ENT EM
Софтуер за навигация ENT EM
Версия 1.2

Ръководство за потребителя на софтуера
Редакция 1.2
Дата на изготвяне: 2019-07-24 (ISO 8601)
Copyright 2019, Brainlab AG Germany. Всички права запазени.

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ
1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ...................................................................................................7
1.1 Данни за контакт ...............................................................................................................................7
1.2 Правна информация ........................................................................................................................8
1.3 Символи ............................................................................................................................................10
1.4 Използване на системата .............................................................................................................11
1.5 Съвместимост с медицински устройства и софтуер ..........................................................12
1.6 Обучение и документация ...........................................................................................................15

2 НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА ..............................................................................17
2.1 Първи стъпки...................................................................................................................................17
2.2 Настройка на добавката за ЕМ проследяващия модул ......................................................19
2.3 Влияния върху точността на проследяване ..........................................................................22
2.4 Точност на регистрацията на пациента ...................................................................................23

3 ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА...........................................................................................25
3.1 Въведение в ENT EM .....................................................................................................................25
3.2 Стартиране и затваряне на софтуера и изключване на системата ................................26
3.3 Възстановяване на сесия ............................................................................................................28

4 ИЗБОР НА ДАННИ ............................................................................................................29
4.1 Въведение в избора на данни ....................................................................................................29

5 НАВИГАЦИЯ НА НАСТРОЙКАТА.......................................................................31
5.1 Избор на фиксиране на референция ........................................................................................31
5.2 Първоначално подреждане .........................................................................................................33
5.3 Позициониране ................................................................................................................................40
5.4 Потвърждаване на полето ...........................................................................................................42
5.5 ЕМ точност на проследяване ......................................................................................................44

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.2 ENT EM Вeр. 1.2

3

СЪДЪРЖАНИЕ

6 ПРОСЛЕДЯВАНЕ................................................................................................................47
6.1 Проследяваща система ................................................................................................................47
6.2 Проследяване на инструменти ..................................................................................................49

7 ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ .................................................................51
7.1 Регистрация на пациента .............................................................................................................51
7.2 Показалци за регистрация ...........................................................................................................53

8 РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОВЪРХНОСТТА ....
......................................................................................................................................................................55

8.1 Въведение в регистрацията на съответствие на повърхността .....................................55
8.2 Активиране на регистрация на съответствие на повърхността......................................58
8.3 Извършване на Регистрация на съответствие на повърхността ....................................61
8.4 Точност на регистрацията на съответствие на повърхността .........................................64

9 РЕГИСТРАЦИЯ НА ОРИЕНТИРИ .......................................................................69
9.1 Въведение в регистрацията на ориентири ............................................................................69
9.2 Активиране на регистрация на ориентири .............................................................................71
9.3 Планиране на регистрационни точки .......................................................................................73
9.4 Планиране на анатомични маркери ..........................................................................................74
9.5 Планиране на фидуциални маркери ........................................................................................75
9.6 Извършване на регистрация на ориентири ...........................................................................76
9.7 Точност на регистрацията на ориентира.................................................................................79

10 ФУНКЦИИ ЗА НАВИГАЦИЯ ..................................................................................81
10.1 Конфигуриране на изгледите на навигацията .....................................................................81
10.2 Допълнителни функции .............................................................................................................85
10.3 Потвърждаване на точността на навигацията ....................................................................87

11 ИНСТРУМЕНТИ..................................................................................................................89
11.1 Настройки на инструмент ..........................................................................................................89
11.2 Информация за състоянието на инструмента .....................................................................90

4

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.2 ENT EM Вeр. 1.2

СЪДЪРЖАНИЕ

12 КАЛИБРИРАНЕ .................................................................................................................93
12.1 Въведение в калибрирането ....................................................................................................93
12.2 Извършване на калибрирането ...............................................................................................95
12.3 След калибриране ......................................................................................................................100

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.2 ENT EM Вeр. 1.2

5

СЪДЪРЖАНИЕ

6

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.2 ENT EM Вeр. 1.2

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1

Данни за контакт

Поддръжка
Ако не можете да откриете в това ръководство информация, от която се нуждаете, или ако
имате въпроси или проблеми, свържете се с поддръжката на Brainlab:
Регион

Телефон и факс

Имейл

САЩ, Канада, Централна и
Южна Америка

Тел.: +1 800 597 5911
Факс: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Бразилия

Тел.: (0800) 892 1217

brazil.support@brainlab.com

Обединено кралство

Тел.: +44 1223 755 333

Испания

Тел.: +34 900 649 115

Франция и френскоговорящи
региони

Тел.: +33 800 676 030

Африка, Азия, Австралия,
Европа

Тел.: +49 89 991568 1044
Факс: +49 89 991568 811

Япония

Тел.: +81 3 3769 6900
Факс: +81 3 3769 6901

support@brainlab.com

Очакван експлоатационен срок
Предлагат се актуализации на софтуера и поддръжка на място за петгодишен
експлоатационен срок на продукта.

Обратна връзка
Въпреки извършения щателен преглед, това ръководство може да съдържа грешки.
Свържете се с нас на адрес user.guides@brainlab.com, ако имате предложения за
подобрения.

Производител
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Германия

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.2 ENT EM Вeр. 1.2
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Правна информация

1.2

Правна информация

Авторско право
Това ръководство съдържа собствена информация, защитена с авторско право. Нито една
част от това ръководство не може да бъде възпроизвеждана или превеждана без изричното
писмено съгласие на Brainlab.

Търговски марки на Brainlab
• Brainlab® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ.
• Curve™ е регистрирана търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ.
• Kick® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ.
• StarLink® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ.

Търговски марки, които не са на Brainlab
Microsoft® и Windows® са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и
други държави.

Информация за патент
Този продукт може да е обхванат от един или повече патенти или изчакващи решение
заявки за регистрация. Подробна информация ще намерите на: www.brainlab.com/patent.

Интегриран софтуер на трети лица
Този софтуер е базиран отчасти на работата по-долу. Пълният лиценз и бележката за
авторски права може да намерите на връзките по-долу.
• Библиотека на OpenJPEG (http://www.openjpeg.org)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces C++ 3.1.1, разработено от Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/
xerces-c/)
• Този софтуер се базира частично на разработката на Independent JPEG Group (https://
libjpeg-turbo.org)

СЕ етикет
CE етикетът указва, че продуктът на Brainlab е в съответствие с основните
изисквания на Директива 93/42/ЕИО на Съвета на Европа, Директивата относно медицинските изделия („ДМИ“).
Съгласно принципите, изложени в ДМИ, Софтуерът за навигация ENT EM
е продукт от клас IIb.

Докладване на инциденти, свързани с продукта
От вас се изисква да докладвате всякакви сериозни инциденти, които може да възникнат
във връзка с този продукт, на Brainlab, както и на съответните ваши национални
компетентни органи за медицински изделия, ако сте в рамките на Европа.
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Продажби в САЩ
Федералното законодателство на САЩ налага ограничения при продажбата на това
изделие, като то може да бъде продавано само от лекар или по назначение от лекар.
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Символи

1.3

Символи

Предупреждения
Предупреждение
Съобщенията тип „предупреждение“ са маркирани с триъгълни предупредителни
символи. Те съдържат изключително важна информация за целите на безопасността
във връзка с възможни наранявания, смърт или други сериозни последици, свързани
с употребата или неправилната употреба на устройството.

Внимание
Съобщенията тип „внимание“ са обозначени с кръгли символи за повишено
внимание. Те съдържат важна информация за възможни неизправности в
устройството, отказ на устройството, повреда в устройството или материални щети.

Забележки
ЗАБЕЛЕЖКА: забележките са изписани с курсив и дават допълнителни полезни съвети.
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1.4

Използване на системата

Предназначение
Системата ENT EM е предназначена да бъде система за интраоперативна образнонасочвана локализация, за да се позволи минимално инвазивна хирургия за УНГ
процедури. Тя свързва свободна сонда, проследявана от електромагнитна сензорна
система, към виртуално пространство с компютърни изображения върху данни за образи на
пациента, които се обработват от навигационната работна станция.

Показания за употреба
Тази система е указана за всяко медицинско състояние, при което употребата на
стереотактична хирургия може да е подходяща, и за случаите, когато може да се установи
твърда анатомична структура, като например череп, спрямо КТ или МР базиран модел на
анатомията.
Примерните процедури включват:
• Транссфеноидални процедури
• Максиларни антростомии
• Етмоидектомии
• Сфеноидотомии/сфеноидни обследвания
• Спораловидни резекции
• Фронтални синусотомии
• Интраназални процедури

Неподдържани функции
ENT EM не поддържа функцията на изглед на око на сондата или функцията за траектория.
Ако считате, че изгледът на око на сондата или на траектория са изключително важни за
вашата навигационна процедура, се свържете с поддръжката на Brainlab за информация
относно съвместимите приложения и системи за навигация.

Място на използване
Системата трябва да се използва в болнична среда, най-вече в помещения, подходящи за
хирургични интервенции (напр. операционни зали).

Внимателно боравене с хардуера
Компонентите на системата и инструментариумът от аксесоари се състоят от
прецизни механични части. Работете с тях внимателно.

Преглед на правдоподобността
Предупреждение
Преди лечението на пациента прегледайте правдоподобността на цялата
информация, въведена в системата и излязла от нея.

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.2 ENT EM Вeр. 1.2
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1.5

Съвместимост с медицински устройства и
софтуер

Съвместими медицински платформи на Brainlab
ENT EM е продукт, който е съвместим със следните неща:
• Curve 1.2
• Kick EM

Други платформи на Brainlab
Допълнителни съвместими платформи на Brainlab може да станат налични след издаването
на това ръководство за потребителя. Свържете се с поддръжката на Brainlab, ако имате
някакви въпроси относно съвместимостта.

Съвместими медицински устройства, които не са на Brainlab
Медицинско устройство

Производител

Фидуциални маркери за множество модалности

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
САЩ

Покривало за монитор Kick
Покривало за 27-инчов дисплей

Microtek Medical, Inc.
512 Lehmberg Road
Columbus, MS 39702
САЩ

Съвместими медицински инструменти на Brainlab
ENT EM е продукт, който е съвместим със следните неща:
• Клампи
- Клампа на инструментен адаптер (размер S/M/L/XL)
- Клампа на инструментен адаптер за Blakesley/правоъгълни инструменти
- Клампа на инструментен адаптер за цилиндрични инструменти
• Пациентска референция, ЕМ
• Пациентска референция, ЕМ 2.0
• ЕМ залепващ държач за еднократна употреба за пациентска референция
• Черепна референтна основа, ЕМ
• ЕМ показалец
• ЕМ къс показалец
• ЕМ показалец за регистрация
• ЕМ инструментна референция
• Показалци със сменяем връх
- Връх на показалец (Изместване: 30°, дължина: 95 mm, край на върха: 70°, 20 mm)
- Връх на показалец (изместване: 0°, дължина: 100 mm, край на върха: 90°, 20 mm)
- Връх на показалец (изместване: 45°, дължина: 115 mm)
• Тави за стерилизация
- Тава за стерилизация за ЕМ краниални/УНГ инструменти
- Тава за стерилизация за ЕМ основни инструменти
• Аспирационни тръби
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-

Максиларен синус, аспирационна тръба (символ. 8)
Максиларен синус, аспирационна тръба (символ. 10)
Максиларен синус, аспирационна тръба (символ. 8) с връх тип Frazier
Максиларен синус, аспирационна тръба (символ. 10) с връх тип Frazier
Стандартна аспирационна тръба (символ. 8)
Стандартна аспирационна тръба (символ. 10)
Стандартна аспирационна тръба (символ. 8) с връх тип Frazier
Стандартна аспирационна тръба (символ. 10) с връх тип Frazier

Сглобяване на инструменти
Ако някакъв инструментариум се използва с този продукт, се уверете, че всички
инструменти са правилно сглобени съгласно инструкциите в съответното Ръководство за
потребителя на инструмента.

Други инструменти на Brainlab
Допълнителен инструментариум може да стане наличен след издаването на това
ръководство. Свържете се с поддръжката на Brainlab, ако имате някакви въпроси относно
съвместимостта на инструмент със софтуера на Brainlab.
Предупреждение
Използвайте само инструменти и резервни части, указани от Brainlab, с ENT EM.
Използването на неразрешени инструменти/резервни части може да се отрази
неблагоприятно на безопасността и/или ефективността на медицинското устройство
и да застраши безопасността на пациента, потребителя и/или околната среда.

Устройства, които не са на Brainlab
Предупреждение
Използването на комбинации от медицински устройства, които не са разрешени от
Brainlab, може да повлияе лошо на безопасността и/или ефективността на
устройствата и да застраши безопасността на пациента, потребителя и/или околната
среда.

Съвместим медицински софтуер на Brainlab
На системата може да се инсталира и използва единствено медицинският софтуер на
Brainlab, посочен от Brainlab. Потърсете отдела за поддръжка на Brainlab за пояснения
относно съвместимостта с медицинския софтуер на Brainlab.

