
Uwaga: Niniejszy podręcznik nie zwalnia z obowiązku zapoznania się z regu-
larną instrukcją obsługi użytkownika

TRANSFER DANYCH
Wersje Oprogramowania: VectorVision cranial 7.x, PatXfer 5.x

KROK 1
• Dwukrotne kliknięcie PatXfer uruchamia program
• W oknie Archive Selection kliknąć nazwisko, ikonę lub pole 

wyboru żądanego rodzaju danych pacjenta 
• kliknąć Next, by wyświetlić zestawy danych pacjenta
Dane dostępne są z następujących źródeł:

Formaty BrainLAB Przenośne 
nośniki danych

Foldery dysku 
twardego

KROK 2
• W oknie Patient Selection kliknąć nazwisko, ikonę lub pole 

zaznaczania tych danych pacjenta, które mają zostać 
przekształcone na format BrainLAB

• Kliknąć Next, aby wyświetlić dostępne sekwencje danych 
pacjenta

UWAGA: Należy się upewnić, że zostały wybrane prawidłowe 
dane pacjenta.

KROK 3
Jeżeli dostępna jest tylko jedna sekwencja danych pacjenta, 
system pominie krok 3 i automatycznie przejdzie do kroku 4.
• W oknie Study Selection kliknąć nazwisko, ikonę lub pole 

zaznaczania wybranych sekwencji danych pacjenta
• Kliknąć Next, aby wyświetlić oryginalne sekwencje wybranych 

danych pacjenta

KROK 4
• W oknie Original Series widać nieprzetworzone dane 

obrazowe wybranej sekwencji danych pacjenta
• Aby zaznaczyć jednocześnie kilka serii danych obrazowych - 

kliknąć nazwisko, ikonę lub pole wyboru 
• Zweryfikować parametry danych serii obrazowych 
• Kliknąć Next, aby przetworzyć dane na format BrainLAB
UWAGA: System wybiera automatycznie zestaw danych 
zawierający najwięcej pojedyńczych zdjęć.
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PRAWA AUTORSKIE:
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informacje, chronione prawami autorskimi. 
Nie wolno reprodukować ani tłumaczyć 
żadnej części niniejszej książki bez wyraźnej, 
pisemnej zgody firmy BrainLAB.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
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KROK 5
• Okno BrainLAB Series przedstawia dane po konwersji na 

format BrainLAB
• Zweryfikować parametry danych serii obrazowych
• Kliknąć nazwisko, ikonę, lub pole zaznaczania wybranych 

sekwencji obrazów pacjenta
• Kliknąć Send to... aby eksportować wybrane sekwencje 

obrazów pacjenta
UWAGA: Można wybrać kilka zestawów danych w formacie 
BrainLAB i eksportować je jednocześnie

KROK 6
W oknie dialogowym Send to..., wybrać odpowiedni format:
• iPlan 1.x = Standard BrainLAB format
• iPlan 2.x = Advanced format
• Kliknąć Next , aby wyświetlić listę dostępnych pacjentów
UWAGA: Na tym etapie można wyeksportować bezpośrednio 
dane na dysk Zip lub USB. 

KROK 7
W oknie Send to... aktywna jest teraz opcja Patient selection. 
Aby zachować dane:
• Kliknąć New Patient, aby stworzyć nowy folder pacjenta i 

zachować w nim dane lub
• wybrać istniejący folder pacjenta z listy i kliknąć Add to... aby 

dodać dane do tego folderu
UWAGA: Nazwisko pacjenta i numer identyfikacyjny może 
wyświetlić się w celu weryfikacji danych.

