
Poznámka: Stručné referenčné príručky nenahrádzajú prečítanie návodov na 
používanie.

PRENOS ÚDAJOV
Verzie softvéru: VectorVision cranial 7.x, PatXfer 5.x

KROK 1
• Dvakrát kliknite na ikonu PatXfer, čím spustíte program.
• Na obrazovke Archive Selection kliknite na názov, ikonu 

alebo začiarkavacie políčko požadovaného zdroja údajov.
• Kliknutím na tlačidlo Next zobrazte všetky archivované 

súbory pacientov.

Podporované sú nasledujúce zdroje údajov:

formáty BrainLAB
archív na 

vymeniteľnom 
médiu

archív na pevnom 
disku

KROK 2
• Na obrazovke Patient selection kliknite na názov, 

ikonu alebo začiarkavacie údajov o pacientovi, ktoré 
chcete konvertovať do formátu BrainLAB.

• Kliknutím na tlačidlo Next zobrazte dostupné štúdie 
pacientov.

POZNÁMKA: Skontrolujte, či ste vybrali správne 
údaje o pacientovi.

KROK 3
Ak je k dispozícii iba jedna štúdia, systém preskočí 
krok 3 a automaticky prejde na krok 4.
• Na obrazovke Study Selection kliknite na názov, 

ikonu alebo začiarkavacie políčko najvhodnejšej 
štúdie pacientov.

• Kliknutím na tlačidlo Next zobrazte pôvodné série 
pre zvolenú štúdiu.

KROK 4
• Na obrazovke Original Series sa zobrazia údaje 

snímok uložené v zvolenej štúdii pacientov.
• Vybra″ môžete viac sérií snímok. Jednoducho kliknite 

na príslušný názov, ikonu alebo začiarkavacie políčko.
• Skontrolujte, či sú údaje snímok a skenované rezy 

presné.
• Kliknutím na tlačidlo Next skonvertujte pôvodné série 

do formátu BrainLAB.

POZNÁMKA: Softvér automaticky zvolí pôvodnú sériu 
obsahujúcu väčšinu snímok.
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PODPORA PRE ZÁKAZNÍKOV:

Európa, Latinská Amerika: 
+49 89 99 15 68 44
USA a Kanada: +1 800 597 5911
Japonsko: +3 5733 6275
E-mail: support@brainlab.com

AUTORSKÉ PRÁVA:

Tento návod obsahuje informácie chránené 
zákonmi na ochranu autorských práv. Žiadna 
časť tejto príručky sa nesmie reprodukovať 
ani prekladať bez výslovného písomného 
súhlasu spoločnosti BrainLAB. 

PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ:

Táto príručka sa môže zmeniť bez 
upozornenia a nepredstavuje žiadny záväzok 
zo strany spoločnosti BrainLAB. Ďalšie 
informácie nájdete v časti „Obmedzenia 
právnej zodpovednosti“ v dokumente so 
štandardnými obchodnými ustanoveniami a 
podmienkami spoločnosti BrainLAB.

KROK 5
• Na obrazovke BrainLAB Series sa zobrazia 

skonvertované údaje snímok.
• Skontrolujte, či sú údaje snímok a skenované rezy 

presné.
• Kliknite na názov, ikonu alebo začiarkavacie políčko 

požadovanej série BrainLAB.
• Kliknutím na tlačidlo Send to... exportujte zvolenú 

sériu BrainLAB.

POZNÁMKA: Na exportovanie môžete vybrať viac 
sérií BrainLAB.

KROK 6
V dialógovom okne Send to... vyberte príslušný 
archivačný formát:
• iPlan 1.x = štandardný formát BrainLAB
• iPlan 2.x = pokročilý formát

• Kliknutím na tlačidlo Next zobrazte zoznam dostupných 
pacientov.

POZNÁMKA: V tomto kroku môžete vybrať údaje na 
priamy prenos na jednotku Zip alebo zariadenie USB.

KROK 7
V dialógovom okne Send to... sa aktivuje krok Patient 
selection. Ak chcete uložiť údaje snímky:
• kliknutím na položku New Patient vytvorte priečinok 

pre nového pacienta a uložte údaje do tohto priečinka, 
alebo

• v zozname vyberte existujúceho pacienta a kliknutím na 
tlačidlo Add to... pridajte pacienta do tohto priečinka.

