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1. lpp. no 8

MR SKENĒŠANAS PROTOKOLS

PACIENTA POZICIONĒŠANA

• Ir atļautas visas pozīcijas:
- guļus uz muguras;
- guļus uz vēdera;
- ar galvu pa priekšu;
- ar kājām pa priekšu.

• Skenēšanas laikā pacients nedrīkst 
kustēties.

• Jāizvairās no kustību ierobežošanas 
līdzekļu vai siksnu izmantošanas.

REDZAMĪBAS LAUKS

• Skenēšanas laikā lauku nedrīkst 
mainīt.

• Jāiekļauj:
- galvvidus un pakausis;
- seja pilnībā;
- visi ķirurga definētie atskaites 

marķieri un/vai robežpunkti 
(ja piemērojams).

• Nav jāiekļauj: galvas balsts un galds.

SKENĒŠANAS REKVIZĪTI

• Skenētajiem slāņiem jābūt 
pieguļošiem, bez atstarpēm vai 
pārklājumiem. Ja skenēšana tika 
pārtraukta, veiciet to atkārtoti.

• Slāņa biezums: ≤ 3 mm.
• Ja iespējams, izmantojiet 

3D izotropas skenēšanas secības.
• Izmantojiet vislabākos pieejamos 
ģeometrisko kropļojumu korekcijas 
filtrus un izvēlieties 3D (ja pieejams).

DATU PĀRSŪTĪŠANA

• Pārsūtiet tikai datus, kas ir 
nepieciešami navigācijai.

• Datu pārsūtīšanai izmantojiet tīklu, 
kopni USB vai lasāmatmiņas 
kompaktdisku (CD-ROM).

• Ja izmantojat CD-ROM, saglabājiet 
attēlus nesaspiestā formātā.

• Nepārsūtiet topogrammas attēlus vai 
lokalizētāja attēlus.
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2. lpp. no 8

REDZAMĪBAS LAUKS

• Iekļaujiet pakausi, lai būtu iespējams 
pārbaudīt reģistrēšanas precizitāti.

• Seja ir jāietver pilnībā, iekļaujot 
degunu, acis, pieri un galvvidu.

PIEZĪME. Degungalam ir jāatrodas 
redzamības laukā.

SKENĒŠANAS NORĀDĪJUMI

• Izmantojiet ausu aizbāžņus.
• Noņemiet no pacienta sejas kustību 

ierobežošanas līdzekļus vai līplentes. 
• Skenēšanas laikā pacienta acīm ir 

jābūt aizvērtām.
• Ieteicams izvēlēties T1 svērto 

skenēšanu.
• Slāņa biezums: ≤ 2 mm.
• Izmantojiet vislabāko pieejamo 

kropļojumu korekcijas filtru.
• Izmantojiet tikai visjaunākos 

skenējumus.

ĪPAŠAS PRASĪBAS SAISTĪBĀ AR 
VIRSMAS ATBILSTĪBAS REĢISTRĒŠANU
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3. lpp. no 8

DT SKENĒŠANAS PROTOKOLS

PACIENTA POZICIONĒŠANA

• Ir atļautas visas pozīcijas:
- guļus uz muguras;
- guļus uz vēdera;
- ar galvu pa priekšu;
- ar kājām pa priekšu.

• Skenēšanas laikā pacients nedrīkst 
kustēties.

• Jāizvairās no kustību ierobežošanas 
līdzekļu vai siksnu izmantošanas.

REDZAMĪBAS LAUKS

• Jāiekļauj:
- galvvidus un pakausis;
- seja pilnībā;
- visi ķirurga definētie atskaites 

marķieri un/vai robežpunkti 
(ja piemērojams).

• Nav jāiekļauj: galvas balsts un galds.

SKENĒŠANAS REKVIZĪTI

• Skenētajiem slāņiem jābūt 
pieguļošiem, bez atstarpēm vai 
pārklājumiem. Ja skenēšana tika 
pārtraukta, veiciet to atkārtoti.