Друг софтуер на Brainlab
Друг съвместим софтуер на Brainlab може да стане наличен след издаването на
ръководство за потребителя.
Ако работите с версии на софтуера, различни от посочените по-горе, потърсете отдела за
поддръжка на Brainlab за разяснение относно съвместимостта с устройства на Brainlab.
Предупреждение
В системата може да се инсталира и използва единствено медицински софтуер на
Brainlab, посочен от Brainlab.

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.2 ENT EM Вeр. 1.2
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Софтуер, който не е на Brainlab
Само упълномощени от Brainlab служители може да инсталират софтуер на
системата на Brainlab. Не инсталирайте и не премахвайте никакви софтуерни
приложения.

Актуализации на защитата на Microsoft за Windows и актуализации на драйвери
Brainlab позволява инсталирането само на корекции на защитата. Не инсталирайте
сервизни пакети и актуализации по избор. Проверявайте настройките си, за да сте уверени,
че актуализациите се изтеглят и инсталират правилно и в подходящ момент. Не
актуализирайте драйвери за платформи Brainlab.
Потърсете на уеб сайта на Brainlab допълнителна информация за настройките и за списъка
с актуализации на защитата на Microsoft, блокирани от отдела за поддръжка на Brainlab.
Адрес: www.brainlab.com/updates
Парола: WindowsUpdates!89

Сканиране за вируси и злонамерен софтуер
Brainlab препоръчва да защитавате системата с модерен антивирусен софтуер.
Имайте предвид, че настройките на някои софтуерни продукти за защита от злонамерен
софтуер (напр. на вирусния скенер) може да повлияят отрицателно на работата на
системата. Например, ако се използва сканиране в реално време и се наблюдава достъпът
до всеки файл, зареждането и записването на пациентските данни може да бъде бавно.
Brainlab препоръчва да се изключи сканирането в реално време и да се прави сканиране за
вируси извън часовете на болнично използване.
Предупреждение
Уверете се, че антивирусният софтуер не променя никакви директории на Brainlab и
най-вече тези:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab и др.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData и др.
Предупреждение
По време на планиране на лечението не изтегляйте и не инсталирайте актуализации.
Потърсете отдела за поддръжка на Brainlab за допълнителна информация по тези въпроси.

Актуализации
Предупреждение
Актуализациите на операционната система (горещи поправки) или на софтуера на
трети лица трябва да се извършват извън часовете на болнично използване и в
тестова среда, за да се провери дали системата Brainlab работи правилно. Brainlab
следи излезлите горещи поправки на Windows и знае дали може да се очакват
проблеми при определени актуализации. Свържете се с отдела за поддръжка на
Brainlab, ако срещнете някакви проблеми с горещите поправки на операционната
система.

14

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.2 ENT EM Вeр. 1.2

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.6

Обучение и документация

Предвидена аудитория
Това ръководство за потребителя е предназначено за УНГ-хирурзи или техните асистенти,
когато се използва система за навигация на Brainlab.

Обучение на Brainlab
Преди да използват системата, всички потребители трябва да вземат участие в
задължителна обучителна програма, провеждана от упълномощен представител на Brainlab,
за да се гарантира безопасното и подходящо използване.

Поддръжка в контролирани условия
Преди да се използва системата за хирургични процедури, когато компютърно
подпомаганата навигация се счита за критично важна, извършете достатъчен брой пълни
процедури заедно с представител на Brainlab.

Отговорност
Предупреждение
Тази система е единствено в помощ на хирурга и не замества опита и/или
отговорността на хирурга по време на нейното използване. Потребителят винаги
трябва да бъде в състояние да работи без помощта на системата.
Само обучен медицински персонал може да работи с компонентите на системата и
инструментариума от аксесоари.

Удължено време на ОЗ
Навигационните системи на Brainlab са чувствително техническо оборудване. В зависимост
от организирането на ОЗ, позицията на пациента и изчисленото времетраене и сложност
оперативното време с използване на навигация може да е различно. Потребителят решава
дали е приемливо евентуалното удължаване на времето за съответния пациент и лечение.

Прочит на ръководствата за потребителя
Това ръководство описва сложен медицински софтуер или медицински устройства, които
следва да се използват внимателно.
Ето защо е важно всички потребители на системата, инструмента и софтуера:
• внимателно да прочетат ръководството, преди да пристъпят към работа с оборудването;
• да имат достъп до ръководството по всяко време.

Предлагани ръководства за потребителя
ЗАБЕЛЕЖКА: предлаганите ръководства за потребителя се различават в зависимост
от продукта на Brainlab. Ако имате въпроси относно ръководствата за потребителя,
които сте получили, потърсете отдела за поддръжка на Brainlab.
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Ръководство за потребителя

Съдържание

Ръководства за потребителя на софтуера

• Общ преглед на планирането на лечението и образно направляваната навигация
• Описание на системното организиране в ОЗ
• Подробни инструкции за софтуера

Ръководства за потребителя на хардуера

Подробна информация относно радиотерапевтичната и хирургична хардуерна апаратура, обикновено определяна като „големи сложни инструменти“

Ръководства за потребителя на инструмента

Подробни инструкции за работа с инструмента

Ръководство за почистване, дезинфекция и стерилизация

Подробности относно почистването, дезинфекцията и стерилизацията на инструментите

Ръководство за потребителя на системата

Подробна информация относно системните настройки

Техническо ръководство
за потребителя

Подробна техническа информация относно системата, включително спецификации и съответствия

Системно и техническо
Комбинира съдържанието на Ръководството за потребителя
ръководство за потребитена системата и Техническото ръководство за потребителя
ля

16

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.2 ENT EM Вeр. 1.2

НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА

2

НАСТРОЙКА НА
СИСТЕМАТА

2.1

Първи стъпки

Относно настройката на системата
Правилната настройка на системата е необходима, за да се позволи точна навигация.
Настройте системата така, че да не затруднява хирурга, и позиционирайте пациента
внимателно. След извършване на регистрацията пациентът и ЕМ генераторът на поле не
трябва да се местят.
Анимации в софтуера предоставят насоки за правилно установяване и позициониране на
пациента и пациентската референция и за потвърждаване на обема на проследяване.
След като настройката е завършена, изберете Next. Прикрепените инструменти и
референции тогава може да се видят в представяне на обема на проследяване.

Предпазни мерки
Предупреждение
Точността на системата може да се засегне от настройката. Някои метални предмети и
радиочестотно комуникационно оборудване може да предизвикат смущение в
електромагнитното поле, което може да засегне точността на проследяване. Винаги
потвърждавайте точността на системата за планираната процедура, преди да
завършите настройката. Проверете точността на системата в различни
пространствени местоположения, за да потвърдите, че полето не е нарушено.
Предупреждение
Електромагнитното поле на ЕМ генератора на поле може да се наруши от друго близко
оборудване, което да доведе до увеличена неточност на системата. Не използвайте
активно захранвани устройства в рамките на обема на проследяване, тъй като те
причиняват смущение, което засяга точността на проследяване.
Не навивайте никакви кабели около ЕМ генератора на поле, тъй като това може да
доведе до неизправност на устройството.

Отчитане на разстоянието
Предупреждение
Не работете с ЕМ генератора на поле в рамките на 200 mm от инсталиран пейсмейкър.
Магнитното поле, произведено от ЕМ генератора на поле, може да смути работата на
пейсмейкъра.
Предупреждение
Поставете ЕМ базовата станция поне на 60 cm от ЕМ генератора на поле, иначе
обемът на проследяване или точността на системата може да се засегнат.
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Първи стъпки

Предупреждение
Поставете Количката за монитор Kick поне на 60 cm или Количката за монитор Curve
Dual Display поне на 75 cm от ЕМ генератора на поле, иначе обемът на проследяване
или точността на системата може да се засегнат.
Предупреждение
Не поставяйте ЕМ инструментни кабели в рамките на 30 mm от кабела на ЕМ
генератора на поле. Ако са поставени толкова близо (в частност, ако кабелите са
паралелно един на друг), ЕМ инструментният кабел може да се подложи на
електромагнитно смущение, което да доведе до компрометирана точност на
системата.

Електрическа проводимост
Електромагнитното поле индуцира ток в електрически проводимите части.
Премахнете всички проводими предмети от пациента (напр. пиърсинг).

Функция за сдвояване
Възможно е да сдвоите монитора с друг монитор (напр. Kick, Curve, Buzz) за допълнително
преглеждане на софтуера. За повече информация направете справка със съответните
Ръководства за потребителя на системата и с Ръководството за потребителя на
софтуера Patient Data Manager.
ЗАБЕЛЕЖКА: сдвояването може да доведе до проблеми с производителността по време
на навигация. Ако се натъкнете на проблеми с производителността, обмислете
деактивиране на функцията за сдвояване в софтуера.
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2.2

Настройка на добавката за ЕМ проследяващия
модул

Относно добавката за ЕМ проследяващ модул
Компонентите на Добавката за ЕМ проследяващ модул може да се използват заедно или
със системи за навигация Kick или Curve.
За повече информация направете справка със съответното Системно и техническо
ръководство за потребителя на съответната платформа.

Как се настройва добавката на ЕМ проследяващия модул с Kick

①

②

④

③

Фиг. 1
Стъпка
1.

Уверете се, че ЕМ захранването ④ е изключено.

2.

Свържете ЕМ захранването към стенен контакт.

3.

Свържете Количката за монитор Kick ③ към стенен контакт.

4.

Свържете ЕМ базовата станция към ЕМ захранването и Количката за монитор
Kick.

5.

Свържете EM генератора на поле ① към ЕМ базовата станция ②.
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Как се настройва добавката на ЕМ проследяващия модул с Curve

①

②

③

Фиг. 2
Стъпка
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1.

Свържете Количката за монитор Curve ③ към стенен контакт.

2.

Свържете захранването на ЕМ базовата станция ② към гнездото на камерата.

3.

Свържете гнездото на системата за навигация на ЕМ базовата станция към USB
порта за ЕМ проследяване в Количката за монитор Curve.

4.

Свържете ЕМ генератора на поле ① към ЕМ базовата станция.
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Фиксиране на ЕМ базова станция

②

①

Фиг. 3
Стъпка
1.

Фиксирайте ЕМ базова станция към държача на Kick ЕМ ① (тази опция е налична
само за системата за навигация Kick) или към релса на масата на ОЗ ②.
ЗАБЕЛЕЖКА: разстоянието между ЕМ базовата система и полето на интерес
е ограничено от дължината на инструментния кабел. Настройте ЕМ базовата
станция, така че инструментите да достигат полето на интерес, като се уверявате, че има достатъчно отстояние при свързването на кабелите.

2.

Организирайте операционната маса, ако е необходимо.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако трябва да преместите масата на ОЗ след настройване на компонентите на Добавката за ЕМ проследяващ модул, преместете я изключително внимателно. Препозиционирането или накланянето на масата на ОЗ може
да причини компонентите на системата да се наклонят от издърпването на
прикрепените кабели.
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Влияния върху точността на проследяване

2.3

Влияния върху точността на проследяване

Влияние на металите
Въвеждането на метал (мед, алуминий, месинг, желязо и др.) или портативно/мобилно
радиочестотно комуникационно оборудване в електромагнитното поле може да предизвика
смущения и/или нарушения, които да засегнат точността на проследяване. Следователно
избягвайте използването на ненужни метали. Някои примери на смущения в операционната
зала включват маси за инструменти, метални части на маси за ОЗ, ендоскопски кули,
ретрактори, лампи за ОЗ, монитори, пиърсинги или часовници.
Имайте предвид, че друго медицинско оборудване може да повлияе на точността на
системата или на надеждността поради електромагнитни смущения. Обмислете
препозиционирането на другото медицинско оборудване, ако срещнете трудности.
Например може да се наложи да преместите ЕМ генератора на поле настрани от
металните части на операционната маса и едновременно да го държите близо до пациента
(както е описано в раздела по-горе).
Всеки път, когато внесете нов инструмент в полето, внимателно проверявайте точността при
целия обем на проследяване, за да потвърдите, че няма смущения.

Влияние на ЕМ инструментите
Предупреждение
Уверете се, че ЕМ инструментите са в добро състояние и не са видимо увредени или
наклонени, тъй като това може да повлияе негативно на точността на навигацията.
Внимателно калибрирайте инструментите, прикрепени към ЕМ инструментната
референция, и потвърдете точността на калибрирането на анатомичните ориентири, преди
да използвате калибрирания инструмент за хирургична операция. Когато превключвате ЕМ
инструментната референция към различен инструмент, винаги калибрирайте
новоприкрепения инструмент.
Редовно инспектирайте ЕМ инструментната референция за амортизация или увреда, за
да гарантирате правилно функциониране. Свържете се с отдела за поддръжка на Brainlab за
повече информация.
Изхвърляйте ЕМ инструменти, които са достигнали максималните цикли на повторна
обработка или очаквания експлоатационен живот, тъй като след това точността не може да
се гарантира.
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2.4

Точност на регистрацията на пациента

Оптимална модалност на сканирането и метод на регистрация
За оптимална точност на навигацията използвайте една от следните опции:
Опции
Черепна референтна основа, ЕМ като референция.
КТ данни в комбинация с някое от следните:
• Регистрация на стерилни ориентири.
• Костни винтове като ориентири/регистрационни точки, когато се използва Пациентска
референция, ЕМ 2.0, прикрепена към Черепна референтна основа, ЕМ.

