
Protokół skanowania iMRI – aparaty firmy
Siemens
Automatic Registration iMRI Wer.  1.0

①

Pozycjonowanie pacjenta
• Podczas pozycjonowania pacjenta należy
się upewnić, że istnieje odpowiednio dużo
miejsca na matrycę i cewkę, które są
wprowadzane pod głowę.

• Głowę i matrycę należy umieścić jak
najbliżej izocentrum ①.

Przygotowanie do skanowania
śródoperacyjnego
• Zamknąć pole chirurgiczne i osłonić
pacjenta obłożeniem.

• Usunąć jałowy układ referencyjny.
• Zamocować cewkę górną.
• Wykonać kontrolę otworu.

Właściwości skanu
• Pole widzenia: ≥ 280 × 280 mm,
obejmujące wszystkie 13 markerów

• Grubość przekroju: ≤ 1,5 mm
• Wielkość matrycy: 256 × 256
• Typ akwizycji MR: 3D
• Kąt odbicia: 8º
• Orientacja: Poprzeczna (osiowa)
• Kierunek szyfrowania fazy: R ≫ L
• Tryb B₀ Shim: Dostrajanie
• Filtry:

- Korekcja zniekształcenia: 3D
- Surowa
- Normalizacja przed skanowaniem (aby
poprawić kontrast tkanki)

• Szerokość pasma: ≥ 410 Hz/px
• Stosować z T1-ważonymi izometrycznymi
sekwencjami skanów 3D (np. mprage)

• Nie stosować angulacji
• Płyty: 1

Uwaga: Niniejszy dokument nie zastępuje instrukcji obsługi. Str. 1/6 



Zniekształcenie geometryczne
• Zawsze stosować korekcję
zniekształcenia 3D, aby zredukować
zniekształcenie geometryczne.

• Kolor zielony wskazuje małe
zniekształcenie, a czerwony – duże
zniekształcenie.

Przygotowanie do zabiegu
chirurgicznego
Po skanowaniu należy przesłać dane do
platformy nawigacyjnej.
Po powrocie do sali operacyjnej:
• Usunąć cewkę górną.
• Zainstalować jałowy układ referencyjny.
• Zarejestrować pacjenta.
• Kontynuować zabieg z nawigacją.
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Protokół skanowania iMRI – aparaty firmy Philips
Automatic Registration iMRI Wer.  1.0

①

Pozycjonowanie pacjenta
• Podczas pozycjonowania pacjenta należy
się upewnić, że istnieje odpowiednio dużo
miejsca na matrycę i cewkę, które są
wprowadzane pod głowę.

• Głowę i matrycę należy umieścić jak
najbliżej izocentrum ①.

Przygotowanie do skanowania
śródoperacyjnego
• Zamknąć pole chirurgiczne i osłonić
pacjenta obłożeniem.

• Usunąć jałowy układ referencyjny.
• Zamocować cewkę górną.
• Wykonać kontrolę otworu.

Właściwości skanu
• Pole widzenia: ≥ 280 × 280 mm,
obejmujące wszystkie 13 markerów

• Grubość przekroju: ≤ 1,25 mm
• Wielkość matrycy: 256 × 256
• Typ akwizycji MR: 3D
• Kąt odbicia: 15º
• Orientacja: Poprzeczna (osiowa)
• Kodowanie fazy: R ≫ L
• Tryb Shim: Automatyczny (shim dla pola
widzenia)

• Filtry:
- Kompensacja 3D korekcji
zniekształcenia

- CLEAR (aby poprawić kontrast tkanki)
• Szerokość pasma: 434 Hz/px
(przeniesienie woda-tłuszcz)

• Stosować z T1-ważonymi izometrycznymi
sekwencjami skanów 3D (np. FFE)

• Nie stosować angulacji
• Stosy: 1

Uwaga: Niniejszy dokument nie zastępuje instrukcji obsługi. Str. 3/6 



Zniekształcenie geometryczne
• Zawsze stosować korekcję
zniekształcenia 3D, aby zredukować
zniekształcenie geometryczne.

• Kolor zielony wskazuje małe
zniekształcenie, a czerwony – duże
zniekształcenie.

Przygotowanie do zabiegu
chirurgicznego
Po skanowaniu należy przesłać dane do
platformy nawigacyjnej.
Po powrocie do sali operacyjnej:
• Usunąć cewkę górną.
• Zainstalować jałowy układ referencyjny.
• Zarejestrować pacjenta.
• Kontynuować zabieg z nawigacją.
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Protokół skanowania iMRI – aparaty firmy GE
Automatic Registration iMRI Wer.  1.0

①

Pozycjonowanie pacjenta
• Podczas pozycjonowania pacjenta należy
się upewnić, że istnieje odpowiednio dużo
miejsca na matrycę i cewkę, które są
wprowadzane pod głowę.

• Głowę i matrycę należy umieścić jak
najbliżej izocentrum ①.

Przygotowanie do skanowania
śródoperacyjnego
• Zamknąć pole chirurgiczne i osłonić
pacjenta obłożeniem.

• Usunąć jałowy układ referencyjny.
• Zamocować cewkę górną.
• Wykonać kontrolę otworu.

Właściwości skanu
• Pole widzenia: ≥ 280 × 280 mm,
obejmujące wszystkie 13 markerów

• Grubość przekroju: ≤ 1,25 mm
• Wielkość matrycy: ≤ 256 × 256
• Typ akwizycji MR: 3D
• Kąt odbicia: 12º
• Płaszczyzna skanowania: Osiowa
(płaszczyzna)

• Kodowanie fazy: R ≫ L
• Kierunek częstotliwości: A ≫ P
• Shim: Automatyczny (shim dla pola
widzenia)

• Szerokość pasma: 41,67 kHz
• Filtry:

- Korekcja geometrii 3D
- Nie stosować PURE (zwłaszcza w
przypadku aparatów MR750w)

• Stosować z T1-ważonymi izometrycznymi
sekwencjami skanów 3D (np. FSPGR)

• Nie stosować angulacji
• Płyty: 1
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Zniekształcenie geometryczne
• Zawsze stosować korekcję
zniekształcenia 3D, aby zredukować
zniekształcenie geometryczne.

• Kolor zielony wskazuje małe
zniekształcenie, a czerwony – duże
zniekształcenie.

Przygotowanie do zabiegu
chirurgicznego
Po skanowaniu należy przesłać dane do
platformy nawigacyjnej.
Po powrocie do sali operacyjnej:
• Usunąć cewkę górną.
• Zainstalować jałowy układ referencyjny.
• Zarejestrować pacjenta.
• Kontynuować zabieg z nawigacją.
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PRAWA AUTORSKIE:
Niniejsza instrukcja zawiera informacje chronione
prawem autorskim. Kopiowanie i tłumaczenie
jakiegokolwiek fragmentu instrukcji bez pisemnego
zezwolenia firmy Brainlab jest zabronione.
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