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1 VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
1.1 Kontaktinformācija

Atbalsts

Ja šajā rokasgrāmatā nevarat atrast jums nepieciešamo informāciju vai jums ir radušies jautājumi
vai problēmas, sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu.

Reģions Tālrunis un fakss E-pasts

Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda,
Centrālamerika un Dienvidamerika

Tālr.: +1 800 597 5911
Fakss: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Brazīlija Tālr.: (0800) 892 1217

Apvienotā Karaliste Tālr.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spānija Tālr.: +34 (900) 649 115

Francija un reģioni, kuros runā franču
valodā Tālr.: +33 800 676 030

Āfrika, Āzija, Austrālija, Eiropa
Tālr.: +49 89 991568 1044
Fakss: +49 89 991568 811

Japāna
Tālr.: +81 3 3769 6900
Fakss: +81 3 3769 6901

Paredzamais lietošanas ilgums

Brainlab nodrošina programmatūras apkalpošanu piecu gadu garumā. Šajā laika posmā tiek
piedāvāti programmatūras atjauninājumi, kā arī atbalsts uz vietas.

Atsauksmes

Lai gan šī rokasgrāmata ir rūpīgi pārskatīta, tajā var būt kļūdas.
Ja jums ir ar šā ceļveža uzlabošanu saistīti ieteikumi, sazinieties ar mums, rakstot uz
user.guides@brainlab.com.

Ražotājs

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Vācija

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
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1.1.1 Juridiskā informācija

Autortiesības

Šajā ceļvedī ir ietverta patentēta informācija, uz kuru attiecas autortiesības. Nevienu šā ceļveža
daļu nedrīkst pavairot vai tulkot, ja vien nav saņemta uzņēmuma Brainlab rakstiska atļauja.

Uzņēmuma Brainlab preču zīmes

• Airo® ir uzņēmuma Brainlab AG reģistrēta preču zīme Vācijā un/vai ASV.
• CurveTM ir uzņēmuma Brainlab AG preču zīme Vācijā, kas gaida reģistrāciju.
• KickTM ir uzņēmuma Brainlab AG preču zīme Vācijā, kas gaida reģistrāciju.
• Softouch® ir uzņēmuma Brainlab reģistrēta preču zīme Vācijā un/vai ASV.
• StarLink® ir uzņēmuma Brainlab AG reģistrēta preču zīme Vācijā un/vai ASV.
• VarioGuide® ir uzņēmuma Brainlab AG reģistrēta preču zīme Vācijā un/vai ASV.
• Z-touch® ir uzņēmuma Brainlab AG reģistrēta preču zīme Vācijā un/vai ASV.

Preču zīmes, kas nepieder uzņēmumam Brainlab

• Mobius Imaging®, Mobius Imaging logotips un MobiCT® ir uzņēmuma Mobius Imaging, LLC
reģistrētas preču zīmes.

• Doro® ir uzņēmuma pro med instruments GmbH reģistrēta preču zīme.
• Mayfield® ir uzņēmuma OMI, Inc. reģistrēta preču zīme.
• Microsoft® un Windows® ir korporācijas Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes ASV un

citās valstīs.
• MultiVisionTM ir uzņēmuma Carl Zeiss Meditec AG preču zīme.
• OPMI®, Pentero® un PENTERO® ir uzņēmuma Carl Zeiss Meditec AG reģistrētas preču zīmes.

Informācija par patentiem

Uz šo izstrādājumu var attiekties viens vai vairāki patenti vai patentu pieteikumi. Papildinformāciju
skatiet vietnē https://www.brainlab.com/patent/.

Integrētā trešās puses programmatūra

Šīs programmatūras izstrādei ir daļēji izmantots apvienības Independent JPEG Group radītais
materiāls.
Šī programmatūra satur openJPEG bibliotēku. Pilnu autortiesību, atrunu un licences aprakstu
skatiet vietnē http://www.openjpeg.org.

CE marķējums

CE marķējums liecina, ka uzņēmuma Brainlab izstrādājumi atbilst Medicīnisko
ierīču direktīvas pamatprasībām.
Saskaņā ar MID (Padomes Direktīva 93/42/EEK):
• Cranial/ENT ir IIb kategorijas izstrādājums.

PIEZĪME: CE marķējuma atbilstību var apstiprināt tikai Brainlab ražotajiem produktiem. 

Kontaktinformācija
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Utilizēšanas norādījumi

Kad ķirurģiskā instrumenta darbmūžs ir beidzies, notīriet no instrumenta visus biomateriālus/
bioloģiskos apdraudējumus un droši utilizējiet instrumentu saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem
un noteikumiem.

No elektriskā un elektroniskā aprīkojuma drīkst atbrīvoties tikai saskaņā ar likuma
nosacījumiem. Lai iegūtu informāciju par EEIA (Elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumi) direktīvu, apmeklējiet šo vietni:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Tirdzniecība ASV

Saskaņā ar ASV federālo likumdošanu šo ierīci drīkst tirgot tikai ārsti vai pēc ārstu pasūtījuma.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
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1.2 Paziņojumi par drošību

Brīdinājumi

Brīdinājums
Brīdinājumi tiek apzīmēti ar trīsstūrveida brīdinājuma simboliem. Tajos ir ietverta drošības
nodrošināšanai svarīga informācija, kas attiecas uz iespējamiem savainojumiem, nāves
gadījumiem vai citām smagām sekām, ko var izraisīt aprīkojuma nepareiza lietošana.

Uzmanību!

Informācija, kurai ir jāpievērš uzmanība, ir apzīmēta ar apļveida simboliem. Tā ir drošības
nodrošināšanai svarīga informācija, kas attiecas uz iespējamām problēmām saistībā ar
ierīci. Šīs problēmas ietver ierīces darbības traucējumus, kļūmes un bojājumus, kā arī cita
īpašuma bojājumus.

Piezīmes

PIEZĪME: piezīmes ir formatētas slīprakstā un tiek izmantotas, lai sniegtu noderīgus papildu
ieteikumus. 

Paziņojumi par drošību
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1.3 Paredzētā lietošana
1.3.1 Sistēmas lietošana

Lietošanas norādījumi

Sistēma Cranial/ENT ir intraoperatīva, attēlvadīta lokalizācijas sistēma izmantošanai minimālas
ķirurģiskās iejaukšanās procedūrās. Tā nodrošina saiti starp manuāli brīvi nevadītu zondi, kas tiek
izsekota, izmantojot pasīvu marķiera sensora sistēmu, un IGS darbstacijā apstrādāto pacienta
attēlu datu virtuālu datora attēlu apgabalu. Šī sistēma ir paredzēta izmantošanai jebkuros
medicīniskajos gadījumos, kuru ārstēšanai, iespējams, ir piemērota stereotaktiska ķirurģiskā
iejaukšanās un kuru ietvaros attiecībā pret DT, CTA, rentgenstaru, MR un ultraskaņas anatomisko
modeli var identificēt atskaiti pret cietu anatomisko struktūru, piemēram, galvaskausu, garo kaulu
vai skriemeli.
Tālāk ir norādīti daži šādu procedūru piemēri.
Galvaskausa procedūras:
• audzēja rezekcija;
• galvaskausa pamatnes ķirurģija;
• galvaskausa biopsija;
• kraniotomija/kraniektomija;
• pediatrijas katetra šunta ievietošana;
• vispārīga katetra šunta ievietošana;
• talamotomija/palidotomija.