• Slāņa biezums: ≤ 3 mm.
• Visā skenēšanas gaitā uzturiet 

nemainīgu gentrija noliekumu.
• Solis: ≤ 2.

DATU PĀRSŪTĪŠANA

• Pārsūtiet tikai datus, kas ir 
nepieciešami navigācijai.

• Datu pārsūtīšanai izmantojiet tīklu, 
kopni USB vai lasāmatmiņas 
kompaktdisku (CD-ROM).

• Ja izmantojat CD-ROM, saglabājiet 
attēlus nesaspiestā formātā.

• Nepārsūtiet topogrammas attēlus 
vai lokalizētāja attēlus.

Cranial/ENT Registration & Navigation



4. lpp. no 8

REDZAMĪBAS LAUKS

• Iekļaujiet pakausi, lai būtu iespējams 
pārbaudīt reģistrēšanas precizitāti.

• Seja ir jāietver pilnībā, iekļaujot 
degunu, acis, pieri un galvvidu.

PIEZĪME. Degungalam ir jāatrodas 
redzamības laukā.

SKENĒŠANAS NORĀDĪJUMI

• Noņemiet no pacienta sejas kustību 
ierobežošanas līdzekļus (piemēram, 
siksnas, galvas balstu) vai līplentes.

• Skenēšanas laikā pacienta acīm ir 
jābūt aizvērtām.

• Slāņa biezums: ≤ 2 mm.

REKONSTRUĒŠANAS 
ALGORITMS

• Rekonstruēšanas algoritmam ir jābūt 
piemērotam mīkstajiem audiem.

• Adas virsmai ir jābūt vienmērīgai un 
bez artefaktiem.

CONE BEAM CT 
SPECIFIKĀCIJAS

• Ir ieteicams izmantot Cone Beam CT 
tikai, ja: 
- redzamības lauks ir pietiekami 

plašs, lai pilnībā ietvertu visu seju;
- datus ir iespējams kalibrēt atbilstīgi 

pareizām Haunsfīlda pelēkās 
skalas vērtībām.

ĪPAŠAS PRASĪBAS SAISTĪBĀ AR 
VIRSMAS ATBILSTĪBAS REĢISTRĒŠANU
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5. lpp. no 8

PET/SPECT SKENĒŠANAS PROTOKOLS

PACIENTA POZICIONĒŠANA

• Ir atļautas visas pozīcijas:
- guļus uz muguras;
- guļus uz vēdera;
- ar galvu pa priekšu;
- ar kājām pa priekšu.

• Skenēšanas laikā pacients nedrīkst 
kustēties.

SKENĒŠANAS REKVIZĪTI

• Skenētajiem slāņiem jābūt 
pieguļošiem, bez atstarpēm vai 
pārklājumiem. Ja skenēšana tika 
pārtraukta, veiciet to atkārtoti.

• Skenēšanas laikā redzamības lauku 
nedrīkst mainīt.

• SPECT daudzkadru datiem nav 
atļauts izmantot noliekumu.

• Atļauti gan vienkadra, gan 
daudzkadru dati.

DATU PĀRSŪTĪŠANA

• Pārsūtiet tikai datus, kas ir 
nepieciešami navigācijai.

• Pārsūtīšanai izmantojiet tīklu, kopni 
USB vai lasāmatmiņas kompaktdisku 
(CD-ROM).

• Ja izmantojat CD-ROM, saglabājiet 
attēlus nesaspiestā formātā.

• Tiek atbalstīts tikai sērijtipa 
(0054, 1000) IMAGE (nevis 
REPROJECTION).

Cranial/ENT Registration & Navigation



6. lpp. no 8
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7. lpp. no 8

SKENĒŠANAS INFORMĀCIJA ĶIRURGAM

REDZAMĪBAS LAUKS

• Jāiekļauj:
- galvvidus un pakausis;
- seja pilnībā;
- visi ķirurga definētie atskaites 

marķieri un/vai robežpunkti (ja 
piemērojams).