POZNÁMKA: Meno a identifikáciu pacienta môžete 
upraviť, napríklad kvôli diskrétnosti údajov o pacientovi.

KROK 8
Po uložení údajov kliknite na jednu z nasledovných 
položiek:
• Yes na prenos ďalších údajov o pacientovi, alebo
• No na ukončenie softvérového programu. 

POZNÁMKA: Údaje o pacientovi sa prenesú a budú 
pripravené na použitie pri plánovaní liečby.
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Poznámka: Stručné referenčné príručky nenahrádzajú prečítanie návodov na 
používanie.

PLÁNOVANIE
Verzie softvéru: VectorVision cranial 7.x, iPlan cranial 2.x

KROK 1
• Dvakrát kliknite na ikonu iPlan, čím spustíte program.
V plánovacej úlohe Load Treatment Plan:
• V stromovom zobr. vyberte požad. priečinok pacienta.
• Vyberte liečebný plán na načítanie do softvéru.
• Postupujte podľa pokynov systému.
• Stlačením tlačidla Next aktivujte ďalšie plánovacie úlohy.

POZNÁMKA: Skontrolujte, či ste vybrali správne údaje o 
pacientovi.

KROK 2
Vo všeobecnosti platí, že obrazovka iPlan je rozdelená 
nasledovne:
• Navigátor (pravá horná časť obrazovky): vždy ukazuje 

aktuálnu (žltú) a nasledujúcu (modrú) plánovaciu úlohu.
• Oblasť s funkciami (pravá dolná časť obrazovky): 

ostatné funkcie relevantné pre aktuálnu plánovaciu úlohu.
• Plánovacia oblasť (zvyšok obrazovky): obsahuje karty s 

rôznymi preddefinovanými zobrazeniami snímok.

POZNÁMKA: Panel s nástrojmi poskytuje ďalšie funkcie.

KROK 3
V plánovacej úlohe Registration Points:
• Vykonajte výber súboru rezov a snímok.
• Pomocou položky Add New... vytvorte registračný bod.
• Umiestnite bod kliknutím na snímku.
• Pomocou položky Position môžete v prípade potreby 

zmeniť polohu bodu.
• Položka Detect slúži na zobrazenie skenovaných značiek 

CT/MR ako bodov.

POZNÁMKA: Tieto body uľahčujú spájanie snímok a 
registráciu v systéme VectorVision cranial.

KROK 4
V plánovacej úlohe Image Fusion:
• Vyberte v zozname dvojicu snímok na zlúčenie.
• Upravte snímky pomocou myši (Manual). 
• Položka Automatic Fusion slúži na zlúčenie pomocou 

bežných štruktúr.
• Položka Registration Point Fusion slúži na zlúčenie 

pomocou definovaných registračných bodov.

POZNÁMKA: Teraz je možné súčasné plánovanie 
objektov vo viacerých súpravách údajov.
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PODPORA PRE ZÁKAZNÍKOV:

Európa, Latinská Amerika: 
+49 89 99 15 68 44
USA a Kanada: +1 800 597 5911
Japonsko: +3 5733 6275
E-mail: support@brainlab.com

AUTORSKÉ PRÁVA:

Tento návod obsahuje informácie chránené 
zákonmi na ochranu autorských práv. Žiadna 
časť tejto príručky sa nesmie reprodukovať 
ani prekladať bez výslovného písomného 
súhlasu spoločnosti BrainLAB. 

PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ:

Táto príručka sa môže zmeniť bez 
upozornenia a nepredstavuje žiadny záväzok 
zo strany spoločnosti BrainLAB. Ďalšie 
informácie nájdete v časti „Obmedzenia 
právnej zodpovednosti“ v dokumente so 
štandardnými obchodnými ustanoveniami a 
podmienkami spoločnosti BrainLAB.

KROK 5
V plánovacej úlohe Object Creation:
• Vykonajte výber súboru rezov a snímok.
• Pomocou položky Add New... vytvorte objekt.
• Pomocou štetca môžete nakresliť objekt myšou.
• Pomocou gumy môžete upraviť objekt.
• Nástroj SmartBrush ponúka pokročilú segmentáciu 

objektov.