Регистрация на точно съответствие на повърхността
По време на регистрация на съответствие на повърхността заснемайте точки чрез плъзгане
на ЕМ показалеца, ЕМ късия показалец или ЕМ показалеца за регистрация (в УНГ
режим – само в комбинация с Черепна референтна основа, ЕМ) върху отличителни
повърхности и костни структури, като например горната костна част на носа и страните на
очите.
Докато поддържате върха на показалеца непрекъснато в контакт с кожата на пациента,
заснемете точки от двете страни на главата на пациента, особено върху всяка достъпна
област на горната част на челото (зоната в близост до брегмата). Точките трябва да се
разпръснат и да обхванат възможно най-широката стерилна област.
Избягвайте заснемане на точки на неопределени области, веждите или области, където
кожата е видимо изместена. Не прилагайте натиск върху върха на показалеца на кожата на
пациента, тъй като това заснема точките по-дълбоко от нивото на кожата.
Предупреждение
Опитайте да регистрирате пациента в желаната позиция за хирургичната операция.
Основни промени в главата на пациента или позицията на ЕМ генератора на поле
след регистрация може да доведат до увеличена неточност на навигацията. Ако
трябва да препозиционирате главата на пациента по време на хирургичната
операция, потвърдете, че точността на системата в достатъчно добра за вашата
процедура, или повторете регистрацията.

Точна регистрация на ориентири
По време на регистрация на ориентири планирайте точките така, че да обграждат зоната на
интерес.
Заснемайте точките точно там, където са били планирани. Ако дадена точка е планирана
върху кост, може да се наложи да приложите сила към повърхността на кожата, за да
достигнете костта. Обратно, ако точката е била планирана на кожата, заснемете точката
върху повърхността на кожата и избягвайте натискане върху кожата.

Как се извършва подробно потвърждаване след регистрация на пациент
Точността на зоната на интерес може да се различава от точността, потвърдена върху
повърхността на кожата. За да планирате точността в зоната на интерес, потвърдете върху
различни ориентири, обкръжаващи зоната на интерес. След като до зоната на интерес е
осъществен достъп по време на хирургичната процедура, проверете дали точността все
още е достатъчна.
За да гарантирате подходяща точност на регистрацията на пациента:
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Стъпка
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1.

Потвърдете в областите, където не са взети точки по време на регистрацията.

2.

Потвърдете в няколко широко разпространени зони (напр. от двете страни на лицето, горе на главата или във или към зоната на интерес).

3.

Потвърдете следните ориентири:
• Трагуси.
• Инион.
• Брегма.
• Заби в горната челюст.
• Други типични ориентири, включително латерални ъгли на очите, назион или спина назалис. Въпреки това обаче те може да покажат оптимистични резултати, когато се използва съответствие на повърхността, тъй като са много близо до мястото, където регистрационните точки са заснети.
ЗАБЕЛЕЖКА: винаги потвърждавайте точността с помощта на ориентири. Ротационни грешки може да се засекат само когато се потвърждава при значими
ориентири, разпръснати върху главата на пациента.
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ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА

3.1

Въведение в ENT EM

Относно ENT EM
ENT EM е софтуер за интраоперативна навигация, базиран на сензорен екран. Поставянето
на хирургични инструменти в триизмерно представяне, насложено върху анатомични
набори от образи, като например МР и/или КТ, може да подпомага хирурга по време на
различни хирургични интервенции.
Предупреждение
ENT EM може да се използва само за УНГ лечения. Не използвайте софтуера за
никакви други лечения.
Предупреждение
ENT EM използва сканирани образи на пациента, които се заснемат преди
извършване на хирургичната операция. Действителната анатомия на пациента може
да се различава от предоперативните данни за образи (напр. поради резекции).

Типичен ENT EM работен поток
Стъпка
1.

Изберете пациента.

2.
Изберете EM Navigation от екрана за избор на УНГ работен поток.

3.

Изберете пациентските данни.

4.

Изберете фиксиране на референция.
Следвайте показаните стъпки, за да извършите настройката.

5.

Извършете регистрация.

6.

Извършете навигация.

7.

Калибрирайте инструментите, ако е необходимо.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако софтуерът изисква пациентът да бъде избран или сменен след избора
на УНГ работния поток, сте пренасочени незабавно към Patient Selection и Data
Selection.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако лечението на пациента е завършено и трябва да се стартира нова
процедура на пациента, изберете Finish и отидете на New Treatment. Системата ще се
рестартира автоматично.
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Стартиране и затваряне на софтуера и изключване на системата

3.2

Стартиране и затваряне на софтуера и
изключване на системата

Относно стартирането и затварянето на софтуера и изключването на системата
Инструкциите по-долу описват как правилно да се стартира и затваря софтуерът и как да се
изключва системата. За повече информация вижте съответното Ръководство за
потребителя на системата.

Как се стартира софтуерът
Стъпка
1.

Стартирайте системата.

2.

Изберете пациента.

3.

Изберете EM Navigation от екрана за избор на УНГ работен поток.
Предупреждение
Уверете се, че името и ИД на пациента са правилни, преди да заредите
данните на пациента.

4.

Изберете набора от образи.

5.

Setup Navigation се отваря.
Следвайте стъпките в Setup Navigation.

ЗАБЕЛЕЖКА: за подробности относно избора на пациент и данни направете справка с
Ръководството за потребителя на софтуера на Patient Data Manager.

Как се затваря софтуерът
Стъпка
1.

Натиснете бутона за начало отпред на системата Brainlab или символа за начало в
софтуера.
Content Manager се отваря.

2.

Изберете Export, за да експортирате пациентските данни в избрания носител за съхранение или местоположение в мрежата.
ЗАБЕЛЕЖКА: всички екранни снимки, заснети по време на сесията с помощта на
бутона Screenshot, са достъпни и записват, когато изберете Export.

ЗАБЕЛЕЖКА: за подробности относно записването на пациентски данни направете
справка с Ръководството за потребителя на софтуера на Patient Data Manager.

Правилно изключване
Винаги затваряйте софтуера, преди да изключите системата. Никога не използвайте
превключвателя на захранването, за да излезете от софтуера, тъй като данните може
да се загубят.

26

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.2 ENT EM Вeр. 1.2

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА

Как се изключва системата
Стъпка
1.

След затваряне на софтуера и записване на пациентските данни премахнете всички
прикрепени носители за съхранение.

2.

Изберете Finish в Content Manager.

3.

Изберете Shut Down.

ЗАБЕЛЕЖКА: за повече информация относно изключването на системата направете
справка със съответното Ръководството за потребителя на системата.
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Възстановяване на сесия

3.3

Възстановяване на сесия

Относно възстановените сесии
Ако софтуерът се изключи неочаквано, регистрацията може да се възстанови от
предишната сесия при рестартиране на софтуера.

Фиг. 4
Опции
Изберете Yes, за да възстановите предишната регистрация и да отворите основното меню.
Изберете No, за да стартирате отново от Patient Selection.
Предупреждение
Внимателно потвърдете възстановената регистрация, преди да продължите.

Позиция на пациента
Предупреждение
Не възстановявайте регистрацията, ако позицията на пациента е била променена
спрямо Пациентската референция или ЕМ генератора на поле.
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4

ИЗБОР НА ДАННИ

4.1

Въведение в избора на данни

Относно избора на данни
След като софтуерът стартира, сте подканени да изберете пациентските данни в Patient
Data Selection.
Ако са заредени повече от един набор от образи, софтуерът автоматично избира найдобрия набор от образи за регистрацията.
За повече информация вижте Ръководството за потребителя на софтуера Patient Data
Manager.

Не е избран пациент
Ако не е избран пациент преди навигация или регистрация, сте подканени да изберете
пациент:

Фиг. 5
Изберете OK, за да се върнете към екрана Patient Selection.

Как се зареждат пациентските данни по време на сесия
Можете да заредите пациентски данни по време на сесията, ако сте стартирали софтуера
без пациентски данни или ако искате да заредите първоначални или допълнителни
пациентски данни.
Стъпка
1.

Изберете бутона за начало, за да отворите Content Manager.

2.

Отворете Patient Data Selection.

3.

Изберете пациент и данни.
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Как се използва Image Fusion
Ако софтуерът Image Fusion е инсталиран, можете да сливате няколко набора от образи
заедно (напр. КТ и МР данни).
Стъпка
1.

Отворете Content Manager за достъп до софтуера Image Fusion.

2.

Ако пациентските данни съдържат набори от образи, които все още не са слети,
софтуерът избира двойки образи, които да се слеят автоматично.
Трябва да изберете Accept или Decline, за да продължите.

3.

Ако изберете Accept, образите се сливат.
Когато сливането завърши, изберете Done.

4.

Изберете Decline, за да продължите без сливане на наборите от образи.
За повече информация вижте Ръководството за потребителя на софтуера Image
Fusion.

Как се превключва от визуализирания набор от образи към слети образи

①

②

Фиг. 6
Ако сте заредили слети образи, можете да промените визуализирания набор от образи.
Стъпка
1.

Изберете иконата на данните ②.
Наличните набори от образи се визуализират.

2.

Прегледайте двойките и изберете желания набор от образи под SELECTED DATA
①.
Избраният в момента набор от образи се осветява в оранжево.

3.

30

Изберете Done, за да продължите.
ЗАБЕЛЕЖКА: за да заредите допълнителни набори от образи, изберете бутона
за начало, за да се върнете към Patient Selection и да изберете допълнителни пациентски данни.
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5

НАВИГАЦИЯ НА
НАСТРОЙКАТА

5.1

Избор на фиксиране на референция

Относно избора на фиксиране на референция
След като стартирате ENT EM и изберете набора от пациентски данни, се отваря менюто
Select reference fixation. Изберете метода на фиксиране на референцията.

Фиг. 7

Черепна референтна основа
Ако изберете Черепна референтна основа, можете:
• Да регистрирате преди покриване
• Да регистрирате след покриване
ЗАБЕЛЕЖКА: прикрепването на референцията към Черепната референтна основа, ЕМ
защитава референцията от преместване по време покриване и следователно
гарантира висока точност на навигацията.

ЕМ пациентска референция с лепенка
Ако изберете ЕМ пациентска референция с лепенка, трябва да регистрирате след
покриване с помощта на стерилния ЕМ показалец или ЕМ къс показалец.
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Избор на фиксиране на референция

ЗАБЕЛЕЖКА: ако е избрана ЕМ пациентска референция с лепенка, нестерилният ЕМ
показалец за регистрация е блокиран и не може да се използва за регистрация или
навигация.
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5.2

Първоначално подреждане

Екран за първоначално подреждане

①

② ③

Фиг. 8

②

①

③

Фиг. 9
След избиране на фиксирането на референцията се отваря екранът Initial arrangement.
Кой образ се показва зависи от настройката. Изберете символите за възпроизвеждане, за
да стартирате видеоклипове за повече информация относно:
• ① Фиксиране на кабела на Пациентската референция за оптимално кабелно
фиксиране
• ② Позициониране на Пациентската референция
• ③ Позициониране на ЕМ генератора на поле
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Прикрепване на пациентската референция, ЕМ
Пациентската референция, ЕМ може да се прикрепи с помощта на един от следните
методи в зависимост от използвания метод на регистрация:
• Черепна референтна основа: Налично за стерилна (след покриване) или нестерилна
(преди покриване) регистрация.
• ЕМ пациентска референция с лепенка: Налично за стерилна регистрация (след
покриване).
За най-добри резултати поставете Пациентска референция, ЕМ:
• Затворете зоната на интерес, без да покривате важните структури, необходими за
регистрация на повърхността.
• Върху твърда област на главата на пациента, където изместването или движението на
кожата не е вероятно, като например областта на челото и темпоралната кост (обръснете
зоната, ако е необходимо).
• Вътре в обема на проследяване с най-добра точност на проследяването (10 – 35 cm от
ЕМ генератора на поле и центрирано в xy равнината). Това позволява на системата да
проследява местоположението на главата на пациента по време на цялата процедура.

y
10 - 35 cm

x

Фиг. 10
Предупреждение
Поставете пациентската референция на 10 – 35 cm от ЕМ генератора на поле и
центрирано в xy равнината. Поставянето на пациентската референция твърде близо
или твърде далече от ЕМ генератора на поле може да доведе до намалена точност.
Не покривайте важни структури, необходими за регистрация на повърхността, с
пациентската референция.
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Как се прикрепва пациентската референция, ЕМ с черепна референтна основа

①

Фиг. 11
Стъпка
1.

С помощта на обучителното видео за насока относно настройката позиционирайте
Пациентската референция вътре в обема на навигацията.

2.

