
PLANOWANIE, CZĘŒĆ 1
Wersje oprogramowania: cranial essential & unlimited 1.x, iPlan Cranial 3.x
WYBÓR ARCHIWUM

Wybrać archiwum na ekranie Load Archives:

• Aby otworzyć istniejące dane iPlan, pobrać archiwum 

iPlan Patient data.

• Aby otworzyć nowe dane ze Ÿródła DICOM, wybrać 

odpowiednie archiwum DICOM.
DANE PACJENTA

Na ekranie Patients:

• Wybrać plik pacjenta, klikając nazwę lub ikonę.

• Kliknąć Next, aby kontynuować.
PLAN LECZENIA

Dla danych iPlan dostępnych może być wiele planów 

leczenia.

• Wybrać plan leczenia, klikając nazwę lub ikonę.

• Kliknąć Load, by pobrać plan leczenia.
SERIA WIELU OBRAZÓW

Dla danych DICOM dostępnych może być wiele serii 

obrazów.

• Wybrać badanie pacjenta, klikając nazwę lub ikonę.

• Domyœlnie wybrane są wszystkie serie obrazów. 

Zrezygnować z wyboru niepożądanych serii obrazów, 

klikając nazwę lub ikonę.

• Kliknąć Next.
Uwaga. Niniejsza instrukcja nie zastępuje podręczników użytkownika.
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WYBÓR ZADAŃ PLANOWANIA

• Wybrać żądane zadanie planowania z iPlan Navigator.

UWAGA. iPlan Navigator może być otwarty w dowolnym 

momencie, po naciœnięciu Go To...

UWAGA. W Navigatorze można także przejœć do następnego 

zadania planowania za pomocą Next.
POBIERANIE/SCALANIE DANYCH PACJENTA

Do otwartego planu można pobrać dodatkowe dane DICOM.

• Kliknąć Load and Import.

• Kliknąć Merge, aby dodać nowe dane bezpoœrednio do 

bieżących danych pacjenta.

• Kliknąć New Patient, aby stworzyć oddzielny plan pacjenta.
PRZEGLĄD EKRANU

• Navigator: nawigacja poprzez schemat pracy.

• Obrazy skanowania: przedstawione w każdym oknie.

• Nazwa zbioru obrazów oraz kierunek obrazu pierwotnego.

• Ikona pacjenta: wskazuje kierunek obrazu.

• Obszar funkcji: zawiera funkcje charakterystyczne dla 

bieżącego zadania.

• Pasek narzędzi: zawiera ogólne funkcje oprogramowania.
 AUTORSKIE:

 instrukcja obsługi zawiera 

je chronione przez prawa autorskie.  
nie, przetwarzanie, rozprowadzanie 

enie jakiegokolwiek fragmentu 

i bez pisemnego zezwolenia firmy 

 jest zabronione.

okumentu: 1.1

rtykułu: 60903-80PL

ODPOWIEDZIALNOŒĆ:

Informacje zawarte w tej instrukcji mogą być 

zmieniane bez uprzedzenia i nie stanowią 

jakiegokolwiek zobowiązania firmy Brainlab.  
 
Informacje dodatkowe — zob. rozdział 

„Ograniczenie Odpowiedzialnoœci” 

Standardowych Warunków Sprzedaży firmy 

Brainlab.



PLANOWANIE, CZĘŒĆ 2
Wersje oprogramowania: cranial essential & unlimited 1.x, iPlan Cranial 3.x
FUNKCJE PRZEGLĄDU

• Nacisnąć przycisk strzałki na przeglądzie obrazu, aby 

wyœwietlić przyciski funkcyjne przeglądania. Używać ich 

do modyfikacji widoku (np. wyboru informacji wyœwietlanych 

w widoku 3D). 

• Dostępnoœć okreœlonych przycisków w zależnoœci od 

wybranego typu widoku oraz zakładki podglądu. 

UWAGA. Przytrzymać wskaŸnik myszy nad przyciskiem, 

aby wyœwietlić informację z nazwą funkcji. 
FUNKCJE PASKA NARZĘDZI

a Wybór zbioru obrazów, definiowanie opcji podglądu.

s Przewijanie między obrazami.

d Narzędzie Pozycjonowanie, powiększenie/pomniejszenie 

widoku, zmiana wartoœci okna.

f Funkcje mierzenia.

g Punkty etykiet, przycisk zrzutu ekranu, zapisanie planu.