POZNÁMKA: Táto úloha slúži na zvýraznenie dôležitých 
štruktúr.

KROK 6
V plánovacej úlohe Trajectory Planning:
• Vykonajte výber súboru rezov a snímok.
• Pomocou položky Add New... vytvorte dráhu.
• Entry -> Position definuje počiatočný bod.
• Target -> Position definuje cieľový bod.

POZNÁMKA: Pred pokračovaním vždy skontrolujte 
dráhy.

KROK 7
V plánovacej úlohe Labeled Points:
• Vykonajte výber súboru rezov a snímok.
• Pomocou Add New... vytvorte označený bod.
• Umiestnite bod kliknutím na snímku.
• Pomocou položky Position môžete v prípade potreby 

zmeniť polohy bodu. 

POZNÁMKA: Označené body uľahčujú chirurgickú 
navigáciu pomocou systému VectorVision cranial.

KROK 8
Po naplánovaní:
• Prejdite na plánovaciu úlohu Save Treatment Plan.
• Zadajte požadované informácie na uloženie plánu.
• Stlačením tlačidla Next aktivujte plánovaciu úlohu 

Export to.
• Vyberte platformu a priečinok na exportovanie.
• Vyberte relevantné snímky a plán a kliknite na OK.
POZNÁMKA: Údaje o pacientovi sa exportujú a budú 
pripravené na navigáciu.
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Poznámka: Stručné referenčné príručky nenahrádzajú prečítanie návodov na 
používanie.

NASTAVENIE ROZPOZNÁVANIA
Verzie softvéru: VectorVision cranial 7.x

KROK 1
• Pripojte systém k elektrickej zásuvke.
• Zapnite systém pomocou hlavného vypínača.
• Na zobrazenej výberovej obrazovke stlačte ikonu pre 

softvér VectorVision cranial.
POZNÁMKA: Ak je nainštalovaný iba program 
VectorVision cranial, automaticky sa zavedie 
systém.

KROK 2
• Po zobrazení výzvy vložte disk Zip alebo jednotku 

USB obsahujúcu liečebný plán pacienta.

POZNÁMKA: Keďže disk Zip alebo jednotka USB sa 
používa aj na ukladanie údajov o pacientovi 
zhromaždených počas chirurgickej navigácie, 
nevyberajte ich až do dokončenia chirurgického 
zákroku alebo vypnutia systému.

KROK 3
• Po zobrazení výzvy skontrolujte, či sú k dispozícii 

správne údaje o pacientovi.
• Ak chcete načítať údaje o pacientovi, stlačte tlačidlo 

Load Patient.
POZNÁMKA: Ak zobrazené údaje patria inému 
pacientovi, stlačte tlačidlo Change Patient a vložte 
správny disk Zip alebo jednotku USB.

KROK 4
• Pripevnite jednorazové značkovacie guličky k 

referenčnému poľu Mayfield.
• Pripevnite referenčnú svorku Mayfield 

aleboreferenčnú svorku Vario k opierke hlavy 
Mayfield.

POZNÁMKA: Značkovacie guličky a upevňovacie 
skrutky musia byť pevne dotiahnuté.
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PODPORA PRE ZÁKAZNÍKOV:

Európa, Latinská Amerika: 
+49 89 99 15 68 44
USA a Kanada: +1 800 597 5911
Japonsko: +3 5733 6275
E-mail: support@brainlab.com

AUTORSKÉ PRÁVA:

Tento návod obsahuje informácie chránené 
zákonmi na ochranu autorských práv. Žiadna 
časť tejto príručky sa nesmie reprodukovať 
ani prekladať bez výslovného písomného 
súhlasu spoločnosti BrainLAB. 

PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ:

Táto príručka sa môže zmeniť bez 
upozornenia a nepredstavuje žiadny záväzok 
zo strany spoločnosti BrainLAB. Ďalšie 
informácie nájdete v časti „Obmedzenia 
právnej zodpovednosti“ v dokumente so 
štandardnými obchodnými ustanoveniami a 
podmienkami spoločnosti BrainLAB.

KROK 5
• Referenčné pole Mayfield pripevnite k referenčnej 

svorke Mayfield alebo referenčnej svorke Vario.
• Upravte polohu poľa tak, aby bolo k dispozícii 

dostatok miesta na vpich a iné chirurgické postupy 
bez pohybu referenčného poľa.

