda je hrot ukazovátka správně zobrazen
• Pokud je přesnost uspokojivá, klepněte na Accept 

a registraci uložte.

POZNÁMKA: Pacienta teď lze zarouškovat a 
připravit k zákroku.
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Poznámka: Stručné referenční příručky nejsou náhradou za přečtení návodů 
k použití.

KALIBRACE NÁSTROJE
Verze softwaru: VectorVision cranial 7.x

KROK 1
• Poziční kuličky pevně připojte na vhodný 

nástrojový adaptér 
• Upevněte adaptér na nástroj, který hodláte 

kalibrovat

POZNÁMKA: Nástroj i adaptér musí být před 
použitím sterilizovány.

KROK 2
• Kuličky pevně připojte k Matrici pro kalibraci 

nástrojù (ICM) 4.0
• Spusťte kalibrační proceduru přidržením ICM 4.0 

a zvoleného nástroje v zorném poli kamery

POZNÁMKA: ICM 4.0 musí být před použitím 
sterilizována.

KROK 3
Pokud je pro zvolený adaptér k dispozici 
předchozí kalibrace: 
• Stiskem tlačítka Restore kalibraci použijte nebo 

stiskem Calibrate proveďte kalibraci novou.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že je obnovená 
kalibrace správná.

KROK 4
K dispozici jsou následující metody kalibrace:
• Pivot points: bodová, ke kalibraci nástrojových 

hrotů (výchozí možnost)
• Holes: v otvoru, ke kalibraci hrotů a trajektorií 

nástrojů s tupým či zahnutým hrotem
• Notches: v zářezu - kalibrace přístrojů všech 

průměrů

POZNÁMKA: Nástrojový adaptér a ICM 4.0 musí 
být po celou dobu kalibrace viditelné na kameře.
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této příručky reprodukovat nebo překládat bez 
výslovného písemného souhlasu společnosti 
BrainLAB. 

Revize dokumentu: 1.0

ODPOVĚDNOST:

Informace v této příručce podléhají změnám 
bez předchozího upozornění; společnost 
BrainLAB za tyto informace neodpovídá. 
Další informace o odpovědnosti naleznete v 
části Omezení odpovědnosti ve standardních 
prodejních podmínkách společnosti 
BrainLAB.

KROK 5
Bodová kalibrace: 
• Podržte hrot nástroje u jednoho z kalibračních 

bodů
• Přidržujte jej na bodu a zároveň jím otáčejte
• Sloupec na displeji signalizuje průběh kalibrace

POZNÁMKA: Dbejte, aby hrot nástroje během 
kalibrace nesklouzl z bodu.

KROK 6
Kalibrace v otvoru:
• Zasaďte hrot nástroje do nejmenšího možného 

otvoru
• Přidržujte nástroj a zároveň jím otáčejte
• Sloupec na displeji signalizuje průběh kalibrace

POZNÁMKA: Hrot nástroje musí být během 
celé kalibrace plně zasunut do otvoru.

KROK 7
Kalibrace v zářezu:
• Nejprve hrot nakalibrujte bodově
• Poté uložte dřík nástroje do zářezu, přidržujte 

jej v zářezu a otáčejte jím.
• Sloupec na displeji signalizuje průběh kalibrace

POZNÁMKA: Aby byla kalibrace úspěšná, 
hrot nástroje se musí dotýkat konce matrice.

KROK 8
Ověření kalibrace:
• Hrot nástroje: Otáčejte nástrojem v kalibračním 

bodě
• Zakřivení nástroje: Stiskněte tlačítko Show 

Trajectory a otáčejte nástrojem v zářezu

POZNÁMKA: Pokud jste provedli kalibraci v otvoru, 
hrot a zakřivení lze ověřit současně, a to otáčením 
hrotu nástroje v kalibračním otvoru.
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Poznámka: Tyto stručné referenční příručky nejsou náhradou za přečtení 
návodů k použití.

NAVIGACE - PŘEHLED
Verze softwaru: VectorVision cranial 7.x

KROK 1
• Odstraňte nesterilní referenci
• Zarouškujte pacienta a připevněte sterilní referenci
• Zarouškujte a zajistěte šroubovací matku reference 

lepící páskou 

POZNÁMKA: Od této chvíle referencí ramen 
nehýbejte. Mohlo by to mít za následek nepřesné 
sledování a závažné poranění pacienta.

KROK 2
Budeme aktivovat nástroje k navigaci. Klepněte na 
volbu Tools v nabídkovém panelu. Poté si zvolte 
jednu z možností:
• Instruments , chcete-li zvolit předkalibrované nástroje 

a adaptéry nástrojů vyžadujících kalibraci.
• Microscope, chcete-li aktivovat navigaci mikroskopu
• Ultrasound, chcete-li iniciovat ultrazvukové sledování
• Real-time Video či Video (Endoscope), chcete-li 

aktivovat živý videopřenos

KROK 3
Pokud byla v Tools zvolena možnost Instruments:
• V dalších dialozích vyberte Settings a poté Pivoting 

Detection, a tak povolte detekci pohybu nástroje 
během kalibrace

• V Tools -> Instruments klepněte na Additional 
Instruments

• Vyberte nástroj či adaptér ze seznamu
• Nakalibrujte nástroj či zkontrolujte kalibraci

KROK 4
Pokud byla v Tools zvolena možnost Microscope:
• V Tools -> Microscope klepněte na Connect 

Microscope
• Na výzvu zvolte požadovaný mikroskop ze seznamu 
• Zvolte kalibraci mikroskopu (standardní či 90°)

POZNÁMKA: Příslušný adaptér musí být připojen 
a mikroskop pevně zapojen.
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KROK 5
Pokud byla v Tools zvolena možnost Ultrasound:
• V dalších dialozích zvolte External Ultrasound

V Tools -> Ultrasound zvolte jednu z možností:
• Probes, chcete-li zkontrolovat či nakalibrovat 

ultrazvukovou sondu
• 3D Ultrasound Acquisition  k načtení 3D snímků
• Image Settings, chcete-li provést konfiguraci videa 
• IGSonic Ultrasound, chcete-li použít navigaci 

IGSonic 

KROK 6
Pokud byla v Tools zvolena volba Real-time Video 
či Video (Endoscope):
• Zvolte požadované parametry videového vstupu v 

zobrazených dialozích či kartách
• Definujte požadovaný jas a kontrast
• Na výzvu definujte velikost obrazovky

POZNÁMKA: Možnost Video (Endoscope) je k 
dispozici pouze na starších navigačních stanicích.

KROK 7
Možnosti zobrazení v panelu nabídek:
• I, II a III = výchozí navigační pohledy
• Display = úprava zobrazení, obnovení výchozího 

nastavení
• Target = vycentrování akt. cíle ve všech pohledech
• Freeze = sledování nástroje beze změny

POZNÁMKA: Modifikovanou konfiguraci 
navigačního pohledu lze uložit k pozdějšímu použití.

KROK 8
Možnosti měření:
• Volba Measurement (v Tools) Přístroj změří 

vzdálenost mezi hrotem nástroje a cílovým bodem
• Funkce Tooltip: umožňuje konfiguraci hrotu 

nástroje například při vizuální kontrole úhlů zavedení 

POZNÁMKA: Nezapomeňte po použití hodnotu 
Tooltip vynulovat tlačítkem Offset. 
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