Прикрепете Пациентската референция, ЕМ към Черепната референтна основа,
ЕМ ①.
Черепната референтна основа, ЕМ трябва да се прикрепи здраво към главата с
помощта на винт. Когато се затегне напълно, винтът прониква на 5 mm. Избягвайте
завиване в зони, където черепната кост е по-малка от 5 mm дебелина и избягвайте
завиване върху венозни или артериални структури. Предвидете дебелината, изкривяването и качеството на черепа по време на планирането, за да предвидите дълбочината на проникване на поставения винт.

3.

Ако се използва позициониращото рамо, образувайте ухо с кабела на Пациентската
референция и го залепете с лепенка на главата на пациента, както е илюстрирано
в софтуера. Фиксирайте кабела, за да избегнете неволно движение на референцията на главата поради инцидентно дърпане на кабела.
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Стъпка
4.

②

Ако се използва фиксиращата пластина, фиксирайте кабела на Пациентската
референция към пластината за позициониране на пациента ②, както е показано, за
да избегнете неволно движение на референцията на главата поради инцидентно
дърпане на кабела.
Предупреждение
Достатъчната плътност на костта е изключително важна за прикрепването на
Черепната референтна основа, ЕМ. Тъй като възрастта на пациента и възможните
заболявания (напр. остеопороза) може да намалят плътността на костния минерал,
инспектирайте данните на планирането, преди да фиксирате устройството.
Предупреждение
Не затягайте фиксиращата гайка на тръбата твърде силно, тъй като това може да
причини измъкване на винта.
Предупреждение
Веднага щом основата се фиксира надеждно на главата на пациента, не затягайте
гайката повече, тъй като това може да увреди костния винт.
Предупреждение
За да избегнете фрактури, не прилагайте твърде много сила върху винтовете. Ако
винтът е твърде стегнат, така че тръбата да не може да се мести, разхлабете винта с
половин оборот.
Предупреждение
Хирургът е отговорен за гарантирането, че Черепната референтна основа, ЕМ е
монтирана здраво към безопасна и нестерилна зона на главата на пациента. Тъй като
Черепната референтна основа, ЕМ е прикрепена чрез минимален разрез и се прилага
минимална сила, прикрепването към критични области може да нарани пациента.
Предупреждение
Внимавайте да не се блъснете в Черепната референтна основа, ЕМ или да издърпате
кабела. Това може да нарани пациента и да причини неточности. Повторна
регистрация се изисква, ако пациентската референция е била препозиционирана или
преместена инцидентно след регистрацията.
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Как се прикрепва Пациентската референция, ЕМ със закрепване с тиксо

①

Фиг. 12
Стъпка
1.

С помощта на обучителното видео за насока относно настройката позиционирайте
Пациентската референция, ЕМ вътре в обема на навигацията.
Предупреждение
Ако използвате залепената с тиксо Пациентска референция, ЕМ, трябва
да извършите стерилна регистрация (или с Регистрация на ориентири,
или с Регистрация на съответствие на повърхността) след покриване, за
да избегнете неволно движение на пациентската референция по време
на регистрация.
Предупреждение
Ако използвате ЕМ залепващ държач за еднократна употреба за пациентска референция, трябва да извършите стерилна регистрация след
покриването, за да избегнете изместване.

2.

Прикрепете Пациентската референция, ЕМ директно към кожата с помощта на тиксо ①.

3.

Ако се използва позициониращо рамо, образувайте ухо с кабела на Пациентската
референция, ЕМ и го залепете с лепенка на главата на пациента, както е илюстрирано в софтуера.

4.

Ако се използва фиксираща пластина, фиксирайте кабела на Пациентската референция, ЕМ към пластината за позициониране на пациента, за да избегнете неволно движение на референцията на главата поради инцидентно дърпане на кабела.

Как се позиционира ЕМ генератор на поле с позициониращо рамо
Прикрепете ЕМ генератора на поле към позициониращото рамо, както е описано по-долу.
Обемът на проследяване започва на 5 cm от ЕМ генератора на поле (страната, сочеща
лицето на пациента) и преминава плавно към зона на максимална точност. Точността е пониска в първите 5 cm на обема на проследяване. Следователно, за да постигнете
оптимална точност, полето на интерес трябва да бъде на 10 – 35 cm от предната страна на
ЕМ генератора на поле.
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①

Фиг. 13
Стъпка
1.

Прикрепете позициониращото рамо ① към масата за ОЗ, така че ЕМ генераторът
на поле да сочи главата на пациента.

2.

Прикрепете кабелите на системата.

ЗАБЕЛЕЖКА: за допълнителна информация относно настройката и кабелите на
системата направете справка със съответните Ръководства за потребителя на
системата.

Как се позиционира ЕМ генератор на поле с фиксираща пластина
Прикрепете ЕМ генератора на поле към фиксиращата пластина, както е описано по-долу.
Обемът на проследяване започва на 5 cm от ЕМ генератора на поле (страната, сочеща
лицето на пациента) и преминава плавно към зона на максимална точност. Точността е пониска в първите 5 cm на обема на проследяване. Следователно, за да постигнете
оптимална точност, полето на интерес трябва да бъде на 10 – 35 cm от предната страна на
ЕМ генератора на поле.
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①

Фиг. 14
Стъпка
1.

Прикрепете фиксиращата пластина към масата за ОЗ, така че кръстът на пластината на основата ① да е разположен там, където ще се постави главата на пациента,
и ЕМ генераторът на поле сочи главата на пациента.

2.

Прикрепете кабелите на системата.

ЗАБЕЛЕЖКА: за допълнителна информация относно настройката и кабелите на
системата направете справка със съответните Ръководства за потребителя на
системата.
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5.3

Позициониране

Как се позиционира главата на пациента
Позиционирайте главата оптимално в рамките на обема на проследяване. Софтуерът ви
насочва да намерите оптималната позиция.

④
③

②

①

Фиг. 15
№

Компонент

①

Индикатори на позицията на главата:
• Зелен: Good position
• Жълт: Acceptable position
• Червен: Improve position

②

Сфера: Представяне на главата на пациента.

③

Представяне на обема на проследяване.
ЗАБЕЛЕЖКА: референциите трябва да са вътре в представянето по време на
процедурата.

④

Изберете Distortion Help, за да коригирате изкривяването.

ЗАБЕЛЕЖКА: по време на потвърждаването на точността пациентската референция и
представянията на инструмента не са показани. Вместо това се визуализира
разстоянието между върха на показалеца и точката за потвърждаване на
референцията.
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Индикатори на позицията на главата
Индикатор

Обяснение

Главата на пациента е в обема на проследяване в оптимална позиция.

Главата на пациента е в обема на проследяване в приемлива, но не оптимална позиция.

Главата на пациента е в обема на проследяване в неприемлива позиция. Трябва да подобрите позицията на
главата, за да можете да продължите към следващата
стъпка.
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5.4

Потвърждаване на полето

Относно изкривяването на полето
Изкривяването на полето намалява точността на проследяване. Софтуерът ви помага да
потвърдите, че не е налично изкривяване на полето.

②
①

Фиг. 16
№

Компонент

①

Представяне на показалеца

②

Представяне на пациентската референция

Индикатори на изкривяването на полето
За да проверите изкривяването на полето, прокарайте показалеца през целия обем на
проследяване. Ако някои индикатори на изкривяването на полето се визуализират на
екрана, има вероятност да има изкривяване на полето в близост до или директно в полето.
ЗАБЕЛЕЖКА: за повече информация за възможните причини за изкривяване на ЕМ поле
вижте съответните Ръководства за потребителя на системата.
Индикатор

Обяснение

Има малко изкривяване на полето, засягащо само показалеца, или показалецът е твърде близо до границата на
обема на проследяване.
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Индикатор

Обяснение

Има малко изкривяване на полето, засягащо показалеца и
пациентската референция.

Има голямо изкривяване на полето. Показалецът и пациентската референция не може да се засекат повече.
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5.5

ЕМ точност на проследяване

Относно ЕМ точността на проследяване
ENT EM предоставя единствено помощ на хирурга и не замества опита и/или отговорността
на хирурга. Независимо от това съответната точност на системата е изключително важна за
нейната производителност.
Цялостните грешки в навигацията с ENT EM може да са до 3 mm. Използвайте ENT EM
само за процедури, за които това ниво на точност е приемливо. Различни фактори може
значително да повлияят на точността на системата. Подходяща настройка и боравене,
както и внимателно потвърждаване на точността, са изключително важни за успешната
навигация.
Придържането към препоръките в този раздел е критично важно за осигуряване на ЕМ
точността на проследяване.

Потвърждаване на точността
Предупреждение
Периодично потвърждавайте точността на регистрацията по време на цялата
процедура, като сравнявате позицията на инструмента или показалеца,
визуализирана в изгледите на образа, спрямо действителната точка върху
анатомията на пациента.

Използване на подходящите сканирания
Уверете се, че се използват съответните сканирания на пациента. Не използвайте
деформирани ЯМР сканирания за регистрация. Ако е налична, използвайте 3D корекция на
деформацията за всички сканирания.
Заснемете наборите от образи, използвани за регистрация, съгласно протоколите за
сканиране на Brainlab.
Възможните източници на грешки включват ЯМР слушалки, натискащи се в кожата по време
на сканиране, както и тиксо върху пациента, което променя интерфейса на кожата.
За регистрация на съответствието на повърхността сравнете лицето на пациента с 3D
реконструкцията. Избягвайте области, които се различават между действителната анатомия
на пациента и 3D софтуерната реконструкция.

Позиция на пациентската референция
Позиционирайте пациентската референция на здрава област, максимално близо до зоната
на интерес, доколкото е възможно. Колкото по-близо до действителната зона на интерес се
монтира референцията, толкова по-точна ще бъде процедурата.
Уверете се, че референцията е вътре в най-точната зона на обема на проследяване,
идеално поставена пред ЕМ генератора на поле на разстояние от 10 – 35 cm.

Процедура на правилно покриване
Бъдете внимателни да не премествате регистрирания пациент, пациентската референция
или Черепната референтна основа, ЕМ по време на процедурата по покриване след
регистрация, тъй като това може да доведе до намалена точност на навигацията. Редовно
потвърждавайте точността на системата.
Предупреждение
Залепената с тиксо пациентска референция може да се премести неволно по време на
покриване. Следователно извършете стерилна стерилизация (или на ориентири, или
на съответствие на повърхността) след покриване на пациента или използвайте
Черепна референтна основа, ЕМ.
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Минимизиране на промените в полето на пациента и позицията на ЕМ генератора на поле
Избягвайте промени в позицията на главата на пациента или ЕМ генератора на поле след
регистрация.
Промените в настройката може да доведат до намалена точност на навигацията. Преди да
започнете регистрацията, се уверете, че пациентът е в желаната позиция за хирургичната
операция.
Ако е необходимо да препозиционирате главата на пациента по време на хирургичната
операция, потвърдете, че точността на системата се още е достатъчна, или повторете
регистрацията.

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.2 ENT EM Вeр. 1.2

45

ЕМ точност на проследяване

46

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.2 ENT EM Вeр. 1.2

ПРОСЛЕДЯВАНЕ

6

ПРОСЛЕДЯВАНЕ

6.1

Проследяваща система

Относно проследяващата система
За успешни регистрация и навигация инструментите трябва да са вътре в обема на
проследяване.
Използвайте индикаторите на обема на проследяване, за да проверите дали даден
инструмент или референция е вътре в обема на проследяване, с достатъчна точност, както
и дали има някакво смущение (напр. поради метали, електрически бръсначки, дебридери
или друг генератор на поле).

Състояние на инструмент/пациентска референция
Индикатор

Обяснение

Показалецът/пациентската референция е в обема на проследяване без
засечено смущение.

Показалецът/пациентската референция е в обема на проследяване, но
точността на проследяване е ниска поради:
• Смущение (за повече информация вижте съответните Ръководства за
потребителя на системата).
• Инструментът или пациентската референция не се намира в центъра
на обема на навигацията. В идеалния случай инструментите трябва да
се центрират в полето за навигация и да не се намират в рамките на
външните граници.

Показалецът, инструментът или пациентската референция е в обема на
проследяване, но точността на проследяване не е достатъчна.

Показалецът, инструментът или пациентската референция не е прикрепен/а или е прикрепен/а, но не се намира в рамките на обема на проследяване.

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.2 ENT EM Вeр. 1.2

47

Проследяваща система

Състояние на проследяващата система
Индикатор

Обяснение
Има грешка с проследяващата система. В момента не е налично.

Проследяващата система е поставена на пауза.

Проследяващата система загрява.

48

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.2 ENT EM Вeр. 1.2

ПРОСЛЕДЯВАНЕ

6.2

Проследяване на инструменти

Приоритет на проследяване за навигация
Софтуерът актуализира изгледите на навигацията на база на позицията на инструмента с
най-висок приоритет. Инструментите с най-нисък приоритет се визуализират, но не се
използват по подразбиране за актуализиране на изгледите.
Инструментите в центъра на обема на проследяване имат по-висок приоритет от
инструментите, намиращи се на границите на обема на проследяване. За инструментите,
намиращи се в центъра, се прилагат следните приоритети:
1. ЕМ показалец или ЕМ къс показалец
2. ЕМ показалец за регистрация
3. ЕМ инструментна референция
ЗАБЕЛЕЖКА: за да актуализирате изгледите на навигацията към позицията на
инструмент с по-нисък приоритет, премахнете инструментите с по-висок приоритет
от обема на проследяване.