UWAGA. Za pomocą końcówki narzędzia wyœwietlić nazwę 

funkcji.
PUNKTY REJESTRACJI

• Kliknąć Auto-Detect, by automatycznie wykryć markery 

sferyczne Brainlab.

• Wybrać typ markera, aby umieœcić markery ręcznie:

- Landmark (punkt orientacyjny).

- Donut Marker (marker obręczowy).

- Sphere Marker (marker sferyczny).

• Umieœcić marker klikając na widoku 2D lub 3D.
FUZJA OBRAZÓW

• Wybrać z listy parę obrazów, które mają być poddane fuzji. 

• Pary z szarymi znakami zaznaczenia oznaczają obraz poddane 

fuzji w oparciu o ramę referencyjną (oznaczenie DICOM). 

Zweryfikować wzrokowo fuzję i dopiero potem kliknąć 

zaznaczenie (ang. check-mark) celem potwierdzenia. 

Inne opcje fuzji: Manual (regulacja obrazu przy pomocy 

wskaŸnika myszy), Automatic (oparta na zwykłych 

strukturach), Registration Point (oparta na zaplanowanych 

punktach rejestracji).
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Uwaga. Niniejsza instrukcja nie zastępuje podręczników użytkownika.
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PĘDZLE

Pędzle pozwalają na zakreœlenie obszarów zainteresowania 

w zbiorze obrazów, np. na oznaczenie położenia guza.

• Aby ręcznie utworzyć obiekty, użyć funkcji Brush.

• Aby wybrać obszary o podobnych wartoœciach szaroœci, użyć 

funkcji SmartBrush.

• Aby wydzielić obszary za pomocą wartoœci ziarna, użyć 

funkcji SeedBrush.

• Aby usunąć obszary zaznaczonych obiektów, użyć funkcji 

Eraser.
PRZYGOTOWANIE OBIEKTÓW DO EKSPORTU

Po zakończeniu planowania obiektu, należy przygotować 

wszystkie obiekty do eksportu:

• W zadaniu Object Creation kliknąć przycisk ..., aby otworzyć 

właœciwoœci obiektu.

• W oknie dialogowym Properties kliknąć Prepare for 

Export...

• Wybrać obiekty, które mają być wyeksportowane do 

wybranego zbioru obrazów.

• Wybrać zbiór obrazów, który ma zostać wyeksportowany, 

a potem zatwierdzić OK.
ZAPISANIE I EKSPORT PLANU

• Kliknąć Save and Export.

• Wybrać archiwum i kliknąć Next:

- Kliknąć iPlan Patient Data, aby zapisać dane planowania.

- Kliknąć Brainlab Navigation, aby wyeksportować plan.

• W oknie dialogowym Export wybrać zbiory obrazów oraz 

planowaną zawartoœć do eksportu (np. obiekty, punkty 

etykiet, itp.).

• Kliknąć Export. Dane pacjenta są teraz wyeksportowane 

i gotowe do użycia przez nawigację.
 AUTORSKIE:
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KONFIGURACJA OR (SALI OPERACYJNEJ)
Wersje oprogramowania: cranial essential & unlimited 1.x
PRZYGOTOWAĆ INSTRUMENTY REFERENCYJNE

• Przymocować jednorazowe markery sferyczne a do Gwiazdy 

Referencyjnej Mayfield. 

• Przymocować adapter obejmy głowy s (np., Zacisk 

Referencyjny Mayfield lub Ramię Referencyjne Vario) 

do zagłówka. 

• Dokładnie dokręcić markery sferyczne i œruby mocujące. 

UWAGA. Upewnić się, że adapter obejmy głowy jest 

zamocowany w takim miejscu, żeby nie przeszkadzać 

chirurgowi w pracy.
PRZYMOCOWAĆ GWIAZDĘ REFERENCYJNĄ

• Przymocować gwiazdę referencyjną do adaptera obejmy 

głowy. 

• Wyregulować położenie gwiazdy tak, by zapewnić 

wystarczającą iloœć miejsca na nacięcie i kolejne etapy 

operacji bez przesuwania gwiazdy referencyjnej.

UWAGA. W czasie operacji nie przesuwać gwiazdy 

referencyjnej. Mogłoby to spowodować niedokładne 

œledzenie i ciężkie obrażenia ciała pacjenta.
POZYCJONOWANIE SYSTEMU

Ułożyć system tak, aby:

• Chirurg mógł bez trudu widzieć monitor.

• Kamera znajdowała się w odległoœci 1,2–1,8 metra od głowy 

pacjenta.

• Gwiazda referencyjna była widoczna dla obydwu soczewek 

kamery.