Otorinolaringoloģijas procedūras:
• transfenoidālas procedūras;
• augšžokļa antrostomija;
• sietiņkaula rezekcija;
• sfenoidotomija/spārnkaula izpēte;
• gliemežnīcas rezekcija;
• frontāla sinusotomija;
• intranazālas procedūras.

Piemērotais lietojums

Cranial/ENT ir piemērots kopējām navigācijas kļūdām līdz 3 mm. Tomēr dažādi faktori var būtiski
ietekmēt sistēmas precizitāti. Lai nodrošinātu sekmīgu navigāciju, nepieciešama atbilstoša
iestatīšana un ekspluatācija, kā arī rūpīga precizitātes pārbaude.

Lietošanas vide

Sistēma Cranial/ENT ir jālieto slimnīcas vidē, precīzāk - ķirurģiskām procedūrām piemērotās
telpās (piemēram, operāciju telpās).

Paredzētie lietotāji

Šis lietotāja ceļvedis ir paredzēts neiroķirurgiem, otorinolaringoloģijas ķirurgiem, kā arī viņu
asistentiem, kas izmanto Brainlab navigācijas sistēmu.

Instrumenta saskare ar smadzeņu audiem un muguras smadzeņu šķidrumu

Brīdinājums
Saskarei ar smadzeņu audiem un muguras smadzeņu šķidrumu ir paredzēti tikai īpaši
norādītie Brainlab instrumenti. Šo instrumentu saraksts ir pieejams instrumentu lietotāja
ceļvežos.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
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Kāds ir risks?
• Šim nolūkam neparedzētu instrumentu tieša saskare ar smadzeņu audiem un muguras

smadzeņu šķidrumu var izraisīt pacienta smadzeņu bojājumus vai smagu šoku, ievadot
pacienta ķermenī endotoksiskas vielas.

• Brainlab instrumenti ir izstrādāti un ražoti tā, lai pēc iespējas samazinātu pacienta smadzeņu
audu bojājumu risku. Tādēļ ir maz ticams, ka normālas instrumenta lietošanas laikā tiks izraisīti
pacienta savainojumi. Taču, nepareizi lietojot instrumentus vai lietojot bojātus instrumentus, var
tikt izraisīti smagi pacienta savainojumi.

• Standarta metodes instrumentu sagatavošanai atkārtotai lietošanai nav pilnībā efektīvas
attiecībā uz endotoksisku piesārņojumu. Endotoksisku piesārņojumu var novērst, tikai
izmantojot agresīvas apstrādes metodes, piemēram, ļoti augstā temperatūrā. Šādi apstākļi var
izraisīt īpaši precīzi ražoto instrumentu bojājumus. Šim nolūkam neparedzētu instrumentu
saskare ar smadzeņu audiem vai muguras smadzeņu šķidrumu var izraisīt smagus pacienta
savainojumus.

Kādos gadījumos ir iespējama neparedzēta saskare?
• Neparedzēta saskare ar smadzeņu audiem ir iespējama ikreiz, kad instrumenti tiek izmantoti

nelielā attālumā no smadzeņu audiem. Piemēram, izmantojot navigācijas rādītāju galvaskausa
dobumā, lai mērītu attālumu vai vāktu informāciju par punktiem.

Riska samazināšanas iespējas:
• Pilnībā sagatavojiet instrumentus atkārtotai lietošanai, kā tas norādīts Tīrīšanas, dezinfekcijas

un sterilizācijas ceļvedī. Glabājiet un lietojiet instrumentus saskaņā ar norādījumiem.
• Ja vien nelietojat īpaši norādītos instrumentus, nepieļaujiet tiešu instrumentu saskari ar

smadzeņu audiem un muguras smadzeņu šķidrumu.

Uzmanīga rīcība ar aparatūru

Brīdinājums
Sistēmas komponentus un papildu instrumentus drīkst izmantot tikai apmācīts
medicīniskais personāls.

Sistēmas komponenti un papildu instrumenti sastāv no smalkām mehāniskajām daļām.
Rīkojieties ar tiem ļoti uzmanīgi.

Ticamības pārbaude

Brīdinājums
Pirms pacientu ārstēšanas pārbaudiet visas sistēmā ievadītās un no tās izvadītās
informācijas ticamību.

Nav paredzēts diagnostikai

Brīdinājums
Saskaņā ar standartu DIN 6868 Brainlab navigācijas sistēmās attēlotie attēli nav piemēroti
diagnostikai.

Paredzētā lietošana
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1.4 Saderība ar medicīniskajām ierīcēm
1.4.1 Brainlab medicīniskie instrumenti

Saderīgie Brainlab medicīniskie instrumenti

Sistēma Cranial/ENT ir saderīga ar tālāk norādīto programmatūru.
• DrapeLink adaptera komplekts

- Doro galvaskausa skavas adapteris
- Mayfield galvaskausa skavas adapteris
- DrapeLink garā bāze
- DrapeLink īsā bāze

• Biopsijas centrēšanas matrica un biopsijas caurulīte
• Blakesley skava
• Galvaskausa atskaites iekārta DrapeLink

- Galvaskausa atskaites matrica DrapeLink
- Starpsavienojums DrapeLink

• Vienreizlietojamie atstarojošie sfēriskie marķieri
• Vienreizlietojams reģistrācijas marķieris DT, MR, OR
• Vienreizlietojams stilets
• Nekadrētās biopsijas sistēma
• iMRI fiksētā sliede GE galvas turētājam
• iMRI GE reģistrēšanas matrica
• iMRI reģistrēšanas matrica Noras galvas turētājam
• Instrumenta adaptera komplekts
• Instrumenta kalibrēšanas matrica 4.0 (ICM4)
• Mikroskopa adapteri un mikroskopa iekārtas
• Vairāku galu rādītāji, kas ietver Paint rādītāju galus
• Rādītājs ar neasu galu
• Rādītājs ar asu galu
• Mayfield galvas balsta atskaites balstiekārta
• Universālā atskaites skava 
• Atskaites galvas siksna un atskaites galvas siksnas matrica
• Galvaskausa atskaites komplekts
• Softouch
• Standarta galvaskausa atskaites matrica - 4 marķieri
• Sterilizēšanas paplātes (galvaskausa, galvaskausa standarta piederumu, otorinolaringoloģijas,

nekadrētās biopsijas sistēmas, atskaites iekārtas DrapeLink, VarioGuide)
• Atsūkšanas caurulīte
• Ultraskaņas adapteri
• Ultraskaņas reģistrācijas fantoms
• VarioGuide
• Z-touch

Citi Brainlab instrumenti

Pēc šīs rokasgrāmatas publicēšanas, iespējams, kļūs pieejami papildu instrumenti. Ja jums rodas
jautājumi par kāda instrumenta saderību ar Brainlab programmatūru, sazinieties ar Brainlab
atbalsta dienestu.

