
Skanning, oppsett og navigert kirurgi
Automatic Registration iMRI Ver. 1.0

Skanningshensyn
• Utfør alltid en kollisjonstest for å kontrollere at alt utstyret
får plass inni skanneren.

• Bruk bare draperinger som er kompatible med
automatisk registreringsutstyr for iMRI.

• Utfør alle skanninger i henhold til skanneprotokollen.
• Utfør automatisk registrering for iMRI ved bruk av MR
T1-bildesett.

Ta av DrapeLink-referanseenhet for kranium før hver
skanning.

①

②

③ Maskinvareoppsett
Monter hodeholderen og fest pasienten. Sørg for at det er
plass til registreringsmatrisen og den nedre fleksible spolen
mellom pasientens hode og hodeholderen.
① Registreringsmatrise
② Nedre fleksible spole
③ Referanseadapter

For mer informasjon, se brukerveiledningen for
maskinvare for intraoperativ avbildning.

Sette på referanseenhet
Sett en usteril DrapeLink-referanseenhet for kranium på
referanseadapteren.

Pasientregistrering
• Registrer pasienten ved bruk av overflateavstemming med
f.eks. Z-touch.

• Du kan også utføre en preoperativ skanning og registrere
pasienten automatisk med automatisk
registreringsutstyr for iMRI.
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Klargjøre for operasjon
• Ta av den usterile DrapeLink-referanseenheten for
kranium.

• Draper pasienten ved bruk av iMRI-kompatible
draperinger.

• Sett på en usteril DrapeLink-referanseenhet for
kranium.

Utføre navigert kirurgi
• Utfør den navigerte kirurgiske prosedyren.

Klargjøre for intraoperativ skanning
• Ta av DrapeLink-referanseenheten for kranium på
referanseadapteren.

• Draper det kirurgiske feltet ved bruk av iMRI-kompatible
draperinger.

• Sett på den øvre spolen.

Utføre intraoperativ skanning
• Utfør alltid en kollisjonstest for å kontrollere at alt utstyret
får plass inni skanneren.

• Kontroller at dataene sendes til Brainlab-
navigasjonssystemet.

Du finner mer informasjon om skanningsparametere i
skanneprotokollen.
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Utføre automatisk registrering for iMRI
Automatic Registration iMRI Ver. 1.0

Flytte pasienten til operasjonsbordet
• Ta den øvre spolen av pasienten.
• Sett på en usteril DrapeLink-referanseenhet for
kranium.

Utføre automatisk registrering for iMRI
• Start Automatic Registration i Content Manager.
• Velg datasettet.
• Velg Register.
• Verifiser nøyaktigheten ved å berøre landemerker med
pekeren.

• Velg Accept, eller Try Again hvis verifiseringen
mislykkes.

Fortsette med operasjonen
Fortsett den navigerte kirurgiske prosedyren.

For mer informasjon, se i brukerveiledningen for
programvaren Automatic Registration iMRI.
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