UWAGA. Kamera musi mieć niezakłócony widok gwiazdy 

referencyjnej oraz instrumentów. Upewnić się, że duże 

instrumenty (np. mikroskop) nie przesłaniają widoku.
URUCHOMIENIE PROGRAMU

• Uruchomić oprogramowanie, w oknie dialogowym Select 

to Begin, nacisnąć Navigation, by rozpocząć nawigowanie. 
(Opcjonalnie wybrać Data Transfer (Transfer danych), by 
pobrać np. dane DICOM, lub Planning, by zaplanować dane 
pacjenta na systemie Kolibri). 

• W poniższych oknach dialogowych wybrać Ÿródło danych 
pacjenta, a jeœli dotyczy, wybrać urządzenie wyjœcia wideo 
(tylko dla systemów Kolibri). 

UWAGA. Dostępnoœć opcji startowych oraz schematu pracy 
zależy od indywidualnej konfiguracji systemu. 
a
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Uwaga. Niniejsza instrukcja nie zastępuje podręczników użytkownika.
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PRZEGLĄD I POBIERANIE DANYCH PACJENTA

• Zweryfikować poprawnoœć danych pacjenta.

• Nacisnąć Load Patient. 

UWAGA. Jeœli wyœwietlane dane należą do innego pacjenta, 

nacisnąć Change Patient i wprowadŸ poprawne urządzenie 

pamięci masowej. 
WERYFIKACJA WIDOCZNOŒCI KAMERY

Zweryfikować widocznoœć instrumentów oraz gwiazdy 

referencyjnej:

• Zielone pole statusu = gwiazda i instrumenty widoczne.

• Zielone sfery = standard Pointer lub Softouch.

• Białe sfery = nieskalibrowany instrument, gwiazda przed 

rejestracją pacjenta.

• Czerwone sfery = gwiazda po rejestracji pacjenta.

• Szare sfery/koła = niezidentyfikowany instrument.

UWAGA. Teraz można rozpocząć rejestrację.
 AUTORSKIE:

 instrukcja obsługi zawiera 

je chronione przez prawa autorskie.  
nie, przetwarzanie, rozprowadzanie 
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i bez pisemnego zezwolenia firmy 

 jest zabronione. 

okumentu: 1.1

rtykułu: 60903-80PL

ODPOWIEDZIALNOŒĆ:

Informacje zawarte w tej instrukcji mogą być 

zmieniane bez uprzedzenia i nie stanowią 

jakiegokolwiek zobowiązania firmy Brainlab.  
 
Informacje dodatkowe — zob. rozdział 

„Ograniczenie Odpowiedzialnoœci” 

Standardowych Warunków Sprzedaży firmy 

Brainlab.



STANDARDOWA REJESTRACJA
Wersje oprogramowania: cranial essential & unlimited 1.x
KROK 1 

• Po zakończeniu skanowania CT lub MR usunąć markery 

rejestracyjne CT oraz MR z płyt markerów. 

• Zamocować markery rejestracyjne OR do płyt markerów. 

• Unieruchomić głowę pacjenta na zagłówku. 

UWAGA. Markery rejestracyjne są jednorazowe i należy je 

usunąć po użyciu.
KROK 2

• Aby uruchomić rejestrację, wybrać Standard Registration 

(poprzez przycisk Register — Rejestruj). 

• Upewnić się, że gwiazda referencyjna jest widoczna dla 

obydwu soczewek kamery, na co wskazują trzy białe sfery 

na wyœwietlaczu kamery. 
KROK 3

Jeœli markery rejestracyjne lub punkty orientacyjne nie zostały 

wczeœniej zaplanowane w zbiorze obrazów, oprogramowanie 

poinformuje o koniecznoœci zaplanowania ich obecnie.

• Aby automatycznie wykryć markery Brainlab noszone przez 

pacjenta, nacisnąć Detect. W razie potrzeby, parametry 

wykrywalnoœci można dopasować za pomocą suwaków.

• Jeœli marker nie może być wykryty, nacisnąć Add Marker, 

aby go dodać ręcznie.

• Aby rozplanować punkt orientacyjny, nacisnąć Add Landmark.
KROK 4a 

Jeœli zbiór obrazów zawiera markery Brainlab, które zostały 

automatycznie wykryte, można zarejestrować je w dowolnej 

kolejnoœci.

• Aby zarejestrować wskazaną liczbę markerów, należy 

postępować zgodnie z informacjami wyœwietlanymi przez 

system.