Brīdinājums
Ar sistēmu Cranial/ENT drīkst izmantot tikai uzņēmuma Brainlab norādītos instrumentus
un rezerves daļas. Lietojot neapstiprinātus instrumentus vai rezerves daļas, var tikt

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Programmatūras lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.4 Cranial/ENT Vers. 3.1 17



mazināta medicīniskās ierīces drošība un/vai efektivitāte, kā arī apdraudēta pacienta,
lietotāja un/vai apkārtējās vides drošība.

Saderība ar medicīniskajām ierīcēm
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1.4.2 Brainlab programmatūra

Saderīgā Brainlab medicīniskā programmatūra

Sistēma Cranial/ENT ir saderīga ar tālāk norādīto programmatūru.
• DICOM Viewer versija 2.0, 2.1 un 2.2
• Digital Lightbox versija 2.0
• Image Fusion versija 1.0 un 2.0
• iPlan CMF versija 3.0
• iPlan Cranial versija 3.0
• iPlan ENT versija 3.0
• iPlan Stereotaxy versija 3.0
• SmartBrush versija 2.1

Cita Brainlab programmatūra

Ja lietojat iepriekš nenorādītas programmatūras versijas, sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu
un uzziniet par šo versiju saderību ar Brainlab ierīcēm.

Brīdinājums
Instalēt un lietot kopā ar sistēmu drīkst tikai Brainlab norādīto Brainlab medicīnisko
programmatūru.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
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1.4.3 Ierīces, kuras nenodrošina uzņēmums Brainlab

Saderīgās medicīniskās ierīces, kuras nenodrošina uzņēmums Brainlab

Medicīniskā ierīce Modelis Ražotājs

Galvaskausa fiksācijas ierī-
ce

Galvas balsts intraoperatī-
vai DT un MR: Mayfield®,
Doro®, Noras, GE vai līdzī-
ga konstrukcija

Integra Neurosciences
311 Enterprise Drive
Plainsboro, NJ 08536
ASV
pro med instruments GmbH
Bötzinger Str. 38
79111 Freiburg
Vācija
Noras MRI products GmbH
Leibnizstrasse 4
97204 Höchberg
Vācija
GE Healthcare
3000 North Grandview
Waukesha, WI 53188
ASV

Pašurbjošā skrūve

1,5 x 6 mm maxDrive®

pašurbjošā (Martin) vai
Cortex Screw PlusDriveTM

pašurbjošā (Synthes) skrū-
ve

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG
Ludwigstaler Str. 132
78532 Tuttlingen Vācija
Synthes GmbH
Eimattstr. 3
4436 Oberdorf
Šveice

Skrūvgrieža galviņa 1,5 mm (atbilstoši izmanto-
tajām skrūvēm)

Skrūvgrieža rokturis
Atbilstoši izmantotajai
skrūvgrieža galviņai un
skrūvēm

Urbja asmens un rokturis
(pēc izvēles) 1,1 mm

Vienreizlietojamā biopsijas
A veida adata

PAJUNK GmbH
Karl-Hall-Strasse 1
78187 Geisingen
Vācija

Multimodāli atskaites mar-
ķieri

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
ASV

Saderīgās skenēšanas ierīces, kuras nenodrošina uzņēmums Brainlab

Skenēšanas ierīce Modelis Ražotājs

Brainlab skenēšanas norādījumiem atbil-
stošas medicīniskās attēlveidošanas ierī-
ces (piemēram, MR un DT skeneri, C for-
mas balstiekārtas, DVT un līdzīgas ierīces)

Prasības skatiet Brainlab skenēšanas norādījumos.

Saderība ar medicīniskajām ierīcēm
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Saderīgie ķirurģiskie mikroskopi, kurus nenodrošina uzņēmums Brainlab

Modelis Ražotājs

Olympus
• OME-9000
• OME-8000
• OME-7000

Sony Olympus Medical Solutions Inc.
4-7-1 Koyasu-machi, Hachioji-shi
Tokyo 192-0904
Japāna

HAAG-STREIT
• Hi-R 1000
• Hi-R 700

HAAG-STREIT
Rosengarten 10
22880 Wedel
Vācija

Leica
• M720
• M525
• M520
• M530

Leica Microsystems (Šveice) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg
Šveice

Zeiss
• OPMI Pentero C
• OPMI Pentero
• OPMI PENTERO 800
• OPMI PENTERO 900
• OPMI Neuro MultiVision
• OPMI VARIO 700

Carl Zeiss Meditec AG
Site Oberkochen
Rudolf-Eber-Straße 11
73447 Oberkochen
Vācija

Saderīgas ierīces darbam ar IGSonic Ultrasound Integration, kuras nenodrošina uzņēmums Brainlab

Modelis Ražotājs

• FlexFocus 700
• FlexFocus 800

BK Medical
Mileparken 34
2730 Herlev
Dānija

• Ultraskaņas zonde BK8862
• Ultraskaņas zonde BK8863

Tīkla izolators EN-30
PIEZĪME: šī nav medicīniskā ierīce. 

EMO systems GmbH

Citas ierīces, kuras nenodrošina uzņēmums Brainlab

Brīdinājums
Lietojot uzņēmuma Brainlab neapstiprinātas medicīnisko ierīču kombinācijas, var tikt
mazināta ierīces drošība un/vai efektivitāte, kā arī apdraudēta pacienta, lietotāja un/vai
apkārtējās vides drošība.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
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1.4.4 Programmatūra, ko nav izstrādājis Brainlab

Pilnvarošana

Brainlab sistēmā programmatūru drīkst instalēt tikai pilnvaroti Brainlab darbinieki. Jūs
nedrīkstat instalēt vai noņemt nevienu lietojumprogrammu.

Cita programmatūra, ko nav izstrādājis uzņēmums Brainlab

Brīdinājums
Sistēmā Cranial/ENT drīkst instalēt un lietot tikai uzņēmuma Brainlab norādīto
programmatūru.

Vīrusu skenēšana un ļaunprātīga programmatūra

Brīdinājums
Ņemiet vērā, ka daži programmatūras iestatījumi, kas paredzēti aizsardzībai pret
ļaunprātīgu programmatūru (piemēram, vīrusu skenēšana), var negatīvi ietekmēt sistēmas
veiktspēju, piemēram, ja skenēšana tiek veikta reāllaikā un tiek uzraudzīta piekļuve katram
failam, pacienta datu ielāde un saglabāšana var būt lēna. Brainlab iesaka atspējot
skenēšanu reāllaikā un veikt vīrusu skenēšanu ārpus klīnikas darba laika.

Brīdinājums
Pārliecinieties, ka pretvīrusu programmatūra nemaina Brainlab direktorijus.