POZNÁMKA: Počas tohto postupu nehýbte s 
referenčným poľom. Mohlo by to spôsobiť nepresné 
navádzanie a závažné poranenie pacienta.

KROK 6
Systém umiestnite nasledovne:
• Chirurg musí mať dobý výhľad na monitor.
• Kamera musí byť 1,2 až 1,8 metra od hlavy pacienta.
• Referenčné pole musí byť viditeľné pre oba objektívy 

kamery.

POZNÁMKA: Kamera musí mať neustále výhľad bez 
prekážok na referenčné pole a ovládané prístroje.

KROK 7
Skontrolujte viditeľnosť prístroja a ref. poľa:
• Zelené stavové pole = pole a prístroje sú viditeľné
• Zelené guličky = štandardný ukazovateľ alebo 

dotykové pero
• Biele guličky = prístroj bez kalibrácie, pole pred 

registráciou pacienta
• Červené guličky = pole po registrácii pacienta
• Sivé guličky/kruhy = neidentifikovaný prístroj

POZNÁMKA: Teraz môžete vykonať registráciu.
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Poznámka: Stručné referenčné príručky nenahrádzajú prečítanie návodov na 
používanie.

ŠTANDARDNÁ REGISTRÁCIA
Verzie softvéru: VectorVision cranial 7.x

KROK 1
• Po dokončení skenovania CT alebo MR odstráňte 

registračné značky CT alebo MR zo značkovacích 
štítkov.

• Do značkovacích štítkov pripevnite registračné 
značkovače OR.

POZNÁMKA: Registračné značkovače sú určené na 
jedno použitie a po použití sa musia zlikvidovať.

KROK 2
• Výberom položky Register na paneli s ponukou 

spustite registráciu pacienta.
• V dialógovom okne Registration Selection vyberte 

položku Standard Registration.
POZNÁMKA: Pred začatím registrácie skontrolujte, 
či je referenčné pole viditeľné pre oba objektívy 
kamery.

KROK 3
• Podľa pokynov systému zaregistrujte značkovače.

POZNÁMKA: Pred stlačením tlačidla Proceed 
musíte zaregistrovať aspoň päť značkovačov.

KROK 4
• Zaregistrujte značkovače postupne za sebou 

umiestnením špičky ukazovateľa do každého 
značkovača a pomalým otáčaním rukoväte 
ukazovateľa.

• Po úspešnom zaregistrovaní značkovača sa tento 
zobrazí v zozname vľavo od dialógového okna 
snímania.

POZNÁMKA: Po zaregistrovaní všetkých 
značkovačov bude softvér automaticky pokračovať 
nasledujúcim krokom.
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PODPORA PRE ZÁKAZNÍKOV:

Európa, Latinská Amerika: 
+49 89 99 15 68 44
USA a Kanada: +1 800 597 5911
Japonsko: +3 5733 6275
E-mail: support@brainlab.com

AUTORSKÉ PRÁVA:

Tento návod obsahuje informácie chránené 
zákonmi na ochranu autorských práv. Žiadna 
časť tejto príručky sa nesmie reprodukovať 
ani prekladať bez výslovného písomného 
súhlasu spoločnosti BrainLAB. 

PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ:

Táto príručka sa môže zmeniť bez 
upozornenia a nepredstavuje žiadny záväzok 
zo strany spoločnosti BrainLAB. Ďalšie 
informácie nájdete v časti „Obmedzenia 
právnej zodpovednosti“ v dokumente so 
štandardnými obchodnými ustanoveniami a 
podmienkami spoločnosti BrainLAB.

KROK 5
Systém teraz oznámi presnosť registrácie:
• Podržte štandardný ukazovateľ aspoň v troch 

orientačných bodoch na lebke pacienta, aby sa overili 
výsledky.

• Skontrolujte správne zobrazenie špičky 
ukazovateľa.

• Ak je presnosť uspokojivá, stlačením tlačidla Accept 
uložte registráciu.

POZNÁMKA: Pacienta teraz môžete obviazať a 
pripraviť na navigáciu.
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Poznámka: Stručné referenčné príručky nenahrádzajú prečítanie návodov na 
používanie.