KROK 8
Po zapisie danych kliknąć:
• Yes, aby przesłać następne dane lub
• No, aby zamknąć ten program
UWAGA: Na tym etapie dane pacjenta są przetworzone i 
gotowe do użycia w oprogramowaniu do planowania. 
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Uwaga: Niniejszy podręcznik nie zwalnia z obowiązku zapoznania się z regu-
larną instrukcją obsługi użytkownika

PLANOWANIE
Wersje Oprogramowania: VectorVision cranial 7.x, iPlan cranial 2.x

KROK 1
• kliknąć dwukrotnie ikonę iPlan by uruchomić program
Na etapie Load Treatment Plan:
• Wybrać folder pacjenta
• Wybrać plan leczenia do załadowania
• kliknąć Next aby przejść do następnego kroku planowania 

leczenia 
UWAGA: Upewnić się, że zostały załadowane dane 
odpowiedniego pacjenta

KROK 2
Ekran oprogramowania iPlan jest podzielony na:
• Navigator (prawa, górna część) ukazuje bieżący etap 

planowania (żółty) i następny krok (niebieski)
• Functions (prawa, dolna część): ukazuje dostępne funkcje w 

zależności od etapu planowania 
• Planning area (pozostała część ekranu) - zakładki z pre-

definiowanymi odwzorowaniami obrazu
UWAGA: Pasek narzędzi określa dodatkowe funkcje

KROK 3
W oknie Registration Points:
• Wybrać Slice and Image Set Selection
• Użyć Add New... aby zdefiniować nowy punkt 
• Umieścić ten punkt w wybranym miejscu na obrazie
• Wybrać Position w celu zmiany pozycji punktu
• Detect ukazuje punkty - zeskanowane markery CT/MR
UWAGA: Punkty te są pomocne przy fuzji obrazów oraz 
rejestracji VectorVision Cranial

KROK 4
W oknie Image Fusion:
• Wybrać z listy zestaw obrazów do fuzji
• Nałożyć obrazy przy pomocy myszy (Manual Fusion) 
• Automatic Fusion nakłada obrazy wg. struktur 

anatomicznych
• Registration Point Fusion nakłada obrazy wg. 

zdefiniowanych punktów rejestracyjnych
UWAGA: Fuzja pozwala na zdefiniowanie objektów na różnych 
zestawach danych obrazowach jednocześnie
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KROK 5
W oknie Object Creation:
• Wybrać zestaw Slice and Image Set Selection
• Za pomocą Add New... zdefiniować nowy objekt
• Użyć pędzla Brush aby obrysować objekt myszką
• Użyć gumki Eraser aby zmodyfikować objekt
• Opcja SmartBrush umożliwia wykorzystanie 

zaawansowanych metod segmentacji
UWAGA: Zdefiniować na tym etapie potrzebne struktury.

KROK 6
W oknie Trajectory Planning:
• Wybrać Slice and Image Set Selection
• Za pomocą Add New... zdefiniować trajektorię
• Entry -> Position definiuje punkt wejścia
• Target -> Position definiuje cel (target)
UWAGA: Przed przejściem do następnego etapu należy zawsze 
zweryfikować ustawienia trajektorii. 

KROK 7
W oknie Labeled Points:
• Wybrać Slice and Image Set Selection
• Za pomocą Add New... zdefiniować punkt
• Umieścić punkt w wybranym miejscu obrazu
• Za pomocą Position można zmienić miejsce punktu
UWAGA: Punkty te są używane w czasie nawigacji 
VectorVision cranial.

KROK 8
Po wykonaniu wszystkich kroków:
• Przejść do Save Treatment Plan
• Wprowadzić potrzebne informacje do planu i zapisać go
• Nacisnąć Next aby aktywować Export to
• Wybrać panel i katalog eksportu
• Wybrać odpowiednie obrazy / plan i kliknąć OK
UWAGA: Dane pacjenta są eksportowane i gotowe do użycia w 
nawigacji.
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Uwaga: Niniejszy podręcznik nie zwalnia z obowiązku zapoznania się z regu-
larną instrukcją obsługi użytkownika

USTAWIENIE NA SALI
Wersje oprogramowania: VectorVision cranial 7.x

KROK 1
• Włączyć nawigację do sieci
• włączyć nawigację włącznikiem “POWER”
• Przy pomocy monitora dotykowego włączyć oprogramowanie 

VectorVision cranial 
UWAGA: Jeżeli zainstalowana jest tylko aplikacja VectorVision 
cranial, zostanie ona automatycznie uaktywniona.