Приоритет на проследяване за регистрация
1. ЕМ показалец за регистрация (само в комбинация с Черепна референтна основа, ЕМ)
2. ЕМ къс показалец
3. ЕМ показалец

Проследяващи латентности
Проверете за латентностни на проследяването, като сравните движението на
инструментите на екрана с действителния инструмент.
Предупреждение
Информацията в екрана на навигацията може да се забави в сравнение с вашия
действителен проследяван инструмент. Ако дисплеят на навигацията е бавен,
поддържайте видимите данни на минимум.

Как се използва поставянето на пауза на проследяването
За временно спиране на генерирането на ЕМ поле (напр. по време невромониторинг)
можете да използвате Pause Tracking.
Стъпка
1.

Изберете Pause Tracking под Navigation.

2.

Активирайте Pause Tracking, като преместите плъзгача надясно.
ЗАБЕЛЕЖКА: за да използвате Pause Tracking, мониторът трябва да е свързан
със системата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато е активирано Pause Tracking, символът Pause ще се появи на
състоянието на проследяването.
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7

ИНФОРМАЦИЯ ЗА
РЕГИСТРАЦИЯ

7.1

Регистрация на пациента

Относно регистрацията на пациента
Регистрацията на пациента позволява на софтуера да нанесе предоперативните данни за
образа на пациента към физическата анатомия на главата на пациента. Регистрацията
обикновено се извършва в стерилна среда.
Предупреждение
Софтуерът използва предоперативни образи на сканиране на пациента.
Действителната анатомия на пациента може да се различава от предоперативните
данни за образи (напр. поради резекции). Уверете се, че за регистрацията и
навигацията анатомията на пациента е същата като това, което се вижда в набора от
образи.

Методи за регистрация
Метод

Обяснение

Surface Match

Заснемете повърхността на кожата на пациента с помощта на
ЕМ показалец, ЕМ къс показалец или ЕМ показалец за
регистрация (в УНГ режим – само в комбинация с Черепна референтна основа, ЕМ).

Landmark

Регистриране на маркерите, носени от пациента по време на
сканиране, или на предварително планирани ориентири в набора от образи.

ЗАБЕЛЕЖКА: съответствие на повърхността е методът за регистрация по
подразбиране. Ако искате да превключите към регистрация на ориентири, изберете
Landmark от падащото меню на екрана за регистрация.

Данните не може да се използват за регистрация
Ако даден пациент е бил избран, но данни не са били избрани, се появява следният
изскачащ прозорец:
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Фиг. 17
Изберете OK, за да бъдете пренасочени към Patient Data Selection.
ЗАБЕЛЕЖКА: в редки случаи избраните пациентски данни не съвпадат с протоколите за
сканиране. За повече информация за подходящите данни направете справка с
Ръководството за потребителя на софтуера Patient Data Manager.

Възстановяване на регистрация
Ако софтуерът се изключи неочаквано, регистрацията от предишната сесия може да се
възстанови.
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7.2

Показалци за регистрация

Показалци за стерилна и нестерилна регистрация

②

①
Фиг. 18

За стерилна регистрация използвайте ЕМ показалец ① или ЕМ къс показалец ②.

Фиг. 19
За нестерилна регистрация използвайте ЕМ показалец за регистрация с Черепна
референтна основа, ЕМ.
Предупреждение
Не използвайте ЕМ показалци на очите на пациента.
Предупреждение
Не използвайте ЕМ показалец за регистрация в комбинация с неинвазивно залепена с
тиксо Пациентска референция, ЕМ.
Предупреждение
ЕМ показалците не са предназначени за използване в МР среда. Не излагайте
устройството на високо магнитно поле, като например скенер за ядрено-магнитно
изобразяване (ЯМР), тъй като може да се магнетизира. Проследяването с
магнетизирано устройство може да доведе до неправилна навигация и възможно
нараняване.

Нестерилен ЕМ показалец за регистрация
Ако сте избрали ЕМ пациентска референция с лепенка, ви е позволено да използвате
само стерилния ЕМ показалец или ЕМ къс показалец. Ако се опитате да включите ЕМ
показалец за регистрация, се появява изскачащо съобщение, което ви инструктира да
използвате стерилния ЕМ показалец или ЕМ къс показалец.
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Показалци за регистрация

Преди да започнете
Предупреждение
Внимателно прочетете главата за ЕМ показалец в съответното Ръководство за
потребителя на инструмента.
Предупреждение
Потвърдете, че ЕМ показалеца функционира правилно чрез проверка на точността.
Вижте съответното Ръководството за потребителя на инструмента за повече
информация.
Предупреждение
Извършете регистрация под стерилните условия и след покриването на пациента, за
да избегнете движение на пациентската референция, водещо до неточна навигация.
Алтернативно използвайте Черепна референтна основа, ЕМ, за да прикрепите здраво
референцията.
Предупреждение
ЕМ показалците са високо точни и чувствителни медицински инструменти. Ако даден
показалец се изпусне (дори ако е в кутията за съхранение), потвърдете точността на
калибрирането, както е описано, или се свържете с Brainlab за съвет как да
процедирате.
Не излагайте ЕМ показалците на X-радиация, тъй като това може да увреди
устройството.
Използвайте ЕМ показалеца, ЕМ късия показалец и ЕМ показалеца за регистрация
само в комбинация с устройства, които се предназначени за използване с ЕМ система
за навигация на Brainlab.
ЗАБЕЛЕЖКА: когато използвате ЕМ показалци за регистрация, внимавайте върхът да
не нарани пациента. Кръвоносни съдове, очи и други чувствителни области не са
подходящи за регистрация на ориентири.

Подходящи области за заснемане на точки
• Не използвайте показалците върху мека тъкан, която може да измести позицията си
(напр. отпусната кожа).
• За да осигурите максимална точност, заснемете точки от двете страни на лицето на
пациента.
• Като цяло костни структури с повърхност, които не се променят по време на анестезия, са
подходящи за заснемане на точки.
ЗАБЕЛЕЖКА: мандибулата не е приемлива костна структура за заснемане на точки,
тъй като позицията може да се премести спрямо пациентската референция.
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8

РЕГИСТРАЦИЯ НА
СЪОТВЕТСТВИЕ НА
ПОВЪРХНОСТТА

8.1

Въведение в регистрацията на
съответствие на повърхността

Относно регистрацията на съответствие на повърхността
С регистрацията на съответствие на повърхността заснемате специфични повърхности на
главата на пациента с помощта на ЕМ показалец, ЕМ къс показалец или ЕМ показалец за
регистрация.
Софтуерът използва алгоритъм за съответствие на повърхността, за да напасне
анатомията на пациента с предоперативните КТ/МР образи. Само анатомични точки на
повърхността, включени в КТ/МР наборите от образи, може да се заснемат и използват от
алгоритъма за съответствие на повърхността. Не заснемайте точки в области, които не са
твърди в сравнение с КТ или МР сканирането (напр. около брадичката).
Предимство на регистрацията на съответствие на повърхността е, че КТ/МР маркери не се
заснемат.

Изисквания за набора от образи
• Наборът от образи трябва да съдържа областта, която ще се заснема на анатомията на
пациента, като това включва и целия нос.
• Дебелината на среза за образа на съответствието на повърхността не трябва да
надвишава 3 mm.
• За да постигнете най-високо качество на регистрацията, използвайте МР T1, КТ или КТА
набори от образи.
• Използването на МР T2 набори от образи може да доведе до понижено качество на
регистрация.

Качеството на данните е незадоволително
Ако качеството на данните не е достатъчно за съответствие на повърхността, се появява
следният изскачащ прозорец:
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Фиг. 20
Изберете една от следните опции, за да продължите:
Опции
Load New Data

Пренасочва към Patient Data Selection.

Landmark

Стартира регистрация на ориентири.

Select Manually

Отваря Data Selection в страничната лента.
В този случай можете да изберете данните,
но качеството ще бъде ниско.

ЗАБЕЛЕЖКА: сканирайте само анатомичните зони, които ще се включат в набора от
образи за регистрация на съответствие на повърхността. Направете справка с
протокола за сканиране на Brainlab за информация относно подходящите набори от
образи.
ЗАБЕЛЕЖКА: регистрацията на съответствие на повърхността е по-вероятно да е
неуспешна, ако се използва с набори от образи от ротационна ангиография, C-рамо или
Cone Beam CT. Препоръчва се първо да извършите регистрация на съответствие на
повърхността в МР или КТ набори от образи, а след това да използвате автоматично
сливане на образи, за да слеете други типове образи.
ЗАБЕЛЕЖКА: когато 3D реконструкцията показва резултат, който е крайно различен
от повърхността на кожата на пациента, можете да промените прага, като изберете
бутона на прага в софтуера.

Избор на набор от образи
Софтуерът автоматично избира набора от образи, който е най-задоволителен за
Регистрация на съответствие на повърхността. Ако не искате да регистрирате с
помощта на автоматично избран набор от образи, изберете различен набор от образи под
Selected Data. За повече информация вижте Ръководството за потребителя на софтуера
Patient Data Manager.
ЗАБЕЛЕЖКА: всякакви предишни регистрации се губят, ако изберете нов набор от
образи.

Прекъсване на регистрацията
Ако регистрацията се прекъсне поради някаква причина, регистрацията трябва да се
извърши отново.
ЗАБЕЛЕЖКА: регистрациите се изтриват автоматично след 24 часа.
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Типичен работен поток за регистрация на съответствие на повърхността
Софтуерът ви насочва през регистрацията на база на анатомичните ориентири и позицията
на пациента по отношение ЕМ генератора на поле.
Стъпка
1.

Потвърдете повърхността на 3D реконструкцията.

2.

Заснемете три анатомични ориентира, както е подадено като инструкции от софтуера.

3.

Заснемете точки за съответствие на повърхността с помощта на ЕМ показалец, ЕМ
къс показалец или ЕМ показалец за регистрация.

4.

Потвърдете точността на регистрацията.
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8.2

Активиране на регистрация на съответствие
на повърхността

Относно активацията
Изберете Next след завършване на Setup Navigation. Регистрацията на съответствие на
повърхността се отваря автоматично като избор по подразбиране.

Екран за регистрация на пациента
Софтуерът автоматично избира най-добрия набор от образи за регистрацията. Ако е
необходимо, можете да превключите към различен зареден набор от образи, като изберете
иконата на данните.

②

①

③
④

Фиг. 21
№

Компонент

①

3D реконструкция на набора от образи. Използвайте тази реконструкция, за да потвърдите повърхността.

②

Зелената област на 3D модела указва идеалната зона, в която да заснемете точки
на съответствие на повърхността.
Анимацията демонстрира начина на преместване на показалеца по повърхността за
постигане на най-добри резултати.

③

Натиснете Start Over, за да стартирате отново регистрацията.

④

Изберете Threshold, за да отворите диалоговия прозорец на прага на кожата.

Потвърждаване на 3D повърхността
Преди да започнете регистрация, проучете повърхността на 3D реконструкцията, за да
определете дали е подходяща за регистрация на съответствие на повърхността.
Проверете дали:
• Повърхността на лицето е ясно видима.
• Повърхността на кожата е гладка без прекъсвания или големи артефакти.
• 3D реконструкцията наподобява пациента.
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• Тръбите, тиксото и другите устройства, които може да променят изгледа на лицето след
сканиране, се идентифицират.
ЗАБЕЛЕЖКА: обърнете внимание, че изместване на кожата може да се е появило по
време на сканирането заради устройството за фиксиране на пациента.

Как се променя прагът
Ако повърхността на кожата не може да се визуализира правилно (напр. когато се използва
Cone Beam CT), изберете Threshold, за да регулирате, както е необходимо.
Стъпка
1.

①

Изберете Threshold ① от лентата с инструменти.
2.

②

В диалоговия прозорец, който се отваря, регулирайте плъзгача ②, за да визуализирате повърхността на кожата, както е необходимо.
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Стъпка
3.

③

Когато визуализацията е правилна, изберете Accept ③, за да продължите с процедурата.
Изберете Cancel или Reset, за да анулирате или повторите процеса.
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8.3

Извършване на Регистрация на съответствие
на повърхността

Преди да започнете
Предупреждение
Избягвайте заснемане на точки в области, където анатомията на пациента може да се
различава от набора от образи (напр. подути области на лицето или изместване на
кожата поради различна позиция на пациента). Това може да доведе до неправилни
регистрация и навигация.