REGISTRÁCIA Z-TOUCH
Verzie softvéru: VectorVision cranial 7.x

KROK 1
• Výberom položky Register na paneli s ponukou 

spustite registráciu pacienta.
• V dialógovom okne Registration Selection vyberte 

položku Surface Matching Registration.
POZNÁMKA: Pred začatím registrácie skontrolujte, 
či je referenčné pole viditeľné pre oba objektívy 
kamery.

KROK 2
• Hlavný vypínač otočte do polohy ON.
• Viditeľný lúč sa aktivuje stlačením a podržaním 

spínača laserového lúča o 1 otáčky.
• Infračervený aj viditeľný lúč sa aktivuje stlačením a 

podržaním spínača úplne nadol.

POZNÁMKA: Nevhodná manipulácia s laserom 
z-touch môže ohroziť pacientov a lekársky personál.

KROK 3
• Použitím viditeľného laserového lúča môžete 

simulovať skenovanie oblastí najvhodnejších na 
umiestnenie snímacích bodov.

POZNÁMKA: Optimálnymi oblasťami skenovania sú 
lícna kosť, čelná kosť, nos a ušný lalok. 

KROK 4
• V dialógovom okne Patient Registration spustite 

snímanie bodu z-touch stlačením tlačidla z-touch.
• Aktivujte viditeľný laserový lúč.
• Nasmerujte laserový lúč na požadovanú oblas″ na 

hlave pacienta.
• Aktivujte infračervený laserový lúč.

POZNÁMKA: Aby bolo snímanie bodu úspešné, 
kamera musí mať výhľad bez prekážok na 
infračervený lúč.
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PODPORA PRE ZÁKAZNÍKOV:

Európa, Latinská Amerika: 
+49 89 99 15 68 44
USA a Kanada: +1 800 597 5911
Japonsko: +3 5733 6275
E-mail: support@brainlab.com

AUTORSKÉ PRÁVA:

Tento návod obsahuje informácie chránené 
zákonmi na ochranu autorských práv. Žiadna 
časť tejto príručky sa nesmie reprodukovať 
ani prekladať bez výslovného písomného 
súhlasu spoločnosti BrainLAB. 

PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ:

Táto príručka sa môže zmeniť bez 
upozornenia a nepredstavuje žiadny záväzok 
zo strany spoločnosti BrainLAB. Ďalšie 
informácie nájdete v časti „Obmedzenia 
právnej zodpovednosti“ v dokumente so 
štandardnými obchodnými ustanoveniami a 
podmienkami spoločnosti BrainLAB.

KROK 5
• Nasnímajte body skenovaním profilov kostí v 

požadovanej oblasti na oboch stranách tváre 
pacienta.

• Po nasnímaní dostatočného počtu bodov (označuje 
to pruh priebehu v softvéri) stlačte tlačidlo Proceed.

• Softvér teraz vykoná výpočet na prispôsobenie 
povrchu.

POZNÁMKA: Skenujte iba tie oblasti, ktoré sú 
súčasťou súpravy snímok pacienta.

KROK 6
Systém teraz oznámi presnosť registrácie:
• Podržte štandardný ukazovateľ aspoň v troch 

orientačných bodoch na hlave pacienta, aby sa overili 
výsledky.

• Skontrolujte správne zobrazenie špičky 
ukazovateľa.

• Ak je presnosť uspokojivá, stlačením tlačidla Accept 
uložte registráciu.

POZNÁMKA: Pacienta teraz môžete obviazať a 
pripraviť na navigáciu.
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Poznámka: Stručné referenčné príručky nenahrádzajú prečítanie návodov na 
používanie.

KALIBRÁCIA NÁSTROJA
Verzie softvéru: VectorVision cranial 7.x

KROK 1
• Bezpečne pripevnite značkovacie guličky k 

vhodnému nástrojovému adaptéru.
• Primontujte nástrojový adaptér k prístroju určenému 

na kalibráciu.

POZNÁMKA: Prístroj aj adaptér je nutné pred 
použitím sterilizovať.

KROK 2
• Bezpečne pripevnite značkovacie guličky k 

prístrojovej kalibračnej matrici ICM 4.0.
• Aktivujte kalibračný postup podržaním prístrojovej 

kalibračnej matrice ICM 4.0 spolu so zvoleným 
prístrojom v zornom poli kamery.