Brīdinājums
Neveiciet atjauninājumu lejupielādes vai instalēšanu ārstēšanas plānošanas laikā. Lai
iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu.

Atjauninājumi

Brīdinājums
Operētājsistēmas (labojumfailu) vai trešo pušu programmatūras atjaunināšana jāveic ārpus
klīnikas darba laikā un testa vidē, lai pārliecinātos, ka Brainlab sistēma darbojas pareizi.
Brainlab uzrauga izlaistos Windows labojumfailus un zinās, vai dažu atjauninājumu
gadījumā var rasties problēmas. Sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu, ja rodas
jebkādas problēmas saistībā ar operētājsistēmas labojumfailiem.

Saderība ar medicīniskajām ierīcēm
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1.5 Apmācība un dokumentācija
1.5.1 Apmācība

Brainlab apmācība

Lai sistēma tiktu lietota droši un pareizi, pirms darba ar sistēmu visiem lietotājiem ir jāpiedalās
uzņēmuma Brainlab pārstāvja rīkotā apmācības programmā.

Atbalsts, nodrošinot uzraudzību

Kad pirmo reizi izmantosiet navigācijas sistēmu, šis process jāuzrauga uzņēmuma Brainlab
pārstāvim. Sāciet navigāciju, veicot vienkāršas procedūras, kuru ietvaros varat viegli noteikt, kā
navigācijas sistēma palīdz veikt uzdevumu un kādi ir ierobežojumi. Pirms sistēmas lietošanas
pacientu ārstēšanai imitējiet procedūras, izmantojot līķus un/vai fantomus.

Atbildība

Brīdinājums
Šī sistēma ir tikai un vienīgi ķirurga palīglīdzeklis, un tās lietošana nekādā gadījumā
neaizstāj ķirurga pieredzi un/vai neatceļ atbildību. Lietotājam vienmēr jāspēj turpināt darbu
bez sistēmas palīdzības.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
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1.5.2 Dokumentācija

Lietotāja ceļvežu lasīšana

Lietotāja ceļvežos ir aprakstītas sarežģītas medicīniskās ierīces un ķirurģiskā programmatūra, ar
ko ir jārīkojas ļoti uzmanīgi.
Ir svarīgi, lai visi sistēmas, instrumentu un programmatūras lietotāji:
• pirms rīkošanās ar aprīkojumu rūpīgi izlasītu lietotāja ceļvežus;
• vienmēr varētu piekļūt lietotāja ceļvežiem.

Pieejamie lietotāja ceļveži

Lietotāja ceļvedis Saturs

Programmatūras lietotāja
ceļveži

• Ārstēšanas plānošanas un attēlvadītās navigācijas pārskats
• OR sistēmas iestatīšanas apraksts
• Detalizēti programmatūras lietošanas norādījumi

Aparatūras lietotāja ceļveži Detalizēta informācija par staru terapiju un ķirurģisko aparatūru,
ko parasti definē kā lielus, sarežģītus instrumentus

Instrumentu lietotāja ceļveži Detalizēti instrumenta lietošanas norādījumi

Tīrīšanas, dezinfekcijas un
sterilizācijas ceļvedis

Detalizēta informācija par instrumentu tīrīšanu, dezinficēšanu un
sterilizēšanu

Sistēmas lietotāja ceļveži Visaptveroša informācija par sistēmas iestatīšanu

Tehniskais lietotāja ceļvedis Detalizēta tehniskā informācija par sistēmu, tostarp par tehniska-
jiem parametriem un saderību

PIEZĪME: šajā tabulā var nebūt ietverta informācija par visām instalācijām. Ja instalēšanai
nepieciešams, tiek nodrošināti arī citi papildu lietotāja ceļveži. 

Apmācība un dokumentācija
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2 SISTĒMAS IESTATĪŠANA
2.1 Sistēmas iestatīšana
2.1.1 Pārskats

Sistēmas iestatīšana

Sistēmas iestatīšana ir atkarīga no izmantotās sistēmas un veicamās procedūras veida. Ņemiet
vārā tālāk norādīto.
• Kamera un monitors nedrīkst traucēt ķirurga darbu.
• Visu reģistrācijas un navigācijas procedūru laikā kamerai jānodrošina netraucēts skats uz

atskaites matricu un instrumentiem.
• Pirms darba sākšanas novietojiet kameru pareizi. Novērsiet izteiktas kameras novietojuma

izmaiņas procedūras laikā.

Darbības

1.

Novietojiet kameru nepieciešamajā pozīcijā.
Lai nodrošinātu optimālu skatu, kamera jānovieto aptuveni 1,2–1,8 metru attālumā no
operācijas lauka.
PIEZĪME: papildinformāciju par kameras novietošanu, sagatavojoties pacienta reģistrēša-
nai, skatiet 57. lpp. 

2. Pievienojiet elektrības padevei un ieslēdziet sistēmu (skatiet Sistēmas lietotāja ceļvedi).

Atskaites matricas novietojums

Novietojiet atskaites matricu tā, lai tā būtu redzama visu procedūras laiku. Ja, piemēram, tiks
izmantots mikroskops, ņemiet vērā, ka tas varētu traucēt atskaites matricas redzamību. Ieteicams
kameru novietot tajā pašā pusē, kurā ir uzstādīta atskaites matrica.

Brīdinājums
Jo tuvāk interesējošajam reģionam ir uzstādīta matrica, jo precīzāka būs navigācija. Lai
nodrošinātu precīzāku navigāciju, novietojiet atskaites matricu pēc iespējas tuvāk
interesējošajam reģionam, neaizšķērsojot nepieciešamo operācijas vietu.

Sistēmas novietojums

Neiroķirurģijas procedūru veikšanai ir ieteicams novietot sistēmu operāciju galda kājgalī, bet
otorinolaringoloģijas procedūru veikšanai - operāciju galda galvgalī.
PIEZĪME: sistēmas novietojums galvenokārt ir atkarīgs no ķirurga atrašanās vietas un aprīkojuma
novietojuma ap operāciju galdu. 

SISTĒMAS IESTATĪŠANA
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Lāzera starojuma iedarbība

Brīdinājums
Nepakļaujiet citu sistēmu infrasarkanos detektorus Brainlab kameras vai Z-touch lāzera
stara ietekmei.

Sistēmas iestatīšana
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3 PROGRAMMATŪRAS
PĀRSKATS

3.1 Ievads
3.1.1 Pārskats

Vispārīga informācija

Cranial/ENT ir ar skārienekrānu vadāma intraoperatīva navigēšanas programmatūra. Ķirurģisko
instrumentu trīsdimensiju modeļa pārklājums pār anatomisko datu kopām, piemēram, MR un/vai
DT attēliem, var palīdzēt ķirurgam veikt dažādas ķirurģiskās operācijas.
Ja šī programmatūra tiek izmantota kopā ar plānošanas programmatūru, atsevišķi no operācijas
plāna var sagatavot ārstēšanas plānu, kuru pēc tam var pārsūtīt uz navigēšanas programmatūru,
lai ķirurģiskās operācijas laikā nodrošinātu papildu atsauces informāciju un atbalstu. Turklāt uz
plānošanas programmatūru var pārsūtīt ķirurģiskās operācijas laikā iegūtos vai modificētos datus.