• Po każdym zarejestrowaniu markera sfera (w lewej częœci 

okna dialogowego) zaznaczona zostaje na niebiesko. 
Uwaga. Niniejsza instrukcja nie zastępuje podręczników użytkownika.
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KROK 4b 

Jeœli zostały dodane ręcznie jakiekolwiek markery Brainlab, 

lub dodano punkty orientacyjne, oprogramowanie wyœwietli 

komunikat z proœbą o zarejestrowanie ich we wstępnie 

zdefiniowanej kolejnoœci. 

• Znaczniki i punkty orientacyjne trzeba zarejestrować w 

kolejnoœci wskazanej przez oprogramowanie.

• Po każdym zarejestrowaniu markera lub punktu 

orientacyjnego sfera (w lewej częœci okna dialogowego) 

zaznaczona zostaje na niebiesko. 
KROK 5

• Podczas rejestracji markerów należy wsunąć delikatnie 

końcówkę wskaŸnika do œrodka każdego z markerów oraz 

obracać powoli uchwyt wskaŸnika w jednym kierunku, a 

następnie w przeciwnym. 

• Przytrzymać nieruchomo wskaŸnik. Pomyœlne pobranie 

danych potwierdzane jest sygnałem dŸwiękowym.

UWAGA. Po zarejestrowaniu wszystkich markerów 

oprogramowanie przechodzi do następnego kroku.
KROK 6 

Oprogramowanie raportuje obliczoną dokładnoœć rejestracji.

• Przesunąć wskaŸnik do co najmniej trzech anatomicznych 

punktów orientacyjnych i sprawdzić, czy położenie wskaŸnika 

na podglądach obrazów odpowiada prawdziwemu jego 

położeniu w anatomii pacjenta. 

• Jeœli dokładnoœć jest satysfakcjonująca, nacisnąć Accept. 

• Jeœli dokładnoœć nie jest satysfakcjonująca, nacisnąć 

Try Again lub Details i przejœć do kroku 7. 
KROK 7 (OPCJONALNY)

Nacisnąć Details, aby przejrzeć szczegóły dotyczące 

dokładnoœci poszczególnych zarejestrowanych punktów.

• Punkty użyte do obliczenia rejestracji są zaznaczone w 

kolumnie Consider.

• Umieœcić wskaŸnik na markerze rejestracyjnym lub punkcie 

orientacyjnym, aby wyœwietlić odchylenie od końcówki 

wskaŸnika do Acquired point i Planned point. 

• Ponownie zarejestrować punkty, które wykazują niską 

dokładnoœć, obracając wskaŸnik w odpowiednim punkcie. 
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REJESTRACJA DOPASOWANIA POWIERZCHNI
Wersje oprogramowania: cranial essential & unlimited 1.x
KROK 1

• Aby uruchomić rejestrację, wybrać Surface Matching 

Registration (poprzez przycisk Register — Rejestruj). 

• Upewnić się, że gwiazda referencyjna jest widoczna dla 

obydwu soczewek kamery, na co wskazują trzy białe sfery 

na wyœwietlaczu kamery. 
KROK 2a (OPCJA Z-TOUCH)

• Przełączyć przycisk zasilania (z tyłu urządzenia z-touch) 

do położenia ON. 

• Aby aktywować widoczną wiązkę, nacisnąć do połowy 

i przytrzymać włącznik wiązki laserowej. 

• Aby aktywować obydwie wiązki — podczerwoną i 

widzialną — nacisnąć przycisk całkowicie i przytrzymać. 

UWAGA. Nieprawidłowe obchodzenie się z laserem z-touch 

jest niebezpieczne dla pacjenta i personelu klinicznego.
KROK 2b (OPCJA SOFTOUCH)

• Nacisnąć przełącznik on/off (patrz strzałka), aby go 

uruchomić. Jego uruchomienie wskazuje zielona dioda LED, 

która trzykrotnie miga.

UWAGA. Jeœli urządzenie Softouch nie jest używane przez 

trzy minuty, automatycznie się wyłącza. 

UWAGA. W czasie zbierania danych należy upewnić się, że 

końcówka urządzenia Softouch dotyka pacjenta tak lekko, 

jak to możliwe — pozwoli to na uniknięcie przesunięcia 

skóry. 
KROK 3 

• W oknie dialogowym Patient Registration (Rejestracja 

pacjenta) nacisnąć z-touch lub Softouch, by wybrać 

metodę.