POZNÁMKA: Prístrojová kalibračná matrica ICM 4.0 
sa musí pred použitím sterilizovať.

KROK 3
Ak je pre zvolený adaptér k dispozícii 
predchádzajúca kalibrácia: 
• Stlačením tlačidla Restore môžete použiť túto 

kalibráciu a stlačením tlačidla Calibrate môžete 
vykonať novú kalibráciu.

POZNÁMKA: Skontrolujte, či je obnovená kalibrácia 
správna.

KROK 4
K dispozícii sú nasledujúce metódy kalibrácie:
• Body otáčania: na kalibráciu špičiek prístrojov 

(predvolená možnosť)
• Otvory: na kalibráciu špičiek a dráh prístrojov s 

tupým koncom alebo zaoblenou špičkou
• Drážky: na kalibráciu prístrojov s ľub. priemerom

POZNÁMKA: Prístrojový adaptér a matrica ICM 4.0 
musia byť viditeľné pre kameru počas celej 
kalibrácie.
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PODPORA PRE ZÁKAZNÍKOV:

Európa, Latinská Amerika: 
+49 89 99 15 68 44
USA a Kanada: +1 800 597 5911
Japonsko: +3 5733 6275
E-mail: support@brainlab.com

AUTORSKÉ PRÁVA:

Tento návod obsahuje informácie chránené 
zákonmi na ochranu autorských práv. Žiadna 
časť tejto príručky sa nesmie reprodukovať 
ani prekladať bez výslovného písomného 
súhlasu spoločnosti BrainLAB. 

PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ:

Táto príručka sa môže zmeniť bez 
upozornenia a nepredstavuje žiadny záväzok 
zo strany spoločnosti BrainLAB. Ďalšie 
informácie nájdete v časti „Obmedzenia 
právnej zodpovednosti“ v dokumente so 
štandardnými obchodnými ustanoveniami a 
podmienkami spoločnosti BrainLAB.

KROK 5
Vykonávanie kalibrácie v bodoch otáčania: 
• Podržte špičku prístroja v jednom z bodov otáčania.
• Otáčajte prístrojom, pričom ho držte v tejto polohe.
• Stav kalibrácie signalizuje pruh priebehu.

POZNÁMKA: Dbajte na to, aby sa počas tohto 
postupu neskĺzla špička prístroja z bodu otáčania.

KROK 6
Vykonávanie kalibrácie pomocou otvorov:
• Vložte špičku prístroja do najmenšieho možného 

otvoru.
• Otáčajte prístrojom, pričom ho držte v tejto polohe.
• Stav kalibrácie signalizuje pruh priebehu.

POZNÁMKA: Počas celého tohto postupu musí 
špička prístroja zostať úplne zasunutá do 
kalibračného otvoru.

KROK 7
Vykonávanie kalibrácie v drážke:
• Najprv vykonajte kalibráciu špičky pomocou bodu 

otáčania.
• Potom položte driek prístroja pozdĺž drážky a 

otáčajte prístrojom, pričom ho držte v tejto polohe.
• Stav kalibrácie signalizuje pruh priebehu.

POZNÁMKA: Aby bola kalibrácia úspešná, špička 
prístroja sa musí dotýkať konca matrice ICM 4.0.

KROK 8
Overenie kalibrácie:
• Špička prístroja: otáčajte nástrojom v bode otáčania
• Dráha prístroja: stlačte tlačidlo Show Trajectory a 

otáčajte nástrojom v drážke

POZNÁMKA: Ak bola vykonaná kalibrácia pomocou 
otvoru, špička a dráha sa dá overiť naraz otáčaním 
špičky prístroja v kalibračnom otvore.
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Poznámka: Stručné referenčné príručky nenahrádzajú prečítanie návodov na 
používanie.

PREHľAD NAVIGÁCIE
Verzie softvéru: VectorVision cranial 7.x

KROK 1
• Odstráňte nesterilné referenčné pole.
• Obviažte pacienta a pripevnite sterilné referenčné pole.
• Miesto okolo prípojnej hadičky referenčného poľa 

oviažte a prelepte páskou.

POZNÁMKA: Po vykonaní tohto kroku nehýbte s 
referenčným poľom. Mohlo by to spôsobiť nepresné 
navádzanie a závažné poranenie pacienta.