Brīdinājums
Programmatūru Cranial/ENT drīkst izmanot tikai neiroķirurģijas un otorinolaringoloģijas
ārstniecisko procedūru veikšanai. Neizmantojiet šo programmatūru citu ārstniecisko
procedūru veikšanai.

Brīdinājums
Programmatūras Cranial/ENT darbībai tiek izmantoti pirms operācijas iegūti skenēti
pacienta attēli. Pacienta faktiskās anatomiskās struktūras var atšķirties no
pirmsoperatīvajiem attēlu datiem, piemēram, smadzeņu nobīdes vai rezekcijas dēļ.

PROGRAMMATŪRAS PĀRSKATS
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Tipiska darba plūsma

Darbības

1. Izveidojiet un rediģējiet plānu, izmantojot līdzekļus iPlan vai Brainlab Elements.

2. Ielādējiet ārstēšanas plānu funkcijā Patient Browser.

3. Navigējiet.

4.
Eksportējiet plānu.
Ja nepieciešams, atkārtojiet 1.–4. darbību.

Ievads
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3.2 Sesijas sākšana
3.2.1 Programmatūras startēšana

Programmatūras atvēršana

Atveriet programmatūru Cranial/ENT sadaļā Content Manager, izmantojot tālāk norādītās
opcijas.

Opcijas

Lai startētu Cranial/ENT ar pacienta datiem:
• atlasiet nepieciešamo pacientu;
• atlasiet lietojumprogrammu Cranial/ENT.

Tiek ielādēta programmatūra un atvērts galvenais ekrāns (skat. 32. lpp.).

Lai startētu programmatūru bez pacienta datiem, atlasiet lietojumprogrammu Cranial/ENT.
Tiek ielādēta programmatūra un atvērts galvenais ekrāns (skat. 32. lpp.).

PIEZĪME: vairāk informācijas par pacienta un datu atlasi skatiet Content Manager
programmatūras lietotāja ceļvedī. 

Brīdinājums
Pirms pacienta datu ielādes pārbaudiet, vai ir norādīts pareizs pacienta vārds un ID.

Pacienta datu ielāde sesijas laikā

Ja programmatūra Cranial/ENT ir startēta bez pacienta datiem vai vēlaties sesijā ielādēt papildu
datus, to var izdarīt jebkurā brīdī.

Darbības

1. Nospiediet izvēļņu joslas pogu Data, lai atvērtu dialoglodziņu Data (skat. 35. lpp.).

2.
Nospiediet pogu Load Data.
Tiek atvērta sadaļa Patient Browser un var atlasīt pacienta datus.
Pēc datu ielādes atkal tiek atvērta programmatūra Cranial/ENT.

PIEZĪME: papildinformāciju skatiet Patient Browser programmatūras lietotāja ceļvedī. 

Attēlu sapludināšana

Ja sistēmā ir instalēts līdzeklis Image Fusion, var sapludināt vairākas attēlu kopas.

Opcijas

Ja ielādētajos pacienta datos ir ietvertas vēl nesapludinātas attēlu kopas, tiek parādīta
uzvedne ar aicinājumu tās sapludināt.
Nospiediet pogu Proceed.

Programmatūras ielādes laikā var izlaist attēlu sapludināšanu un sapludināt attēlu ko-
pas vēlāk, navigēšanas laikā jebkurā brīdī, izmantojot dialoglodziņu Data.

PIEZĪME: papildinformāciju skatiet Image Fusion programmatūras lietotāja ceļvedī. 

PROGRAMMATŪRAS PĀRSKATS
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3.3 Izslēgšana un sesijas atjaunošana
3.3.1 Programmatūras aizvēršana un sistēmas izslēgšana

Pareiza izslēgšana

Pirms sistēmas izslēgšanas noteikti aizveriet programmatūru. Nekādā gadījumā neaizveriet
programmatūru, izmantojot strāvas padeves slēdzi, jo tas var izraisīt datu zaudēšanu.

Programmatūras aizvēršana

Darbības

1.
Nospiediet pogu Home.
Tiek atvērta sadaļa Content Manager.

2.
Lai eksportētu pacienta datus atlasītajā datu nesējā, nospiediet Export.
PIEZĪME: visiem sesijas laikā uzņemtajiem ekrānuzņēmumiem var piekļūt, izmantojot po-
gu Screenshot, un tos saglabāt. 

PIEZĪME: papildinformāciju skatiet Content Manager programmatūras lietotāja ceļvedī. 

Sistēmas izslēgšana

Darbības

1. Pēc programmatūras aizvēršanas un pacienta datu saglabāšanas noņemiet datu nesēju.

2. Sadaļā Content Manager nospiediet Exit.

3. Nospiediet Shutdown.

PIEZĪME: papildinformāciju par sistēmas izslēgšanu skatiet Sistēmas lietotāja ceļvedī. 

Izslēgšana un sesijas atjaunošana
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3.3.2 Sesijas atjaunošana

Vispārīga informācija

Ja programmatūra tiek neparedzēti izslēgta, pēc programmatūras restartēšanas var atjaunot
iepriekšējās sesijas reģistrēšanas un instrumenta kalibrēšanas datus.

Sesijas atjaunošana

1 att. 

Darbība

Programmatūrā tiek atjaunota informācija un atvērts galvenais ekrāns.
Lai turpinātu navigāciju, nospiediet Close.

Brīdinājums
Pirms turpināt, rūpīgi pārbaudiet atjaunotos reģistrēšanas un instrumenta kalibrēšanas
datus.

Brīdinājums
Ja instruments ir mainīts vai adapteris ir pārvietots, vai ir mainīta tā pozīcija, kalibrēšanu
nedrīkst atjaunot. Tādā gadījumā jāveic jauna kalibrēšana.
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3.4 Lietotāja saskarne
3.4.1 Galvenais ekrāns

Vispārīga informācija

Pēc pacienta datu ielādes tiek atvērts galvenais ekrāns. Programmatūrā Cranial/ENT ir pieejamas
divas pārslēdzamas lietotāja saskarnes opcijas:
• Lielā izvēlne ar palielinātu izvēļņu joslu;
• Mazā izvēlne ar minimizētu izvēļņu joslu.

Skats Lielā izvēlne

Tālāk attēlā redzams sistēmas skats ar opciju Lielā izvēlne.

③

④

①

②

⑤

2 att. 

Nr. Skaidrojums Skatīt

① Pašreizējā funkcija un pacienta informācija 29. lpp.

② Nospiežot Home, tiek atvērta sadaļa Content Manager Nav attieci-
nāms

③ Navigēšanas skati 115. lpp.

④ Kameras skata logi 40. lpp.

⑤ Kameras statusa joslas 41. lpp.