• Nav jāiekļauj: galvas balsts un galds.

PIEZĪME. Degungalam ir jāatrodas 
redzamības laukā.

ATSKAITES MARĶIERI

• Izvietojiet uz galvvidus, pieres, galvas 
sānos un/vai uz pakauša 
(neizvietojiet rindā).

• Ja iespējams, novietojiet 
interesējošās zonas tuvumā.

• Izvairieties no apgabaliem, kur āda ir 
ļengana.

• Nereģistrējiet marķierus, kas ir vaļīgi.

CONE BEAM CT PIELĀGOJUMI

• Ja Cone Beam CT skeneris 
nenodrošina pareizās Haunsfīlda 
pelēkās skalas vērtības, attiecīgi 
pielāgojiet robežvērtības - a.

3D VIRSMAS 
REKONSTRUĒŠANA

• Ādas virsmas atainojumam jābūt 
vienmērīgam, ar teicamu kontrastu 
un zemu kropļojumu līmeni.

• Ja nepieciešams, pielāgojiet sliekšņa 
iestatījumus - a.

• Pārbaudiet, vai rekonstruēšanas 
rezultāts atbilst pacientam.

• Izvairieties no robiem ādas virsmā un 
kustību izraisītiem artefaktiem.
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 Brainlab AG
 Olof-Palme-Straße 9
 81829 Munich
 Vācija

Eiropa, Āfrika, Āzija, Austrālija: +49 89 991568 1044
Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda, 
Centrālamerika un Dienvidamerika: +1 800 597 5911
Japāna: +81 3 3769 6900
Francija: +33 800 676 030

E-pasts: support@brainlab.com

AUTORTIESĪBAS:

Šajā rokasgrāmatā ir ietverta patentēta informācija, 
uz kuru attiecas autortiesības. 
Nevienu šīs rokasgrāmatas daļu nedrīkst pavairot 
vai tulkot, ja vien nav saņemta rakstiska atļauja no 
Brainlab. 

ATBILDĪBA:

Šīs rokasgrāmatas saturs var tikt 
mainīts bez iepriekšēja paziņojuma, un 
tas uzņēmumam Brainlab nerada 
nekādas saistības. 

Plašāku informāciju skatiet Brainlab 
pārdošanas standarta noteikumu un 
nosacījumu sadaļā „Saistību 
ierobežojumi”.

8. lpp. no 8

FUNKCIONĀLIE DATI 
NAVIGĀCIJAI

• Pārsūtiet tikai datus, kas ir 
nepieciešami navigācijai.

• Jāiekļauj būtiski objekti un šķiedras.
• Nav jāiekļauj tālāk norādītie MR 

skenēšanas dati.
- B0 
- DTI
- BOLD

*60918-12LV*Dokumenta pārskatījums: 1.1

Raksta numurs: 60918-12LV 

UZ MR ATTĒLU KOPU ATTIECINĀMIE 
IETEIKUMI AUTOMĀTISKAI 
SEGMENTĒŠANAI

• Slāņa biezums: 1–2 mm.
• Slāņu skaits: ≥ 100 slāņu.
• Redzamības laukam jāietver lielākā daļa 

smadzeņu.
• Liels audu kontrasta koeficients.
• Liela signāla un trokšņa attiecība.
• Ja iespējams, iekļaujiet vairākas 

apakšmodalitātes (piemēram, T1, T2, 
FLAIR).

UZ DT ATTĒLU KOPU ATTIECINĀMIE 
IETEIKUMI AUTOMĀTISKAI 
SEGMENTĒŠANAI

• Slāņa biezums: 1–2,5 mm.
• Slāņu skaits: ≥ 20 slāņu.
• Redzamības laukam jāietver lielākā daļa 

smadzeņu.
• DT datiem jābūt kalibrētiem atbilstīgi 

Haunsfīlda vienībām.