Начин на заснемане на първите точки

Фиг. 22
Четири регистрационни точки се идентифицират от софтуера в дефиниран ред:
• Латерален кантус, дясно
• Назион
• Латерален кантус, ляво
• Инион
Три от тези точки трябва да се заснемат. Ако една от тези точки не е налична поради
препозициониране на пациента, натиснете Skip Point, за да продължите към следващата
точка.
ЗАБЕЛЕЖКА: за да рестартирате регистрацията от началото, изберете Start Over.
Всички точки, които вече са заснети, ще се изтрият.
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Как се заснемат точки на повърхността на кожата

①

②

③

④
Фиг. 23
Стъпка
1.

Задръжте показалеца вътре в обема на проследяване.

2.

Внимателно задръжте показалеца срещу кожата на пациента и го местете вътре в
зелената област на интерес ②.
ЗАБЕЛЕЖКА: задръжте показалеца под ъгъл от 40 – 60° към повърхността на кожата, за да гарантирате точна регистрация. Ако ъгълът е твърде стръмен,
показалецът лесно ще се заклещи в неравномерностите на повърхността, а ако
ъгълът е твърде плосък, върхът на инструмента може да премине над повърхността на кожата.

3.

Натиснете контролния бутон на показалеца, за да започнете заснемането на точките. Дръжте контролния бутон натиснат, докато плъзгате върха на показалеца по зелената област, поддържайки постоянен контакт с кожата на пациента.
Точките се появяват на 3D реконструкцията ①. Препоръчва се също да заснемете
точки на горната част на челото, ако областта не е покрита по време на регистрацията.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако върхът на показалеца загуби контакт с кожата на пациента,
изберете Start Over ③, за да стартирате отново заснемане на повърхността на
кожата.

4.

Като се заснемат повече точки, лента на напредъка ④ се запълва и чувате ясен тон.

5.

След като заснемането на точката е завършено, софтуерът продължава към потвърждаването.
Потвърдете точността на регистрацията в екрана, който се отваря.

Предупреждение
По време на заснемане на точките, дръжте върха на показалеца в постоянен контакт с
кожата на пациента. Не прилагайте натиск с върха на показалеца върху кожата на
пациента, тъй като това може да надупчи кожата и да предизвика системата да
заснеме точките по-дълбоко от нивото на кожата.
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Предупреждение
Заснемането на точки твърде бързо по време на регистрация може да доведе до
неточности.

Как се поставя на пауза заснемането на повърхността на кожата
Стъпка
Отпуснете контролния бутона на ЕМ показалеца или ЕМ късия показалец, за да поставите на пауза заснемането на повърхността на кожата.
За да рестартирате заснемането, натиснете отново контролния бутон.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете също да използвате ЕМ показалеца за регистрация в краниален
режим за нестерилна регистрация.

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.2 ENT EM Вeр. 1.2

63

Точност на регистрацията на съответствие на повърхността

8.4

Точност на регистрацията на съответствие на
повърхността

Възможни причини за намалена точност на навигацията
Предупреждение
За да се осигури достатъчна точност, наборът от образи (напр. КТ, МР) трябва да е
подходящ за стереотактични процедури за навигация и трябва да се осигури 3D
правилност. Сканирайте пациента, както е описано в протокола за сканиране на
Brainlab.
Предупреждение
Поради възможни деформации на МР наборите от образи точността на навигацията
може да се намали при точката на интерес дори ако регистрацията е задоволително
потвърдена.
Предупреждение
Потвърдете точността в близост до зоната на интерес, но не директно върху
регистрираните ориентири. Имайте предвид, че точността на навигацията може да се
намали в области, където точността не е била потвърдена поради разпространение
на грешка.
Предупреждение
Точността може да варира в рамките на обема на проследяване в зависимост от
разстоянието между инструмента и ЕМ генератора на поле.

Ако не може да се намери съответствие

След заснемане на допълнителни точки съответният диалогов прозорец се отваря, ако
софтуерът все още не може да намери съответствие.
Опции
За да заснемете още точки, изберете More Points.
Отваря се диалоговият прозорец за регистрация. Всички допълнителни точки са посочени
с различен цвят.
За да рестартирате регистрацията, изберете Start Over.
Всички точки, които вече са заснети, се изтриват.
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Опции
За да превключите към регистрация на ориентири, изберете Landmark.

Ако е намерена регистрация
Когато регистрацията е успешна, се отваря екранът за потвърждаване на регистрацията.

Фиг. 24
Стъпка
1.

Задръжте показалеца към познати анатомични ориентири (напр. назион, най-латералните орбитални точки) и потвърдете, че позицията на показалеца, визуализирана в изгледите на образа, съответства на действителната точка на анатомията на
пациента.

2.

Задръжте показалеца към различни точки на черепа на пациента и потвърдете, че
визуализираното разстояние от виртуалния връх на показалеца до кожата на пациента кореспондира на действителната позиция на показалеца.
ЗАБЕЛЕЖКА: измерването на разстоянието се показва, когато върхът на показалеца е в рамките на 8 mm от изчислената повърхност.

3.

Ако потвърдената регистрация е приемлива, изберете Yes, за да продължите с процедурата.

Предупреждение
Потвърдете точността при няколко анатомични ориентира, особено в зоната на
интерес, тъй като тя може да се различава от точността, потвърдена на повърхността
на кожата. Ако зоната на интерес не е достъпна, потвърдете области, които са
възможно най-близо до зоната на интерес.

Опции за подобряване
Стъпка
1.

Ако регистрацията не е приемлива след визуално потвърждаване, изберете No на
екрана за потвърждаване на регистрацията.
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Стъпка
2.

Отваря се диалоговият прозорец Improvement Options.
3.

Изберете опция, за да продължите:
• More Points: Заснема десет допълнителни точки на повърхността. Всякакви заснети преди точки на повърхността се задържат и отчитат при изчислението.
• Start Over: Повторно стартиране на регистрацията.
• Landmark: Превключва към регистрацията на ориентири.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако се наблюдава значително отклонение по време на визуално потвърждаване, се препоръчва да изберете No и/или да проверите точността на
показалеца.

Използване на още точки

Ако Регистрацията на съответствие на повърхността е била успешна, но по време на
потвърждаването резултатът не е бил оптимален, можете да използвате More Points, за да
го подобрите.
След добавянето на още точки са възможни два сценария:
Опции
Алгоритъмът намира съответствие и се отваря екранът за потвърждаване. Можете вече да
превключвате между двете регистрации с превключвателя Last Solution (вижте по-долу).
Алгоритъмът не намира съответствие. Това означава, че допълнителните точки не са помогнали на софтуера да подобри регистрацията, и се визуализира изскачащият прозорец
No match found.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако изберете Last Solution, се връщате към страницата за
потвърждаване на предишното решение. Допълнителните точки се отхвърлят и се
показва предишната регистрация.

Използване на Last Solution за сравняване на регистрации
Ако изберете More Points от Improvement Options и е намерено съответствие, софтуерът
показва страницата за потвърждаване на двете регистрации: оригиналната и
допълнителните точки.
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Превключвателят Last Solution се активира на лентата с инструменти. Вече можете да
превключвате между двете успешни регистрации и да ги сравнявате.
Стъпка
1.

①

Превключете Last Solution на лентата с инструменти ①, за да сравните двете регистрации.
2.

②

Ако една от регистрациите е приемлива, изберете Yes, за да продължите ②.
Ако нито една не е задоволителна, изберете No, за да отидете обратно на
Landmark или Start Over. Подобрете регистрацията отново, докато се получи задоволителен резултат.
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9

РЕГИСТРАЦИЯ НА
ОРИЕНТИРИ

9.1

Въведение в регистрацията на ориентири

Относно регистрацията на ориентири
С Регистрацията на ориентири заснемате конкретни повърхности на главата на пациента
с помощта на ЕМ показалец, ЕМ къс показалец или ЕМ показалец за регистрация.
Първо трябва да планирате регистрационни точки в предоперативния набор от образи със
или без използването на фидуациални маркери. След това заснемете същите точки върху
анатомията на пациента. Софтуерът обвързва набора от образи с действителната анатомия
на пациента.
Само анатомични точки на повърхността, включени в КТ/МР наборите от образи, може да се
заснемат и използват от алгоритъма за ориентири. Не заснемайте точки в области, които не
са твърди в сравнение с КТ или МР сканирането (напр. около брадичката).
ЗАБЕЛЕЖКА: за подробна информация относно позиционирането на фидуциални маркери
върху пациента вижте ръководството за потребителя на производителя.

Изисквания за набора от образи
Наборът от образи трябва да съдържа областта, която ще се заснема на анатомията на
пациента, като това включва и целия нос.
За да постигнете най-високо качество на регистрацията, използвайте МР T1, КТ или КТА
набори от образи.
Използването на МР T2 набори от образи може да доведе до понижено качество на
регистрация.
ЗАБЕЛЕЖКА: направете справка с протокола за сканиране на Brainlab за информация
относно подходящите набори от образи.

Избор на набор от образи
Софтуерът автоматично избира набора от образи, който е най-задоволителен за
Регистрация на ориентири. Ако не искате да регистрирате с помощта на автоматично
избран набор от образи, изберете различен набор от образи под Selected Data. За повече
информация вижте Ръководството за потребителя на софтуера Patient Data Manager.
ЗАБЕЛЕЖКА: всякакви предишни регистрации се губят, ако изберете нов набор от
образи.

Прекъсване на регистрацията
Ако регистрацията се прекъсне поради някаква причина, регистрацията трябва да се
извърши отново.
ЗАБЕЛЕЖКА: регистрациите се изтриват автоматично след 24 часа.
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Типичен работен поток за Регистрация на ориентири
Стъпка

70

1.

Ако това не е вашият метод за регистрация по подразбиране, превключете на регистрация Landmark.

2.

Планирайте регистрационни точки.

3.

Регистрирайте точките в реда, определен от софтуера.

4.

Потвърдете точността на регистрацията.
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9.2

Активиране на регистрация на ориентири

Относно активацията
Този раздел описва начина на ръчно планиране на регистрационни точки (фидуциални
маркери или ориентири).

Как се отваря регистрацията на ориентири
Surface Match е методът за регистрация по подразбиране (ако е наличен). Следователно
трябва ръчно да смените на регистрация Landmark.
Екранът за планиране на точки се отваря, когато изберете Landmark, подканяйки ви да
планирате точки.

Фиг. 25
Стъпка
1.

Изберете Surface Match, за да отворите падащото меню.

2.

Изберете Landmark от падащото меню.

Екран за регистрация на пациента

②

①

③

④
⑤

⑥

⑦
Фиг. 26
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№

Компонент

Обяснение

①

3D модел

Добавете ръчно регистрационни точки, като натиснете върху
3D модела.

②

Axial, Coronal и
Sagittal (ACS) изгледи

Най-накрая препозиционирайте планираните точки, като плъзгате оградения визирен кръст в ACS изгледите.

③

Данни

Ако са налични повече от един набор от данни/образи, натиснете този бутон, за да изберете набора от данни, които искате
да използвате за регистрация на ориентири.

④

Мащабиране

Увеличете мащаба на точките за регистрация, като плъзнете
лентата или натиснете символите с минус или плюс.

⑤

Изтриване

Изтрийте точките, като изберете точката и натиснете X до нея.

⑥

Списък с точки

Списък с планирани точки.

Registration

• Активно е, ако четири или повече точки са дефинирани.
• Отваря екрана Registration и прилага планираните точки.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако планирате точките твърде близо една до
друга или в ред, регистрацията не е точна. Няма да можете
да продължите.

⑦

Потвърждаване на 3D повърхността
Преди да започнете регистрация, проучете повърхността на 3D реконструкцията, за да
определете дали е подходяща за регистрация на ориентири.
Проверете дали:
• Повърхността на лицето е ясно видима.
• Повърхността на кожата е гладка без прекъсвания или големи артефакти.
• 3D реконструкцията наподобява пациента.
• Тръбите, тиксото и другите устройства, които може да променят изгледа на лицето след
сканиране, се идентифицират.
ЗАБЕЛЕЖКА: обърнете внимание, че изместване на кожата може да се е появило по
време на сканирането заради устройството за фиксиране на пациента.

Промяна на прага
Ако повърхността на кожата не може да се визуализира правилно (напр. когато се използва
Cone Beam CT), отидете обратно на регистрацията Surface Match и използвайте функцията
Threshold.

72

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.2 ENT EM Вeр. 1.2

РЕГИСТРАЦИЯ НА ОРИЕНТИРИ

9.3

Планиране на регистрационни точки

Оптимално позициониране на точки за регистрация
За да постигнете оптимална регистрация на фидуциалните маркери или ориентири:
• Разпръснете позициите на фидуциалните маркери/ориентири около главата, възможно
най-широко като разпространение и не в редица.
• Избягвайте поставянето на фидуциални маркери/ориентири в симетрична структура
(напр. в ред или обичайна форма).
• Избягвайте области с отпусната кожа.
• Позициите на фидуциалните маркери/ориентири трябва да ограждат зоната на интерес.