⑥ Izvēļņu josla 34. lpp.

Skats Mazā izvēlne

Skatā Mazā izvēlne izvēļņu joslas pogas ir aizstātas ar ikonām un navigēšanas skati ir lielāki.
Izvēļņu joslas opciju funkcijas ir tādas pašās kā skatā Lielā izvēlne, kā izklāstīts 34. lpp.

Lietotāja saskarne
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3 att. 

Darbības

1. Nospiediet Tools > Settings.

2.
Nospiediet Menu Big/Small.
Navigēšanas ekrāns aiz dialoglodziņa kļūst par skatu Mazā izvēlne (maksimizēts skats).

3. Nospiediet pogu Close, lai atgrieztos navigēšanas ekrānā.
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3.4.2 Izvēļņu joslas funkcijas

Reģistrācijas funkcija

Funkcija Lielā izvēlne Mazā izvēlne Skatīt

Funkcija Register aktivizē pacienta reģistrē-
šanu. 55. lpp.

Navigēšanas funkcijas

Funkcija Lielā izvēlne Mazā izvēlne Skatīt

Funkcija Tooltip ļauj virtuāli pagarināt vai saī-
sināt navigētā instrumenta uzgali. Nav attiecināms 178. lpp.

Funkcija Acquire ļauj noteikt digitalizētu
punktu uz pacienta galvas vai izveidot trajek-
toriju, ja ir noteikta rīka uzgaļa nobīde. 

Nav attiecināms 160. lpp.

Skatu pielāgošana

Funkcija Lielā izvēlne Mazā izvēlne Skatīt

Funkcija Freeze bloķē navigēto displeju. 173. lpp.

Funkcija Zoom maina parādīto attēlu palieli-
nājumu. 119. lpp.

Rādīšanas iestatījumu konfigurēšana un ekrānuzņēmumi

Funkcija Lielā izvēlne Mazā izvēlne Skatīt

Sniedz iespēju pārslēgt un konfigurēt dažā-
dus skatus. Nav attiecināms 120. lpp.

Funkcija Screenshot veic pašreizējā ekrāna
ekrānuzņēmumu. 148. lpp.

Papildu pogas

Lai aktivizētu papildu pogas, atveriet sadaļu Tools > Settings > Optional Menu Bar Button
(skat. 50. lpp.). Var izvēlēties kādu no tālāk norādītajām pogām, ko parādīt izvēļņu joslā.

Funkcija Lielā izvēlne Mazā izvēlne Skatīt

Funkcija Paint sniedz iespēju sekot līdzi ķirur-
ģiski izņemtiem audiem. 249. lpp.

Aktivizē mikroskopa navigēšanu. 283. lpp.

Lietotāja saskarne
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Funkcija Lielā izvēlne Mazā izvēlne Skatīt

Aktivizē VarioGuide navigēšanu. 255. lpp.

Aktivizē ultraskaņas navigēšanu. 205. lpp.

Data

Nospiediet pogu Data, lai atvērtu dialoglodziņu Data, kurā ir pieejamas pacienta datu apstrādes
funkcijas. 

4 att. 

Funkcija Skatīt

Attēlu kopas rekvizītu pielāgošana 144. lpp.

Objektu un pārklājumu pārvaldība 149. lpp.

Trajektoriju pārvaldība 168. lpp.

Punktu pārvaldība 162. lpp.

Attēlu kopu sapludināšana
PIEZĪME: papildinformāciju par lietošanu skatiet Image Fusion programmatūras
lietotāja ceļvedī. 

29. lpp.

Pacienta datu ielāde 29. lpp.
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Rīki

Nospiediet pogu Tools, lai atvērtu dialoglodziņu Tools, kurā ir pieejami navigēšanas iestatījumi un
rīki.

5 att. 

Funkcija Skatīt

Informācija par Brainlab uzziņu dienestu 47. lpp.

Sistēmas iestatījumu pielāgošana 48. lpp.

Kalibrēto instrumentu atlase 201. lpp.

Aktivizē VarioGuide navigēšanu 255. lpp.

Mikroskopa navigēšanas aktivizēšana 283. lpp.

Ultraskaņas navigēšanas aktivizēšana 205. lpp.

Video savienojuma konfigurēšana 51. lpp.

IGTLink aktivizēšana 322. lpp.

Mērījumu rīku atlase 174. lpp.

Lietotāja saskarne
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3.4.3 Vispārīgās dialoglodziņu pogas

Pieejamās pogas

Atkarībā no dialoglodziņa ir pieejamas dažādas pogas.

Poga Funkcija

Aizved uz nākamo darbību.

Apstiprina iestatījumus un aizver dialoglodziņu.

Atgriežas iepriekšējā dialoglodziņā vai darbībā.

Sniedz iespēju atkārtot darbību.

Atceļ dialoglodziņu, nelietojot izmaiņas.

Aizver dialoglodziņu, nelietojot izmaiņas.

Atjauno iestatījumus, kas bija spēkā pašreizējā dialoglodziņa atvēršanas laikā.

PIEZĪME: informācija par papildu pogām ar īpašām funkcijām ir ietverta attiecīgās darbības
aprakstā šajā ceļvedī. 
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3.4.4 Datu pārvaldības funkcijas rīkjoslā

Pieejamās funkcijas

Datus ietverošo dialoglodziņu rīkjoslā ir pieejamas papildu funkcijas.

①

6 att. 

Funkcija Skaidrojums

Sniedz iespēju atvērt dialoglodziņu Select Set, lai atlasītu citu attēlu kopu.

Sniedz iespēju mainīt redzamā attēla palielinājumu.

Sniedz iespēju attēla skatā rādīt vai slēpt visus objektus.

Lietotāja saskarne
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3.4.5 Dialoglodziņu rādīšana, izmantojot divus monitorus

Vispārīga informācija

Ja sistēma ir aprīkota ar diviem monitoriem (piemēram, sistēma Curve), displejus var konfigurēt
divos veidos.
• Režīmā Clone: abos displejos vienlaikus ir redzama viena un tā pati informācija.
• Režīmā Extended: galvenajā monitorā tiek rādīta izvēļņu josla, bet sekundārajā monitorā -

papildu navigēšanas skati.
PIEZĪME: režīmā Extended sekundāro monitoru drīkst izmantot tikai kā papildu monitoru, jo tajā
nav redzama svarīga informācija, piemēram, kameras skata logi un statusa joslas. 

Papildinformāciju par režīmiem Extended un Clone un to aktivizēšanu skatiet Content Manager
programmatūras lietotāja ceļvedī.

Dialoglodziņu rādīšana režīmā Extended

Kad galvenajā displejā tiek atvērts dialoglodziņš, sekundārajā displejā tiek parādīts šāds
ziņojums: „A dialog is open on the other display. Press Fetch to put that dialog here” (Citā displejā
ir atvērts dialoglodziņš. Lai noliktu dialoglodziņu šeit, nospiediet Fetch).

7 att. 