KROK 2
• Po aktywacji oprogramowania włożyć Zip lub dysk USB z 

danymi pacjenta
UWAGA: Ponieważ dysk Zip lub pamięć USB używane są 
również do zapisu danych śródoperacyjnych, nie należy ich 
usuwać aż do zakończenia zabiegu i wyłączenia systemu.

KROK 3
• Po aktywacji okna ładowania danych należy upewnić się, że 

zostały użyte dane właściwego pacjenta
• Aby załadować dane pacjenta - nacisnąć Load Patient
UWAGA: Jeżeli na nośniku znajdują się dane innego pacjenta 
nacisnąć Change Patient i włożyć właściwy dysk Zip lub USB.

KROK 4
• Założyć markery pasywne na gwiazdę referencyjną zacisku 

Mayfielda
• Zamontować Zacisk Referencyjny lub Ramię Referencyjne 

Vario do Klamry Mayfielda
UWAGA: Upewnić się, że kulki markerów pasywnych i śruby 
zaciskające są dostatecznie mocno dokręcone.
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KROK 5
•  Założyć gwiazdę referencyjną na Zacisk Referencyjny lub 

Ramię Referencyjne Vario
• Ustawić gwiazdę tak, aby zapewnić sobie wystarczającą 

przestrzeń do wykonywania zabiegu bez konieczności zmiany 
pozycji gwiazdy referencyjnej.

UWAGA: Nie wolno zmieniać pozycji gwiazdy referencyjnej w 
czasie zabiegu. Może to spowodować niedokładną nawigację 
narzędzi.

KROK 6
Ustawić system tak, aby:
• Chirurg dobrze widział monitor nawigacji
• Kamery znajdowały się w odległości 1,2 -1,8 m od głowy 

pacjenta
• Gwiazda referncyjna była widoczna dla obu kamer
UWAGA: Kamery muszą mieć w polu widzenia gwiazdę 
referencyjną i nawigowane narzędzia w czasie całej procedury.

KROK 7
Sprawdzić czy gwiazda referencyjna i narzędzia znajdują się w 
polu widzenia:
• Zielone pole statusu = gwiazda i narzędzia widoczne 
• Zielone kółka = standardowy Pointer lub Softouch
• Białe kółka = nieskalibrowane narzędzie przed rejestracją 

pacjenta
• czerwone kółka = gwiazda referencyjna po rejestracji
• szare/puste kółka = niezidentyfikowany instrument
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Uwaga: Niniejszy podręcznik nie zwalnia z obowiązku zapoznania się z regu-
larną instrukcją obsługi użytkownika

REJESTRACJA STANDARDOWA
Wersje Oprogramowania: VectorVision cranial 7.x

KROK 1
• Po wykonaniu badań standardowych CT lub MR usunąć 

markery CT lub MR z podkładek rejestracyjnych.
• Założyć markery rejestracyjne OR na podkładki rejestracyjne
UWAGA: Markery rejestracyjne są jednorazowego użytku i 
powinny być niszczone po użyciu.

KROK 2
• Aby zacząć rejestrację pacjenta nacisnąć Register na pasku 

menu
• W oknie wyboru metody rejestracji wybrać Standard 

Registration
UWAGA: Przed rozpoczęciem rejestracji należy upewnić się, że 
gwiazda referencyjna jest widoczna dla kamer.

KROK 3
• Rejestrować markery zgodnie z zaleceniami wyświetlonymi na 

ekranie
UWAGA: Co najmniej pięć markerów musi zostać 
zarejestrowane, aby aktywować przycisk Proceed.