Типове планиране на регистрационни точки
При планирането на регистрационни точки можете:
• Да планирате ориентири: анатомични или изкуствени (напр. шини, имплантирани винтове
и т.н.)
• Да планирате фидуциални маркери, които са видими в набора от образи.
Всички регистрационни точки, планирани в софтуера за навигация, се визуализират в
оранжево на екрана.
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9.4

Планиране на анатомични маркери

Относно планиране на регистрация с анатомични маркери
Този раздел описва начина на ръчно планиране на точките на анатомичните ориентири.

Как се избират точки
Стъпка
Натиснете желаната точка на 3D модела или в списъка с точки.
Точката се осветява в списъка и се показва запълнена в изгледа.

Как се препозиционират точки
Стъпка
1.

Изберете желаната точка.

2.

В ACS изгледите плъзнете оградения визирен кръст към точното желано местоположение на регистрационната точка.

Как се изтриват точки
Стъпка
Натиснете X в списъка с точки до точката, която желаете да изтриете.
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9.5

Планиране на фидуциални маркери

Относно планиране на регистрация с фидуциални маркери
Този раздел описва начина на ръчно планиране на регистрационни точки с помощта на
полуавтоматично засичане на фидуциални маркери.

Използване на фидуациални маркери
Поне четири ориентира се изискват за регистрация. Когато се използват фидуциални
маркери, се препоръчва да прикрепите шест или седем маркера към пациента, за да
осигурите достатъчен брой ориентири в случай на изпадане на маркери.
Пациентът не трябва премахва фидуциалните маркери. Не оставяйте малки деца или
дезориентирани пациенти с прикрепени фидуциални маркери без надзор, за да
избегнете риска от поглъщане на маркерите.

Как се добавят фидуциални маркери с помощта на полуавтоматично засичане
Натиснете директно върху 3D изгледа, за да разрешите функцията за полуавтоматично
засичане. Когато натискате върху маркер в изгледа, точка за регистрация се поставя
директно в центъра.
ЗАБЕЛЕЖКА: полуавтоматично засичане може да се използва само със съвместими
фидуциални маркери.
Стъпка
1.

В екрана за планиране на точки натиснете фидуциален маркер в 3D изгледа.
3D моделът се завърта, докато фидуциалният маркер е отпред.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако е необходимо, плъзнете 3D изгледа, за да направите корекции
на завъртането на 3D модела.

2.

Натиснете фидуциалния маркер.
Точка за регистрация (посочена чрез кръг) се поставя в центъра на фидуциалния
маркер.

3.

В ACS изгледите се уверете, че регистрационната точка е поставена в
центъра на фидуциалния маркер. Използвайте функцията за мащабиране, за да потвърдите, че точката за регистрация е поставена правилно.

Предупреждение
Проверете позицията на всеки фидуциален маркер в аксиалния, короналния и
сагиталния изгледи.

Как се регистрират фидуциални маркери
Стъпка
Натиснете Registration.
Софтуерът ви подканва да регистрирате точките.
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9.6

Извършване на регистрация на ориентири

Техники на регистрация
Когато се използва показалец за регистрация на ориентири, техниката на регистрация
зависи от типа на показалеца, който ще се регистрира.
Регистрационна
точка

Техника

Поставете върха на показалеца в центъра на всеки Тороидален регистрационен маркер за множество модалности, като се уверявате, че върхът докосва кожата, след това натиснете бутона на ЕМ
показалеца или ЕМ късия показалец.
Фидуциални маркеМожете също така да използвате ЕМ показалец за регистрация с
ри
Черепна референтна основа, ЕМ.
ЗАБЕЛЕЖКА: не прилагайте сила към кожата, тъй като точката
трябва да се заснеме на повърхността на кожата.

Ориентири

Задръжте върха на показалеца към ориентира, след което натиснете
бутона на показалеца.
ЗАБЕЛЕЖКА: не прилагайте сила към кожата, тъй като точката
трябва да се заснеме на повърхността на кожата.

Костни ориентири

Внимателно натиснете върха на показалеца, докато костният ориентир се достигне, след което натиснете бутона на показалеца.
ЗАБЕЛЕЖКА: без да наранявате пациента, приложете достатъчно сила, така че точката да се заснеме на костта, а не на повърхността на кожата.

Относно точките
Точките трябва да се регистрират в реда, определен от софтуера.
Предупреждение
Извършете регистрация под стерилните условия и след покриването на пациента, ако
е възможно, за да избегнете движение на пациентската референция, водещо до
неточна навигация.
Потвърдете точността на показалеца, ако показалецът падне или се увреди
физически по друг начин, преди да продължите с навигацията.

Преди да започнете
Избягвайте заснемане на точки в области, където анатомията на пациента може да се
различава от набора от образи (напр. подути области на лицето или изместване на
кожата поради различна позиция на пациента). Това може да доведе до неправилни
регистрация и навигация.
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Как се заснемат точки

①

Фиг. 27
Стъпка
1.

Използвайте ЕМ показалец, ЕМ къс показалец или ЕМ показалец за регистрация, за да регистрирате точките последователно, както е указано от софтуера.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако маркерът/ориентирът не е достъпен (напр. поради хирургичната настройка), можете да пропуснете точка, като изберете следващата точка
в списъка с точки ①.

2.

Регистрирайте минимум четири точки или регистрирайте всички точки в списъка.

3.

Изберете Verification.
Потвърдете точността на регистрацията в диалоговия прозорец, който се отваря.

Слухови софтуерни подсещания
Стъпка
Всеки път, когато регистрирате точка, софтуерът издава писукане.
Ако се опитате да регистрирате точката повече от веднъж, софтуерът издава различен
звук. Точката не се регистрира отново.

Визуални софтуерни подсещания
Предварително указаните регистрационни точки са изброени в софтуера.

Фиг. 28
Стъпка
Регистрирайте точка, както е изброена в софтуера.
Отметка до всяка точка указва, че точката е регистрирана.
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Как се добавят точки
Стъпка
За да планирате допълнителни точки, изберете Back.
Екранът Planning Points се отваря.

Как се повтаря регистрацията
Стъпка
За да повторите регистрация на дадена точка, изберете точката от списъка с точки ①,
след което я заснемете отново.
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9.7

Точност на регистрацията на ориентира

Възможна намалена точност на навигацията
Предупреждение
За да се осигури достатъчна точност, наборът от образи трябва да е подходящ за
стереотактични процедури за навигация и трябва да се осигури 3D правилност.
Проверете позицията на всеки фидуциален маркер за регистрация на ориентири в
аксиалния, короналния и сагиталния изгледи. Сканирайте пациента, както е описано в
протокола за сканиране на Brainlab.
Предупреждение
Поради възможни деформации на МР наборите от образи точността на навигацията
може да се намали при точката на интерес дори ако регистрацията е потвърдена като
задоволителна.
Предупреждение
Потвърдете точността в близост до зоната на интерес, но не директно върху
регистрираните ориентири. Имайте предвид, че точността на навигацията може да се
намали в области, където точността не е била потвърдена поради разпространение
на грешка.
Предупреждение
Точността може да варира в рамките на обема на проследяване в зависимост от
разстоянието между инструмента и ЕМ генератора на поле.

Ако не може да се намери регистрация
Ако не може да се намери регистрация поради недостатъчна точност, се отваря съответен
диалогов прозорец.

Фиг. 29
Опции
За да коригирате, добавите или премахнете точки, изберете Plan Points.
Екранът за планиране на точки се отваря.
За да повторите регистрацията, изберете Re-Acquire.
За да излезете от регистрацията Landmark и да извършите регистрация на съответствие
на повърхността, изберете Surface Match.
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Ако е намерена регистрация
Когато регистрацията е успешна, се отваря екранът за потвърждаване на регистрацията.

Фиг. 30
Стъпка
1.

Задръжте показалеца към познати анатомични ориентири (напр. назион, най-латералните орбитални точки) и потвърдете, че позицията на показалеца, визуализирана в изгледите на образа, съответства на действителната точка на анатомията на
пациента.

2.

Задръжте показалеца към различни точки на черепа на пациента и потвърдете, че
визуализираното разстояние от виртуалния връх на показалеца до кожата на пациента кореспондира на действителната позиция на показалеца.
ЗАБЕЛЕЖКА: измерването на разстоянието се показва, когато върхът на показалеца е в рамките на 8 mm от изчислената повърхност.

3.

Ако потвърдената регистрация е приемлива, изберете Yes, за да продължите с процедурата.

Предупреждение
Потвърдете точността при няколко анатомични ориентира, особено в зоната на
интерес, тъй като тя може да се различава от точността, потвърдена на повърхността
на кожата. Ако зоната на интерес не е достъпна, потвърдете области, които са
възможно най-близо до зоната на интерес.
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10 ФУНКЦИИ ЗА
НАВИГАЦИЯ
10.1 Конфигуриране на изгледите на
навигацията
Относно изгледите на навигацията
След приключване на потвърждаването на регистрация екранът на навигацията
визуализира анатомичната информация на пациента в 3D модел, (горе ляво), както и
аксиалния, короналния и сагиталния (ACS) изгледи. Ако поставите показалеца върху
главата на пациента, горните слоеве на 3D изгледа, които са перпендикулярни на
показалеца, стават прозрачни. По този начин можете да визуализирате структурите по
показалеца.

①
②

Фиг. 31
Опции
Freeze View

Плъзнете ①, за да замразите визуализираните срезове и реконструкции. Можете да продължите да навигирате инструмента, докато срезовете и реконструкциите остават замразени.

Pause Tracking

Плъзнете ②, за да изключите ЕМ генератора на поле (напр. по време невромониторинг).
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Налични оформления
Изберете иконата за данни, за да отворите раздела Layouts, за да изберете от наличните
изгледи на оформлението.
Опции

ENT EM показва два различни изгледа на реконструкцията на данните от навигацията.
Когато видеото е свързано, трети изглед става наличен, който засича видео образи.
Изберете необходимия изглед на навигацията от страничната лента.

Видео съдържание
• Ако към системата за навигация е свързан видео източник, вместо 3D модел се
визуализира видео съдържание. Изберете оформлението ACS + Video или Inline +
Video, за да визуализирате видео съдържанието.
• Ако е свързан ендоскоп и навигацията е била неактивна (няма инструменти в полето за
навигация) за определен период от време, екранът за единичен видео изглед се
максимизира автоматично. Веднага щом започне навигацията (инструмент навлезе в
полето за навигация), екранът за единичен видео изглед се минимизира.
• Визуализирането на видео образи може да се забави, ако системата се използва на
пълен капацитет.
• Препоръчва са да визуализирате видео образи на отделен, допълнителен монитор, който
е конкретно за критично важни интервенции.
Предупреждение
В съответствие с DIN 6868 изгледите на навигацията и видео образите не са
подходящи за диагностична употреба, тъй като може да се изобразят изкривени.
Цветовете не са калибрирани и разделителната способност на образа не е
достатъчна за диагностична употреба. Инжектирането на цветен образ от външни
устройства може да визуализира обектите в различен цвят, както се вижда на екрана
за навигация. Препоръчително е да използвате контекстуална информация (напр.
размер и позиция), за да идентифицирате обекти.
Предупреждение
Пространственото и дълбочинно възприятие е ограничено при използването на 3D
изгледи. Навигиране с помощта единствено на изгледи за предоставяне на обем може
да доведе до недоразумение в някои случаи. Първо потвърдете критично важните
решения в изгледите на 2D реконструкцията.

Качество на образа
Ако изгледът визуализира набор от образи, които съдържат прекъснат срез на образа, се
визуализира съответстващо съобщение.
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Предупреждение
Изгледите на навигацията показват реконструкциите на данните. Тези образи се
интерполират и затова може да се различават от или да са с по-висока разделителна
способност от оригиналния набор от образи. Информацията от съседни равнини
може да се визуализира в текущата равнина на реконструкцията. В допълнение
аксиалните, короналните и сагиталните реконструкции може да се различават от
истинската аксиална, коронална и сагитална ориентация на образа поради позицията
на пациента в скенера или подравняване на манипулирания образ.

Етикетиране на образа
В зависимост от визуализирания образ изгледите се етикетират с ориентация на образа:
Етикет

Ориентация

A

Антериорна

P

Постериорна

L

Лява

R

Дясна

H

Глава

F

Крак

Ориентация на изгледа

Фиг. 32
Ориентацията на изгледа по подразбиране е в лежаща по гръб позиция, от главата до
краката. Ориентацията може да се промени във всеки момент в Content Manager.
За повече информация за промяната на ориентацията на изгледа направете справка с
Ръководството за потребителя на софтуера на Patient Data Manager.

Визуализиране на инструмент
Когато навигираният инструмент е в обема на проследяване, представянето на инструмента
се визуализира в изгледите на навигацията. Инструментите се визуализират в изгледите на
навигацията в различни цветове.

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.2 ENT EM Вeр. 1.2

83

Конфигуриране на изгледите на навигацията

①

②

Фиг. 33
№

84

Компонент

①

Визирният кръст указва върха на инструмента.

②

Когато ЕМ показалецът, ЕМ късият показалец или навигираният инструмент е в
една линия с изгледа (оста на инструмента е в равнината на образа), се показва
продължение на инструмента. Продължението се показва в 2D изглед.
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10.2

Допълнителни функции

Как се използват отдалечените опции на показалеца
В режима на навигация осъществете достъп до отдалечените функции, като натиснете
бутона на показалеца.