PROGRAMMATŪRAS PĀRSKATS

Programmatūras lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.4 Cranial/ENT Vers. 3.1 39



3.5 Izsekošanas sistēma
3.5.1 Izsekošanas statusa ekrāni

Vispārīga informācija

Lai nodrošinātu sekmīgu reģistrēšanu un navigēšanu, kameras skata laukā jābūt netraucēti
redzamiem instrumentiem un atskaites matricām.
Statusa ekrānos reāllaikā tiek sniegta informācija par instrumentu un atskaites matricu redzamību
kameras skata laukā. Punkti ekrānā norāda abu kameras lēcu skatu laukos esošo instrumentu un
atskaites matricu relatīvo novietojumu.

Statusa ekrāni: Skats Lielā izvēlne (minimizētais skats)

②

①

8 att. 

Nr. Vienums

① Kameras skata logi

② Statusa joslas

Statusa ekrāni: Skats Mazā izvēlne (maksimizētais skats)

②

①

9 att. 

Nr. Vienums

① Kameras skata logi

② Statusa joslas

Kameras skata logi

Kameras skata logos ir redzami punkti, ar kuriem tiek apzīmēta atskaites matricu un navigēto
instrumentu sfērisko marķieru ģeometrija. Katrai atskaites matricai un katram instrumentam atbilst
noteiktas krāsas punkts. Kameras skatu logus var izmantot, lai pārbaudītu, vai instruments vai
matrica atrodas kameras skata laukā.

Izsekošanas sistēma
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Punkta krāsa Atbilstošais elements

Sarkana Atskaites matrica (piemēram, galvaskausa atskaites matrica), ja paci-
ents ir reģistrēts

Dzeltena
• Kalibrēta instrumenta adaptera matrica
• iMRI reģistrācijas matrica (reģistrācijas laikā)

Oranža
• ICM4
• Ultraskaņas reģistrācijas fantoms

Zaļa Rādītājs vai Softouch

Zila Ultraskaņas adapteri

Gaiši zila Mikroskopa adapteri

Tirkīza Līdzekļa Paint instrumenti

Rozā

• Vienreizlietojamā biopsijas A veida adata un biopsijas centrēšanas
matrica

• VarioGuide
• Vienreizlietojams stilets

Balta Nekalibrēti instrumenti

Pelēks (aizpildīts) Matricas sfēriskie marķieri atrodas abu kameras lēcu skatu laukos, taču
tos nevar piešķirt noteiktam instrumentam

Pelēks (neaizpil-
dīts)

Matrica atrodas tikai vienas kameras lēcas skata laukā un to nevar inter-
pretēt

Instrumenta rādīšana

Brīdinājums
Jāapzinās, ka instrumenta vizualizācija var parādīties kā instrumenta faktiskās formas
vienkāršota interpretācija.

Brīdinājums
Ar krāsu aklumu sirgstoši lietotāji, iespējams, nevarēs skaidri atšķirt attēloto instrumentu
krāsu atšķirību.

Brīdinājums
Pārliecinieties, ka instrumentu izsekošanas matricas netiek rādītas pārāk tuvu viena otrai
un netraucē citu marķieru noteikšanu ar kameru. Pretējā gadījumā sistēmā, iespējams,
nevarēs atšķirt instrumentus, izraisot nepareizu instrumenta navigēšanu.

Kameras statusa joslas

Statusa joslas norāda vai kamera var izsekot instrumentu.

Statusa josla Krāsa Interpretācija

Labās puses josla (ska-
tā Lielā izvēlne)

Zaļa
Normāls izsekošanas režīms. Kameras skata laukā atro-
das atskaites matrica un vismaz viens instruments ar zinā-
mu sfēriskā marķiera ģeometriju.Apakšējā josla (skatā

Mazā izvēlne)

Labās puses josla (ska-
tā Lielā izvēlne)

Dzeltena

Aktīvā matrica vairs neatrodas kameras skata laukā. Statu-
sa josla paliek dzeltenā krāsā, līdz tiek atsākta normāla iz-
sekošana. Ja redzamība netiek atjaunota, statusa josla tiek
iekrāsota sarkana.

Apakšējā josla (skatā
Mazā izvēlne)
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Statusa josla Krāsa Interpretācija

Kreisās puses josla
(skatā Lielā izvēlne)

Sarkana
Izsekošana nav iespējama. Nav veikta pacienta datu reģis-
trēšana, vai kameras skata laukā neatrodas svarīgas matri-
cas sfēriskie marķieri.Augšējā josla (skatā

Mazā izvēlne)

Abas Melna
Kameras savienojuma kļūda ieslēgšanas laikā. Ja lietoša-
nas laikā rodas kameras savienojuma problēmas, tiek pa-
rādīts brīdinājuma ziņojums.

Brīdinājums
Ja statusa josla ir dzeltenā krāsā, netiek garantēta precīza izsekošana.

Izsekošanas latentums

Brīdinājums
Informācija var tikt rādīta ar aizkavi, salīdzinot ar faktisko izsekotā instrumenta kustību.
Salīdziniet faktisko instrumenta kustību ar attēlojumu ekrānā. Ja informācija navigēšanas
ekrānā tiek atjaunināta lēni, pēc iespējas samaziniet rādīto datu apjomu (skat. 115. lpp.).

Izsekošanas sistēma
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3.5.2 Instrumentu izsekošana

Izsekošanas prioritāte

Programmatūras navigācijas skati tiek atjaunināti atbilstoši visaugstākās prioritātes instrumenta
novietojumam. Zemākas prioritātes instrumenti tiek rādīti, taču pēc noklusējuma netiek izmantoti
skatu atjaunināšanai.
Šajā sarakstā ir norādīti instrumenti atbilstoši to izsekošanas prioritātei, sākot ar augstāko:
• Softouch;
• rādītājs;
• XL izmēra instrumenta adaptera matrica;
• L izmēra instrumenta adaptera matrica;
• ML instrumenta adaptera matrica;
• M izmēra instrumenta adaptera matrica;
• Līdzekļa Paint instrumenti;
• vienreizlietojams stilets;
• vienreizlietojamā biopsijas A veida adata;
• biopsijas centrēšanas matrica/VarioGuide;
• mikroskopa adapteri;
• ultraskaņas adapteri.

PIEZĪME: lai atjauninātu navigācijas skatus atbilstoši zemākas prioritātes instrumenta
novietojumam, izņemiet augstākās prioritātes instrumentu no kameras skata lauka. 

Vienādas ģeometrijas instrumentu izsekošana

Programmatūrā nevar atšķirt instrumentus ar vienādu izsekošanas matricas ģeometriju.
Piemēram, ja katram no diviem atšķirīgiem instrumentiem ir piestiprināta ML izmēra instrumenta
adaptera matrica, (skatiet attēlu tālāk), programmatūrā šie instrumenti var tikt uzskatīti par
vienādiem.