KROK 4
• Rejestrować markery jeden po drugim poprzez umieszczenie 

końcówki w środku markera i powolny obrót rączki pointera
• Jeżeli marker zostanie rozpoznany i zarejestrowany ukaże się 

na liście po lewej stronie okna dialogowego
UWAGA: Po zarejestrowaniu wszystkich markerów system 
automatycznie przejdzie do następnego etapu.
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KROK 5
Należy zweryfikować dokładność rejestracji:
• Przyłożyć Pointer do conajmniej trzech punktów 

anatomicznych i porównać ze wskazaniami na ekranie
• Upewnić się, że końcówka Pointera wyświetlana jest 

prawidłowo
• Jeżeli rezultat jest zadowalający, kliknąć Accept aby 

zachować rejestrację.
UWAGA: Teraz można obłożyć pacjenta do operacji.
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Uwaga: Niniejszy podręcznik nie zwalnia z obowiązku zapoznania się z regu-
larną instrukcją obsługi użytkownika

REJESTRACJA Z-TOUCH
Wersje oprogramowania: VectorVision cranial 7.x

KROK 1
• Nacisnąć Register na pasku menu, aby zacząć rejestrację 

pacjenta
• W oknie wyboru metody rejestracji wybrać Surface Matching 

Registration
UWAGA: Przed rozpoczęciem rejestracji należy upewnić się, że 
gwiazda rejestracyjna jest widoczna dla kamer.

KROK 2
• Przesunąć włącznik wskaźnika Z-touch do pozycji ON 
• Aby aktywować widzialny promień lasera nacisnąć i 

przytrzymać włącznik do połowy ustawienia
• Aby aktywować oba typy wiązki rejestracyjnej, widoczną i 

podczerwoną, całkowicie wcisnąć i przytrzymać włącznik
UWAGA: Nieprawidłowe obchodzenie się ze wskaźnikiem Z-
Touch może być niebezpieczne dla pacjenta i personelu.

KROK 3
• Przy użyciu widocznej wiązki lasera należy sprawdzić, czy 

wiązka ma dostęp do odpowiednich rejonów twarzy pacjenta
UWAGA: Optymalnymi rejonami do rejestracji są kość 
jarzmowa, kość czołowa i nos. 

KROK 4
• W oknie dialogowym rejestracji wybrać z-touch
• Aktywować widoczną wiązkę laserową
• Skierować wiązkę w odpowiedni rejon twarzy pacjenta
• Aktywować podczerwoną wiązkę laserową
UWAGA: Aby rejestracja zakończyła się powodzeniem pole 
widzenia kamer musi obejmować obszar skanowany przez 
promień podczerwony
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KROK 5
• Zeskanować struktury kostne po obu stronach twarzy pacjenta
• Po zarejestrowaniu wystarczającej ilości punktów (wskaźnik 

postępu na ekranie) nacisnąć Proceed
• Teraz oprogramowanie wykona obliczenia rejestracyjne
UWAGA: Należy skanować wskaźnikiem tylko te rejony, które 
ujęte są na wyjściowych badaniach obrazowych. 

KROK 6
System wymaga teraz zweryfikowania dokładności rejestracji.
• Przyłożyć Pointer do trzech punktów anatomicznych i 

porównaj ze wskazaniami na ekranie. 
• Upewnić się, że końcówka Pointera wyświetlana jest 

prawidłowo
• Nacisnąć Accept, aby zachować rejestrację
UWAGA: Teraz można przygotować pacjenta do operacji.
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Uwaga: Niniejszy podręcznik nie zwalnia z obowiązku zapoznania się z regu-
larną instrukcją obsługi użytkownika

KALIBRACJA NARZĘDZI
Wersje oprogramowania: VectorVision cranial 7.x

KROK 1
• Dokładnie nakręcić markery pasywne na wybrany adapter do 

narzędzi
• Zainstalować adapter na narzędziu, które ma być nawigowane 
UWAGA: Zarówno adapter jak i narzędzie muszą być sterylne 
przed użyciem.