UWAGA. Jeœli Softouch znajdzie się w polu widzenia 

kamery, oprogramowanie automatycznie rozpocznie 

rejestrację urządzenia Softouch. Aby uruchomić ponownie 

rejestrację z-touch, nacisnąć przycisk z-touch w oknie 

dialogowym. 
Uwaga. Niniejsza instrukcja nie zastępuje podręczników użytkownika.
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KROK 4

Zebrać miejsca kostne po obu stronach twarzy. 

• z-touch: wolno przesuwać laser z-touch z całkowicie 

wciœniętym przyciskiem nad obszarem zainteresowania na 

pacjencie. 

• Softouch: aby zebrać każdy z punktów, delikatnie dotknąć 

punktu na pacjencie za pomocą końcówki Softouch i 
przytrzymać instrument. Pomyœlne pobranie danych 

potwierdzane jest sygnałem dŸwiękowym. 

UWAGA. Skanować wyłącznie obszary znajdujące się w 

zbiorze obrazów pacjenta. Upewnić się, że objęto cały nos. 
KROK 5

Po rejestracji z-touch ważne jest zebranie dodatkowych 

punktów za pomocą wskaŸnika lub Softouch. Wpływa to 

na poprawę dokładnoœci ogólnej. 

• Obrócić wskaŸnik lub użyć Softouch celem zebrania 

punktów w pobliżu planowanego nacięcia oraz z tyłu czaszki 

pacjenta.

• Nacisnąć Proceed, aby rozpocząć obliczenia dopasowania 

powierzchni.
KROK 6

Oprogramowanie raportuje teraz obliczoną dokładnoœć 

rejestracji.

• Przesunąć wskaŸnik do co najmniej trzech anatomicznych 

punktów orientacyjnych i sprawdzić, czy położenie wskaŸnika 

na podglądach obrazów odpowiada prawdziwemu jego 

położeniu w anatomii pacjenta.

• Dotknąć wskaŸnikiem skórę. Oprogramowanie wyœwietla 

odległoœć od końcówki wskaŸnika do powierzchni skóry.

• Jeœli dokładnoœć jest satysfakcjonująca, nacisnąć Accept. 

W przeciwnym razie przejœć do kroku 7.
KROK 7 (OPCJONALNY)

Nacisnąć ten przycisk w pozycji strzałkowej, aby 

wyœwietlić mapę wiarygodnoœci (zakodowaną 

kolorem), w oparciu na dystrybucję 

zarejestrowanych punktów oraz ich obliczonych 

odległoœci do powierzchni skóry. 

• Przytrzymać wskaŸnik przy czaszce, aby zobaczyć odchylenia 

dokładnoœci (zielony = wysoka wiarygodnoœć, żółty = œrednia 

wiarygodnoœć, brak koloru = niska wiarygodnoœć). 

• W razie potrzeby nacisnąć Modify, aby zebrać dodatkowe 

punktu lub powtórzyć rejestrację dopasowania powierzchni. 
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KALIBRACJA INSTRUMENTU
Wersje oprogramowania: cranial essential & unlimited 1.x
KROK 1

• Mocno przymocować jednorazowe markery sferyczne na 

adapterze do instrumentu. 

• Zamocować adapter instrumentu na instrumencie, który ma 

zostać skalibrowany. Aby uzyskać jak najlepszą dokładnoœć, 

należy ułożyć najdłuższe ramię macierzy wzdłuż osi 

instrumentu. 

UWAGA. Adapter do instrumentu musi być sztywno 

przymocowany do urządzenia, w sposób uniemożliwiający 

jakikolwiek jego ruch. 
KROK 2

• Mocno przymocować markery sferyczne do Matrycy 

kalibracyjnej narzędzi chirurgicznych (ICM4). 

• Rozpocząć procedurę kalibracji, trzymając razem ICM4 i 
wybrane narzędzie w polu widzenia kamery. Obydwa muszą 

być widoczne dla kamery podczas całej kalibracji.

UWAGA. ICM4 musi zostać wyjałowiona przed użyciem.
KROK 3

Jeœli dla wybranego adaptera dostępna jest poprzednia 

kalibracja: 

• Nacisnąć Restore, aby użyć poprzedniej kalibracji (tylko, gdy 

narzędzie lub adapter narzędzia nie zostały zmienione). 

• Nacisnąć Calibrate, aby przeprowadzić nową kalibrację (jeœli 

używane jest inne narzędzie lub zmieniło się położenie 

adaptera narzędzia).

UWAGA. Upewnić się, że przywrócona kalibracja została 

zweryfikowana.
KROK 4

Dostępne są następujące metody kalibracji:

• Pivot points: do kalibracji końcówek narzędzi (opcja 

domyœlna).