Фиг. 34
Опции
Кратко щракване

Превключва между опциите и активира функцията след избиране.

Дълго щракване

Отваря отдалеченото меню или избира желаната опция.

Freeze View

Замразете визуализираните срезове и реконструкции.
Можете да продължите да навигирате инструмента, докато срезовете и реконструкциите остават замразени.
Записва екранната снимка към пациента, която ще се експортира
на външен носител за съхранение или местоположение в мрежата
чрез Content Manager.
ЗАБЕЛЕЖКА: екранните снимки може също да се преглеждат в
друг софтуер на Brainlab (напр. DICOM Viewer), когато съответните пациентски данни са заредени.

Screenshot

Предупреждение
Името на пациента се появява на всяка екранна снимка.
За да запазите поверителността на личните данни на
пациента, ограничете достъпа до екранната снимка само до съответния медицински персонал.
ЗАБЕЛЕЖКА: свържете се с поддръжката на Brainlab за повече
информация относно начина на конфигуриране на системата,
така че пациентската информация да не се появява в екранните снимки.

Instruments

Връща ви към режима Instruments без излизане от работния поток на навигацията.

Register

Връща ви към режима Register без излизане от работния поток на
навигацията.

Дистанционно управление на показалеца на системи с двоен монитор
Ако използвате система с двоен монитор (напр. Curve), софтуерът решава автоматично кой
монитор да се контролира от дистанционното управление.
Можете да кажете от кой софтуер на монитор се контролира чрез следните подсказки:
• Бутоните са активни (сини) само на монитора, който се контролира ①.
• Появява се текстово съобщение, което указва, че неконтролираният монитор изчаква
приключването на процеса ②.
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①

②
Фиг. 35

Приоритет на визуализиране на приложенията
В повечето случаи приоритизираните отдалечени приложения ще се появяват на
приоритизирания монитор. В редки случаи приложението ще се появява на вторичния
монитор.
Приоритет на отдалечено контролираните приложения
Registration има приоритет
пред:

• Setup
• Navigation
• Instruments

Instruments има приоритет
пред:

• Setup
• Navigation

Navigation има приоритет пред:

• Setup

Как се използва автоматично мащабиране
Функцията Auto-Zoom използва удвояване на фактора на мащабиране на визуализираните
образи, когато навигираният инструмент се държи неподвижен в същата позиция. Факторът
на мащабиране остава, доколкото инструментът се навигира бавно.
Ако инструментът се премести бързо или се премахне от обема на проследяване, факторът
на мащабиране по подразбиране се връща.
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10.3

Потвърждаване на точността на навигацията

Точност на инструмента
Предупреждение
Не използвайте неточни инструменти.

Как се потвърждава точността на инструмента с ЕМ показалец или ЕМ къс показалец

Фиг. 36
Стъпка
Задръжте върха на ЕМ показалеца или ЕМ късия показалец в точката на потвърждаване
на ЕМ инструментната референция.
Разстоянието между върха на инструмента и точката на потвърждаване се визуализира в
екрана за навигация.
ЗАБЕЛЕЖКА: точността на ЕМ показалеца или ЕМ късия показалец може също да се
проверява, като се държи върхът към познати анатомични ориентири.

Как се потвърждава точността на инструмента с ЕМ показалец за регистрация

Фиг. 37
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Стъпка
Задръжте върха на ЕМ показалеца за регистрация в точката за потвърждаване на точка
на потвърждаване на Пациентската референция, ЕМ 2.0.
Разстоянието между върха на инструмента и точката на потвърждаване се визуализира в
екрана за навигация.

88

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.2 ENT EM Вeр. 1.2

ИНСТРУМЕНТИ

11 ИНСТРУМЕНТИ
11.1 Настройки на инструмент
Преди да започнете
Някои инструменти трябва да се калибрират и потвърждават, преди да можете да ги
използвате. Диалоговият прозорец на калибрирането предоставя информация относно
циклите на стерилизация и състоянието на калибриране за инструментите, които са
свързани в момента.

Как се осъществява достъп до информацията за инструмента

Фиг. 38
Стъпка
Изберете Instruments.
Визуализира се информация за броя на оставащите цикли на повторна обработка, състоянието на калибриране и свързания инструментен
порт.
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11.2

Информация за състоянието на инструмента

Информация за състояние на инструмент

Фиг. 39
Когато един инструмент е включен, софтуерът предоставя информация за броя на пътите,
когато конкретният инструмент е бил използван, и дали е бил калибриран. Можете да
осъществите достъп до тази информация, като изберете Instruments в лентата с
инструменти или като изберете OK на свързан с инструмента изскачащ прозорец.
Визуализирано съобще- Обяснение
ние

90

Instrument

Показва кои инструменти, пациентски референции или показалци са свързани в момента. Елементът с кръг до него е този,
който в момента е избран за калибриране.

Sterilization Cycles

Показва още колко пъти може да се използва даден показалец
или инструмент. Ако това не е относимо за включения инструмент, се визуализира -\-.

Calibrated

Отметка показва али показалецът или инструментът е калибриран.

No usages left:

Указаният инструмент не може да се използва. За да продължите с процедурата, трябва да изключите този инструмент и да
свържете друг.

Unplug!

Не можете да използвате инструмента (напр. защото можете
да включите само една ЕМ пациентска референция в даден
момент, защото е увреден или защото вече няма останали използвания).

Instrument is damaged:

Изключете инструмента и свържете друг.

Tool not initialized:

Инициализирането на инструмента е неуспешно. Изключете
инструмента и опитайте да го свържете отново.

Invalid Tool Combination:

Комбинацията на инструмента е невалидна. Изключете указания инструмент и свържете друг.
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Визуализирано съобще- Обяснение
ние
Only use with Skull
Reference Base

ЕМ показалец за регистрация може да се използва само с
Черепната референтна основа, ЕМ.

Disposable Stylet not
allowed:

ЕМ стилет за еднократна употреба не е позволен при УНГ
процедури.

Unsterile pointer:

Визуализирано с Invalid Tool Combination. Не можете да използвате този показалец в тази процедура.

Only one reference
allowed

Не можете да използвате тази пациентска референция, защото можете да включите само една ЕМ пациентска
референция в даден момент.
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12 КАЛИБРИРАНЕ
12.1 Въведение в калибрирането
Относно калибрирането
Инструментите, които не са калибрирани предварително, трябва да се калибрират и
потвърдят за навигация.
Следващите типове инструменти изискват инструментна референция за извършване на
калибриране и потвърждаване:
• Клампи
• Показалци със сменяем връх
• Аспирационни тръби
Тези инструменти се калибрират с помощта на точката на ямката за калибриране на ЕМ
показалеца или ЕМ късия показалец.
ЗАБЕЛЕЖКА: за информация относно инструментните референции вижте
съответното Ръководство за потребителя на инструмента.

Отваряне на диалоговия прозорец за калибриране
Има два начина за отваряне на диалоговия прозорец за калибриране:
• Ако сте в режим на навигация и включите инструментна референция, диалоговият
прозорец за калибриране се отваря.
• За да калибрирате инструмента преди регистрация, включете инструментната
референция и поставете инструмента вътре в обема на проследяване. Диалоговият
прозорец за калибриране се отваря.

Инструменти за калибриране
За да гарантирате подходяща точност на калибрирането, използвайте само съвместими ЕМ
инструменти на Brainlab. За повече информация вижте съответните Ръководства за
потребителя на инструмента.
Предупреждение
Не се опитвайте да калибрирате инструменти, които не са одобрени за употреба със
софтуера.
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Как се активира калибриране

Фиг. 40
Стъпка
1.

Свържете инструментната референция и дръжте инструмента вътре в обема на
проследяване.
Диалоговият прозорец за калибриране се отваря.

2.

Изберете инструмента за калибриране в диалоговия прозорец.

3.

Изберете Calibrate.
Уверете се, че всички винтове на инструментния адаптер са затегнати
надеждно.
Уверете се, че само инструментът, който ще се калибрира, е в обема на
проследяване.
ЗАБЕЛЕЖКА: внимателно прочетете подходящите раздели в съответното Ръководство за потребителя на инструмента.
ЗАБЕЛЕЖКА: EМ показалец, ЕМ къс показалец, ЕМ показалец за регистрация
и ЕМ стилет за еднократна употреба са все предварително калибрирани инструменти.
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12.2

Извършване на калибрирането

Калибриране с точка на ямката за калибриране на ЕМ показалци

①

Фиг. 41
Извършете калибрирането и потвърждаването на съвместими върхове на показалци и
аспирационни тръби с помощта на точката на ямката за калибриране на ЕМ показалеца
или ЕМ късия показалец ①.
ЗАБЕЛЕЖКА: проверете дали всички винтове на инструментната референция са
затегнати надеждно преди калибрирането.
ЗАБЕЛЕЖКА: инструкциите в тази глава се отнасят за всички показалци, съвместими с
този софтуер.

Как се калибрира

Фиг. 42
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Стъпка
1.

Задръжте инструмента с ЕМ инструментна референция, прикрепена в надеждна
област на обема на навигация.
Ако калибрирате инструмента за първи път, диалоговият прозорец за калибриране
се отваря автоматично.
Диалоговият прозорец ви подканва да внесете ЕМ показалец или ЕМ къс
показалец и допълнителни референции в обема на проследяване.
Ако инструментите не са вътре в обема на проследяване, софтуерът показва информацията, така че да можете бързо да разрешите проблема:

①

②

В този пример нито ЕМ показалецът ① нито ЕМ инструментната референция ②
са видими.

③

В този пример ЕМ инструментната референция ③ не е видима.
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Стъпка
2.

Поставете върха на инструмента върху точката на ямката за калибриране, след което натиснете бутона за кратко, както е показано на екрана.

Задръжте инструмента стабилно за няколко секунди, докато лентата на напредъка
се запълни.
3.

Задържайки показалеца и инструмента заедно, завъртете инструмента на минимум
50° спрямо началната точка, докато извитата лента на напредъка се запълни и звукът спре да звучи.
ЗАБЕЛЕЖКА: уверете се, че върхът на инструмента остава перпендикулярен на
точката на ямката за калибриране.
ЗАБЕЛЕЖКА: за най-добри резултати на калибрирането започнете, като държите инструмента и ЕМ показалеца/ЕМ късия показалец на 180°.
ЗАБЕЛЕЖКА: както инструментът, така и ЕМ показалецът или ЕМ късият
показалец трябва да са в оптималната област на ЕМ проследяване (вижте погоре).

4.

Задръжте инструмента стабилно за няколко секунди върху точката на ямката за калибриране, докато лентата на напредъка се запълни.
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Стъпка
5.

Ако калибрирането е неуспешно, се отваря съответният диалогов прозорец.

Прочетете предложенията защо калибрирането не е проработило.
Изберете OK и стартирайте калибрирането отново.
6.

Ако калибрирането е било успешно, се визуализира страницата за потвърждаване
на резултата от калибрирането.

Показва се разстоянието до точката за потвърждаване и сте помолени да приемете
или отхвърлите резултата.
ЗАБЕЛЕЖКА: страницата за потвърждаване на калибрирането се активира само
когато задържите калибрирания инструмент близо до точката на ямката поне
за 2,5 секунди.
7.
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Ако резултатът от калибрирането е задоволителен, изберете Yes.
Екранът за навигация се отваря и можете да навигирате с помощта на новия инструмент.
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Стъпка
8.

Ако резултатът от калибрирането е незадоволителен, изберете No.
Калибрирането започва отново.

Калибрирането е неуспешно
Калибрирането е неуспешно, ако:
• Инструментът и ЕМ показалецът или ЕМ късият показалец не са задържани в
надеждна зона на обема на проследяване.
• Използвани са инструменти, съдържащи материали, които причиняват електромагнитно
смущение.
• Точността е недостатъчна.
• Допълнителни инструменти се разположени в магнитното поле, причиняващи
намаляване на точността на проследяването.
• Калибрираният инструмент е твърде дълъг. В този случай се появява следният изскачащ
прозорец.
Предупреждение
Калибрирайте инструментите, като държите показалеца и инструментната
референция вътре в най-надеждната зона на обема на проследяване, иначе
калибрирането може да е неуспешно.
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12.3

След калибриране

Потвърждаване на калибрирането
За да потвърдете точността на калибрирането на инструмента по време на хирургична
операция, насочвайте системно калибрирания инструмент към познати анатомичните
ориентири и потвърдете позицията, визуализирана на екрана.

Смяна на инструмента или инструментната референция
Не сменяйте и не препозиционирайте инструментната референция след калибриране. Това
ще доведе до неправилно визуализиране на инструмента и неточност на навигацията.
Винаги калибрирайте повторно инструментната референция, ако е била сменена или
препозиционирана.
Смяната на върха на инструмента (напр. върхове на Показалци със сменяем връх)
изисква ново калибриране на инструмента.
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