KROK 2
• Dokładnie nakręcić markery pasywne na Matrycę 

Kalibracyjną (ICM) 4.0
• Aktywować procedurę rejestracyjną poprzez wprowadzenie 

matrycy kalibracyjnej wraz z narzędziem w pole widzenia 
kamer

UWAGA: ICM 4.0 musi być sterylna przed użyciem

KROK 3
Jeżeli dostępna jest poprzednia kalibracja dla wybranego 
rozmiaru adaptera: 
• Nacisnąć Restore aby używać tej kalibracji lub Calibrate aby 

wykonać nową kalibrację
UWAGA: Bezwzględnie należy upewnić się, że przywrócona 
kalibracja jest prawidłowa.

KROK 4
Dostępne są następujące metody kalibracji:
• Punkty Obrotowe (Pivot points): do kalibracji końcówki 

narzędzia (ustawienie domyślne)
• Otwory (Holes): do końcówek i osi narzędzia z tępą lub 

zakrzywioną końcówką
• Prowadnice (Notches): dla narzędzi dowolnej średnicy
UWAGA: W czasie rejestracji adapter i markery ICM 4.0 muszą 
znajdować się w polu widzenia kamer. 
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KROK 5
 Kalibracja przy użyciu Punktów Obrotowych: 
• Przytrzymać końcówkę narzędzia w jednym z Punktów 

Obrotowych
• Obracać narzędziem bez odrywania końcówki od Punktu 

Obrotowego
• Pasek postępu wskazuje status procesu nawigacj
UWAGA: Należy zwrócić uwagę czy końcówka narzędzia nie 
zmienia pozycji względem Punktu Obrotowego.

KROK 6
Kalibracja przy użyciu Otworów:
• Umieścić końcówkę narzędzia w najmniejszym otworze
• Obracać narzędziem utrzymując je w otworze 
• Pasek postępu wskazuje status procesu rejestracji
UWAGA: Upewnić się, że końcówka narzędzia dotyka podczas 
kalibracji dna otworu kalibracyjnego.

KROK 7
Kalibracja przy użyciu Prowadnicy:
• Najpierw skalibrować końcówkę narzędzia za pomocą 

Punktów Obrotowych
• Ułóżyć narzędzie wzdłuż wycięcia prowadnicy i obracać nim 

utrzymując w prowadnicy
• Pasek postępu wskazuje status procesu rejestracji
UWAGA: Aby kalibracja została wykonana poprawnie, 
końcówka narzędzia powinna dotykać końca prowadnicy 
matrycy ICM 4.0.

KROK 8
Weryfikacja kalibracji:
• Końcówka narzędzia: umieścić końcówkę narzędzia w 

Punkcie Obrotowym 
• Trajektoria narzędzia: nacisnąć Show Trajectory i obracać 

narzędziem w prowadnicy 
UWAGA: W kalibracji przy użyciu Otworów weryfikacja kalibracji 
końcówki i osi narzędzia może być wykonane jednocześnie 
poprzez obracanie narzędzia w otworze kalibracyjnym.
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Uwaga: Niniejszy podręcznik nie zwalnia z obowiązku zapoznania się z regu-
larną instrukcją obsługi użytkownika

OPCJE NAWIGACJI
Wersje Oprogramowania: VectorVision cranial 7.x

KROK 1
• Usunąć niesterylną gwiazdę referencyjną
• Okryć pole operacyjne i przykręcić sterylną gwiazdę 

referencyjną
• Okleić łącznik gwiazdy referencyjnej
UWAGA: Po tym kroku należy unikać usuwania gwiazdy 
referencyjnej. Może to spowodować niedokładności w nawigacji 
i być niebezpieczne dla pacjenta.