• Holes: do kalibracji końcówki oraz toru ruchu narzędzia z 

tępą lub zakrzywioną końcówką.

• Notches: do kalibracji narzędzi dowolnej œrednicy.

UWAGA. Nacisnąć przycisk w dolnej lewej częœci okna 

dialogowego, aby załadować wstępnie wykalibrowane 

narzędzie (jeœli dostępne). 
Uwaga. Niniejsza instrukcja nie zastępuje podręczników użytkownika.
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KROK 5a 

Kalibracja punktu obrotu: najlepsza metoda dla narzędzi ze 

spiczastą końcówką. 

• Przytrzymać końcówkę narzędzia w punkcie obrotu. 

• Obrócić delikatnie narzędzie. Upewnić się, że końcówka 

narzędzia nie zeœlizguje się z punktu obrotu.

UWAGA. Metody tej nie wolno używać do kalibracji toru 

ruchu narzędzi zakrzywionych. 
KROK 5b 

Kalibracja gniazda (otworu): najlepsza metoda dla narzędzi 

o stałej œrednicy. 

• Włożyć końcówkę narzędzia do najmniejszego możliwego 

gniazda. Upewnić się, że końcówka narzędzia dotyka dna 

gniazda.

• Nacisnąć odpowiednie gniazdo na ekranie.

• Przytrzymać nieruchomo narzędzie. Podczas całej tej 

procedury końcówka narzędzia ma być w pełni wsunięta 

do gniazda kalibracji.
KROK 5c 

Kalibracja złącznika-V (wycięcia): najlepsza metoda dla 

bardzo długich narzędzi.

• Najpierw skalibrować końcówkę przy pomocy punktu obrotu.

• Następnie położyć trzon narzędzia wzdłuż złącznika-V i 

przytrzymać nieruchomo narzędzie. 
KROK 6

Weryfikacja kalibracji:

• Końcówka instrumentu: obrócić narzędzie w punkcie obrotu. 

• Tor ruchu narzędzia: nacisnąć Show Trajectory i obrócić 

narzędzie w wycięciu. 

UWAGA. Jeœli przeprowadzono kalibrację gniazda, można 

jednoczeœnie zweryfikować końcówkę oraz tor ruchu, 

obracając końcówkę narzędzia w gnieŸdzie.
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KONFIGURACJA OBRAZÓW
Wersje oprogramowania: cranial essential & unlimited 1.x
KONFIGURACJA POSZCZEGÓLNYCH OBRAZÓW

Nacisnąć ikonę oka w dowolnym obrazie w celu okreœlenia 

jego ustawień. W otwierających się zakładkach wybrać:

• 2D Views: okreœlić kierunek 2D (np. osiowy).

• 3D Views: okreœlić kierunek 3D (np. cięcie szeœcienne/

trójwymiarowe).

• Other Views: okreœlić np. widok mikroskopowy.

• Windowing: dostosować wizualizację zbioru obrazów.

• Composition: nałożyć informację z jednego zbioru obrazów 

na drugi.

• Threshold: zoptymalizować powierzchnię wyœwietlania w 

obrazie 3D.
PRZEJRZEĆ DANE

• Nacisnąć Freeze na pasku menu, aby zablokować 

wyœwietlanie i uaktywnić poniższe opcje:

- Przewijać obrazy w zbiorze warstwa po warstwie za 

pomocą przycisków oznaczonych strzałkami w górnej/

dolnej częœci podglądu (można też użyć niewidocznego 

suwaka między strzałkami). 

- Nacisnąć i przeciągnąć niebieski krzyżyk, aby ponownie 

wyœrodkować dane obrazu w podglądzie.

• Nacisnąć przycisk Target na pasku menu, aby wyœrodkować 

punkt docelowy toru ruchu na œrodku podglądu. 
SKONFIGUROWAĆ GŁÓWNE EKRANY

Za pomocą przycisków Display skonfigurować trzy główne 

ekrany tak, aby móc je naprzemiennie przełączać (tylko 

unlimited). 

• Wybrać ekran (I, II lub III). 

• Aby wybrać wstępnie skonfigurowane ustawienia 

wyœwietlania, nacisnąć Display. 

• W zakładce Presets wybrać ustawienia wyœwietlania.

• W oknie dialogowym Select Set wybrać zbiór obrazów (jeœli 

dostępny jest więcej, niż jeden). 