KROK 2
Stlačením tlačidla Tools na paneli s ponukou aktivujte 
prístroje na navigáciu. Potom vyberte jednu z 
nasledujúcich možností:
• Instruments na výber vopred kalibrovaných nástrojov 

a adaptérov pre nástroje vyžadujúce kalibráciu,
• Microscope na aktiváciu mikroskopickej navigácie,
• Ultrasound na inicializáciu ultrazvukového 

navádzania,
• Real-time Video alebo Video (Endoscope) na 

aktiváciu priameho prenosu obrazu.

KROK 3
Ak ste vybrali možnosť Instruments v dial. okne Tools:
• V nasledujúcich dialógových oknách: Výberom položky 

Settings a následne položky Pivoting Detection 
zapnete detekciu pohybu nástroja počas kalibrácie.

• V dialógovom okne Tools -> Instruments stlačte 
tlačidlo Additional Instruments.

• Zvoľte predkalibrovaný nástroj alebo adaptér pre nástroj 
v zozname.

• Vykonajte kalibráciu nástroja alebo overte 
predkalibráciu.

KROK 4
Ak ste vybrali možnosť Microscope v dial. okne Tools:
• V dialógovom okne Tools -> Microscope stlačte 

tlačidlo Connect Microscope.
• Po zobrazení výzvy vyberte požadovaný mikroskop v 

zozname.
• Vyberte kalibráciu mikroskopu (štandardná alebo 90°).

POZNÁMKA: Príslušné adaptérové pole musí byť 
pripevnené a mikroskop musí zostať bezpečne 
pripojený.
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AUTORSKÉ PRÁVA:

Tento návod obsahuje informácie chránené 
zákonmi na ochranu autorských práv. Žiadna 
časť tejto príručky sa nesmie reprodukovať 
ani prekladať bez výslovného písomného 
súhlasu spoločnosti BrainLAB. 

PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ:

Táto príručka sa môže zmeniť bez 
upozornenia a nepredstavuje žiadny záväzok 
zo strany spoločnosti BrainLAB. Ďalšie 
informácie nájdete v časti „Obmedzenia 
právnej zodpovednosti“ v dokumente so 
štandardnými obchodnými ustanoveniami a 
podmienkami spoločnosti BrainLAB.

KROK 5
Ak ste vybrali možnosť Ultrasound v dialógovom okne Tools:
• V nasledujúcich oknách zvoľte možnosť External Ultrasound.
V dialógovom okne Tools -> Ultrasound zvoľte jednu z 
nasledujúcich možností:
• Probes na overenie alebo kalibráciu ultrazvukovej sondy,
• 3D Ultrasound Acquisition na snímanie priestorových snímok,
• Image Settings na konfiguráciu obrazového spojenia, 
• Switch to IGSonic Ultrasound na navigáciu IGSonic.

KROK 6
Ak ste vybrali položku Real-time Video alebo Video 
(Endoscope) v dialógovom okne Tools:
• V zobrazených dialógových oknách alebo na kartách 

vyberte požadované možnosti obrazového vstupu.
• Definujte požadovaný jas a kontrast.
• Ak sa zobrazí výzva, definujte veľkosť obrazovky.

POZNÁMKA: Možnosť Video (Endoscope) je k 
dispozícii iba pre staršie navigačné stanice.

KROK 7
Možnosti zobrazenia na paneli s ponukou:
• I, II a III = predvolené navigačné zobrazenia
• Display = úprava zobrazení a obnovenie predvolených 

nastavení
• Target = centrovanie aktívneho cieľa nástroja vo všetkých 

zobrazeniach
• Freeze = navádzanie nástroja bez úpravy obrazu

POZNÁMKA: Upravené konfigurácie navigačného 
zobrazenia sa dajú uložiť na neskoršie použitie.

KROK 8
Možnosti merania:
• Measurement (v dialógovom okne Tools): slúži na 

meranie vzdialenosti medzi špičkou nástroja a cieľovým 
bodom.

• Funkcie pre špičku nástroja: umožňuje konfigurovať 
posun špičky nástroja, napríklad pri kontrole uhlov 
zavádzania.

POZNÁMKA: Po použití nezabudnite znova nastaviť 
posun špičky nástroja na nulu. 
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