KROK 2
 Nacisnąć Tools w menu nawigacji aby aktywować okno 
narzędzi. Można wybierać pomiędzy:
• Instruments - nawigacja prekalibrowanych narzędzi oraz 

adapterów do kalibracji
• Microscope - nawigacja z mikroskopem
• Ultrasound - nawigacja ultrasonografu
• Real-time Video lub Video (Endoscope) - połączenie video

KROK 3
W przypadku wybrania Instruments w oknie dialogowym Tools:
• W następnym oknie dialogowym wybrać Settings, a potem 

Pivoting Detection, aby aktywować wykrycie ruchu narzędzia 
w czasie kalibracji

• Wybrać Tools -> Instruments, nacisnąć Additional 
Instruments

• Wybrać z listy prekalibrowane narzędzie lub adapter
• Kalibrować lub sprawdzić prekalibrowane narzędzie

KROK 4
Opcja Microscope w oknie dialogowym Tools:
• W oknie Tools -> Microscope wybrać Connect Microscope
• Wybrać z listy mikroskop
• Wybrać ustawienie kalibracji mikroskopu (standard lub 90°)
UWAGA: Należy zamontować adapter referencyjny do 
mikroskopu, zaś ten właściwie podłączyć do nawigacji.

QRG - Cranial - Revision 1.0.book  Page 1  Tuesday, September 19, 2006  12:34 PM



DZIAł OBSłUGI KLIENTA:
Europa, Ameryka Łacińska: 
+49 89 99 15 68 44
USA i Kanada: +1 800 597 5911
Japonia: +3 5733 6275
E-mail: support@brainlab.com

Artykuł numer: 60903-30PL

PRAWA AUTORSKIE:
Niniejszy przewodnik zawiera zastrzeżone 
informacje, chronione prawami autorskimi. 
Nie wolno reprodukować ani tłumaczyć 
żadnej części niniejszej książki bez wyraźnej, 
pisemnej zgody firmy BrainLAB.

Wydanie: 1.0

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
Informacje zawarte w niniejszym podręczniku 
mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia i nie 
stanowią żadnego zobowiązania ze strony 
firmy BrainLAB. Więcej informacji można 
znaleźć w standardowych warunkach 
sprzedaży firmy BrainLAB.

KROK 5
Opcja Ultrasound w oknie dialogowym Tools:
• W następnych oknach dialogowych wybrać External 

Ultrasound. W oknie Tools -> Ultrasound wybrać:
• Probes - weryfikacja lub wykonanie kalibracji sondy
• 3D Ultrasound Acquisition - zapis obrazów USG 3D
• Image Settings - konfiguracja połączenia video
• Switch to IGSonic Ultrasound - aktywacja nawigacji IGSonic

KROK 6
Opcja Real-time Video lub Video (Endoscope) w oknie 
dialogowym Tools:
• Wybrać źródło sygnału video w oknie lub zakładce
• Zdefiniować poziom jasności i kontrastu obrazu
• W niektórych opcjach można również zdefiniować rozmiar 

obrazu
UWAGA: Video (Endoscope) dostępne jest tylko w starszych 
modelach nawigacji.

KROK 7
Dostępne opcje obrazoawnia w pasku menu:
• I, II i III = zdefiniowane ustawienia okien ekranowych 
• Display = widoki zmodyfikowane, przywracanie ustawień 

domyślnych
• Target = ustawianie obrazu w centrum aktywn. targetu
• Freeze = nawigacja narzędzi w odniesieniu do “zamrożonego” 

obrazu
UWAGA: Można zachować zmienione ustawienia okien

KROK 8
Opcje pomiarowe:
• Measurement (w oknie Tools): wskazuje odległość pomiędzy 

końcówką nawigowanego narzędzia a aktywnym targetem
• Tooltip: umożliwia wirtualne przedłużenie nawigowanego 

narzędzia
UWAGA: Pamiętać o wyzerowaniu przedłużenia wirtualnego 
przed dalszym użytkowaniem.
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