• Nacisnąć i przytrzymać I, II lub III, by zapisać ustawienia 

wyœwietlania. 
SKONFIGUROWANY EKRAN (PRZYKŁAD)

Po wybraniu zbioru obrazów wyœwietlany jest skonfigurowany 

główny ekran (np. Side-by-Side 6 Windows — 6 okien 

sąsiadująco). 

• Aby wyœwietlić jakikolwiek widok w trybie pełnoekranowym, 

nacisnąć ikonę szkła powiększającego na wybranym obrazie. 

UWAGA. W zakładce Custom można zapisać 

skonfigurowane podglądy i ekrany (poprzez przycisk 

Display). 
Uwaga. Niniejsza instrukcja nie zastępuje podręczników użytkownika.



PRODUCENT:

Brainlab AG 
Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich, Germany

Europa, Afryka, Azja, Australia: +49 89 99 15 68 44 
USA i Kanada: +1 800 597 5911 
Japonia: +81 3 3769 6900 
Ameryka Œrodkowa: +55 11 3256-8301 
Francja: +33-800-67-60-30

E-mail: support@brainlab.com

PRAWA

Niniejsza

informac

Kopiowa

i tłumacz

instrukcj

Brainlab

Wersja d

Numer a
STANDARDOWY WYŒWIETLACZ Z 4 OKNAMI

Aby zmienić pozycje osiową, czołową i strzałkową na 

odmienny zbiór obrazów:

• Nacisnąć Display.

• Wybrać Standard 4 Windows.

• W oknie dialogowym Select Set wybrać zbiór obrazów. 

• Aby wyœwietlić jakikolwiek widok w trybie pełnoekranowym, 

nacisnąć ikonę szkła powiększającego na odnoœnym widoku. 
ZARZĄDZANIE DANYMI W OBRAZACH

Nacisnąć Data na pasku menu, aby wybrać spoœród 

poniższych opcji:

• Image Sets: dostosować wizualizację danych do zbiorów 

obrazów.

• Objects: zarządzać wyœwietlaniem obiektów zaplanowanych 

w iPlan.

• Composition: łączyć informacje jednego zbioru obrazów 

z innym zbiorem (wyœwietlanie we wszystkich obrazach).

• Trajectories: zarządzać torami ruchu zaplanowanymi w iPlan 

lub tworzyć je œródoperacyjnie.

• Points: zarządzać punktami zaplanowanymi w iPlan lub 

tworzyć je œródoperacyjnie.
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PRZEGLĄD NAWIGACJI
Wersje oprogramowania: cranial essential & unlimited 1.x
PO POMYŒLNEJ REJESTRACJI

• Ostrożnie wymontować niejałową gwiazdę referencyjną. 

• Obłożyć pacjenta i zamontować jałową gwiazdę referencyjną. 

• Obłożyć i okleić dokoła taœmą rurkę układu referencyjnego. 

UWAGA. Podczas mocowania sterylnej gwiazdy 

referencyjnej nie zmieniać położenia adaptera obejmy głowy. 

Mogłoby to spowodować niedokładne œledzenie i ciężkie 

obrażenia ciała pacjenta.
OPCJE NAWIGACYJNE

Nacisnąć Tools na pasku menu, aby wybrać spoœród 

poniższych opcji:

• Instruments: wybranie wstępnie wykalibrowane narzędzi i 

adapterów dla narzędzi wymagających kalibracji.

• Microscope: aktywacja nawigacji mikroskopowej.

• Ultrasound: inicjalizacja œledzenia ultradŸwiękami.

• Live Video: aktywacja strumienia wideo na żywo.

• Measurement: wyœwietlanie skali lub odległoœci w widoku 

nawigacji.
WYBÓR INSTRUMENTÓW

• Nacisnąć Instruments w oknie dialogowym Tools, aby 

otworzyć okno dialogowe Tools > Instruments. 

• Aby skalibrować instrumenty, nacisnąć Additional 

Instruments:

- Wybrać adapter instrumentu lub wstępnie wykalibrowany 

instrument. 

- Skalibrować instrument lub zweryfikować wstępnie 

wykalibrowany instrument. 
OKREŒLIĆ USTAWIENIA INSTRUMENTU

• Nacisnąć Instruments w oknie dialogowym Tools, aby 

otworzyć okno dialogowe Tools > Instruments. 

• Nacisnąć Settings:

- Aby umożliwić automatyczną aktywację kalibracji 

instrumentu, wybrać Pivoting Detection. 

- Celem przełączania się między wyœwietlaniem instrumentu 

w 3D i 2D, włączać/wyłączać 3-D Tools. 
Uwaga. Niniejsza instrukcja nie zastępuje podręczników użytkownika.
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KONFIGURACJA WIDEO NA ŻYWO

Nacisnąć Live Video w oknie dialogowym Tools, aby 

otworzyć strony z zakładkami, na których można 

skonfigurować ustawienia dla endoskopowego połączenia 

wideo. 

• W zakładce Video Source wybrać typ sygnału. 

• Otworzyć zakładkę Image Settings i dostosować ustawienia 

podglądu obrazu (np. jasnoœć, kontrast). 

• Nacisnąć Accept, aby potwierdzić ustawienia. 

• Wybrać Live Video w zakładce Other Views (za pomocą ikony 

oka), aby wyœwietlić podgląd wideo na żywo. 
POMIAR ODLEG˛OŒCI (DO CELU)

• Nacisnąć Measurement w oknie dialogowym Tools, aby 

otworzyć okno dialogowe Tools Measurement. 

• Nacisnąć Display Distances. 

• Skierować końcówkę wskaŸnika do wybranego punktu 

na pacjencie. Oprogramowanie wyœwietli odległoœć od 

wybranego punktu do planowanego celu w standardowych 

widokach 2D. 
POMIAR ODLEGŁOŒCI (MIĘDZY PUNKTAMI)

• Nacisnąć Measurement w oknie dialogowym Tools, aby 

otworzyć okno dialogowe Tools Measurement. 

• Nacisnąć Display Distances. 

• Skierować końcówkę wskaŸnika na pierwszy punkt pomiaru. 

• Nacisnąć Freeze na pasku menu. 

• Przenieœć końcówkę wskaŸnika na drugi punkt pomiaru. 

Oprogramowanie wyœwietla odległoœć między punktami 

w standardowych widokach 2D. 
USTAWIENIE OFFSETU KOŃCÓWKI NARZĘDZIA

Użyć tej opcji do wirtualnego wysunięcia lub wycofania 

nawigowanej końcówki instrumentu. 

• Nacisnąć Offset na pasku menu, aby otworzyć okno 

dialogowe Tool Tip Offset. 

• Okreœlić wartoœć offsetu końcówki urządzenia w milimetrach. 

• Na ekranie nawigacji:

- Czerwona linia oraz krzyżyk reprezentują offset. 

- Zielona linia oraz krzyżyk reprezentują bieżący instrument. 
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TRANSFER DANYCH
Wersje oprogramowania: cranial essential & unlimited 1.x
WYBRAĆ IMPORT ARCHIVE AND DATA 

(IMPORT ARCHIWUM I DANYCH)

• Otworzyć PatXfer i zaznaczyć typ archiwum: 

UWAGA. Na ekranie, który zostanie wyœwietlony, wybrać 

pacjenta, badania oraz serie obrazów. Przy wyborze badania 

oraz serii obrazów możliwe jest zaznaczenie więcej niż jednej 

pozycji za pomocą pól wielokrotnego wyboru (checkbox).

Hard disk 

CD Transfer 

DICOM Query/Retrieve 

MOD Transfer 

(Twardy dysk)

(Transfer na CD)

(Zapytanie/Odszukiwanie DICOM)

(Transfer na dysk magnetooptyczny)
PRZEGLĄD WYBRANYCH DANYCH

Przeglądanie danych na ekranie Original series:

• Navigator przedstawia przebieg transferu danych.

• Wybrać serie obrazów do przeglądu.

• Tutaj jest wyœwietlany wybrany zbiór obrazów.

• Przewijanie warstw obrazów umożliwiają suwaki.

• Szczegółowe informacje o wybranej serii obrazów.

UWAGA. Kontynuować naciskając Next lub kliknąć dwukrotnie 

na kolejny wymagany krok. 
WYBÓR EKSPORTU ARCHIWUM

Wybrać eksport archiwum na ekranie Archive selection:

Aby wyeksportować archiwum w celu użycia go 

z oprogramowaniem Brainlab, wybrać archiwum 

utworzone w standardowym formacie pliku Brainlab. 
ZACHOWAĆ DANE

Na ekranie Patient selection:

• Kliknąć New Patient, aby stworzyć nowy folder pacjenta oraz 

zapisać w nim dane, lub

• Wybrać folder istniejącego pacjenta i kliknąć Add to..., aby 

dodać dane pacjenta do tego folderu. 

UWAGA. Można zmieniać nazwisko oraz dane osobowe 

pacjenta, np. celem zapewnienia poufnoœci danych.
Uwaga. Niniejsza instrukcja nie zastępuje podręczników użytkownika.
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