10 att. 
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Brīdinājums
Vienlaikus neizmantojiet vienāda izmēra rādītājus, mikroskopa adapterus, ultraskaņas
adapterus vai instrumenta adapterus, jo navigēšanas programmatūrā nevar atšķirt vienāda
ģeometriskā izkārtojuma sfērisko marķieru atšķirīgos kalibrējumus.

Izsekošanas sistēma
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3.5.3 Kameras novietošana

Izsekošanas sistēmas centrēšanas dialoglodziņš

Šajā dialoglodziņā redzams atskaites un izsekošanas matricu novietojums kameras skata laukā.

①

③
②

11 att. 

Nr. Skaidrojums

① Ar zilo konusu ir norādīts kameras skata lauks.

② Ar krāsainajiem apļiem ir norādīts attālums no matricām līdz kameras lēcai.

③ Ar krāsainajām sfērām ir norādītas atskaites un izsekošanas matricu sfēriskie marķieri.

PIEZĪME: sfēru un apļu krāsu nozīme atbilst kameras skata logos izmantotajai (skat. 40. lpp.). 

Camera App displejs

Ja lietotne Camera App ir instalēta, tad tajā tiek atvērta un parādīta atskaites un izsekošanas
matricu atrašanās vieta kameras skata laukā.
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① ②

③

④

12 att. 

Nr. Skaidrojums

①
Parāda instrumentu un/vai atskaites matricu attālumu attiecībā pret kameru. Lai nodroši-
nātu optimālu redzamību un precizitāti, visiem izsekošanas sfēriskajiem marķieriem jāa-
trodas zilā koridora iekšienē.

② Parāda instrumentu un/vai atskaites matricu pozīciju attiecībā pret kameru.

③ Parāda kameras motora vadības pozicionēšanas pogas.

④
Izmanto kameras centrēšanai.
PIEZĪME: kameras centrēšana ilgst līdz 5 sekundēm. Otrais klikšķis deaktivizē centrēša-
nas funkciju. 

Kameras skata lauka optimizēšana

Darbības

1.
Izvēļņu joslā nospiediet uz kāda no kameras skata logiem, lai atvērtu dialoglodziņu Trac-
king System Alignment.
Ja ir instalēta, tiek atvērta lietotne Camera App.

2.

Pielāgojiet kameras attālumu un leņķi tā, lai visas nepieciešamās matricas būtu ietvertas
dialoglodziņa Tracking System Alignment zilajā konusā. Atskaites matricai atbilstoša-
jiem apļiem ir jāatrodas pēc iespējas tuvāk centram, nodrošinot pietiekami daudz vietas
instrumentu navigēšanai.
Ja matrica vairs neatrodas kameras skata laukā, skatā vairs nav redzamas sfēras un ma-
tricu nevar izsekot.

Izsekošanas sistēma
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3.6 Informācija par sistēmu un tās konfigurēšana
3.6.1 Pārskats

Vispārīga informācija

Sākotnējo sistēmas konfigurēšanu veic Brainlab atbalsta dienesta darbinieki. Papildu iestatījumus
var konfigurēt dialoglodziņā Tools.

Dialoglodziņš Tools

①

②

③

13 att. 

Nr. Funkcija

①
Nospiediet Hotline, lai piekļūtu:
• Brainlab atbalsta dienesta un uzziņu dienesta tālruņa numuriem;
• informācijai par programmatūras versiju.

② Nospiediet pogu Settings, lai atvērtu dialoglodziņu Tools > Settings un pielāgotu dažā-
dus sistēmas iestatījumus (skat. 48. lpp.).

③ Nospiediet pogu Video, lai konfigurētu video iestatījumus (skat. 51. lpp.).
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3.6.2 Iestatījumu pielāgošana

Dialoglodziņš Tools > Settings

14 att. 

Iestatījumu funkcijas

Iestatījums Vienums Skatīt

Menu Left/Right Pielāgo izvēļņu joslas novietojumu. 49. lpp.

Menu Big/Small Maksimizē/minimizē navigēšanas galvenā ekrāna
skatus. 32. lpp.

Sound Pielāgo skaņas iestatījumus. 49. lpp.

3-D Instruments Pielāgo instrumenta rādīšanas režīmu (3D vai 2D). 182. lpp.

Big Instrument Crosshair Pielāgo instrumenta uzgaļa rādīšanas iestatījumus
(liels vai mazs tēmēklis). 183. lpp.

3-D Points & Trajectories Pielāgo punktu un trajektoriju rādīšanas iestatījumus. 172. lpp.

Display Scan Time Pielāgo skenēšanas datuma un laika rādīšanas ies-
tatījumus attēlu skatos. 116. lpp.

Smart Autozoom
Automātiski palielina tālummaiņas koeficientu līdz
300%, kad navigētais instruments tiek turēts nekustī-
gi.

119. lpp.

Smart Video Maximize
Automātiska video skata parādīšana pilnekrāna režī-
mā, ja 30 sekundes netiek navigēts neviens instru-
ments.

138. lpp.

Image Orientation Definē pacienta attēla datu novietojumu. 125. lpp.

Optional Menu Bar Button Aktivizē un atlasa izvēļņu joslas papildu pogu. 50. lpp.

PIEZĪME: ja jūsu sistēmā tiek izmantota pieteikšanās funkcija, šeit definētie iestatījumi tiek
saglabāti kopā ar jūsu lietotāja pieteikšanās datiem. 

Informācija par sistēmu un tās konfigurēšana
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Izvēlnes novietojuma pielāgošana

Darbība

Dialoglodziņā Tools > Settings nospiediet Menu Left/Right, lai rādītu izvēļņu joslu ekrāna laba-
jā vai kreisajā pusē. 

Skaņas konfigurācijas pielāgošana

15 att. 

Darbības

1. Atveriet dialoglodziņu Tools > Settings > Sound. 

2.
Lai ieslēgtu vai izslēgtu sistēmas skaņas signālus, piemēram, kļūdu pīkstienus un citus
apstiprinājuma skaņas signālus (piemēram, atverot vai aizverot dialoglodziņu), ieslēdziet
(zils rāmis) vai izslēdziet (pelēks rāmis) opciju Sound Output.

3. Lai ieslēgtu vai izslēgtu pogu nospiešanas skaņas signālus, ieslēdziet (zils rāmis) vai iz-
slēdziet (pelēks rāmis) opciju Button Sound.

4. Atlasiet skaļuma līmeni, pielāgojot to ar slīdni Sound volume level.
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Izvēļņu joslas papildu pogas aktivizēšana

16 att. 

Darbības

1. Atveriet Tools > Settings > Optional Menu Bar Button.

2.

Izvēlieties kādu no šīm opcijām:
• Microscope;
• Ultrasound;
• VarioGuide;
• Paint.

Izvēļņu joslā tiek parādīta atbilstošā poga (skat. 34. lpp.).
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3.6.3 Video savienojuma konfigurēšana

Vispārīga informācija

Poga Video sniedz iespēju konfigurēt reāllaika video savienojuma (piemēram, endoskopijas
video) iestatījumus. Kad konfigurēti video savienojumi, var pielāgot ekrānu, lai jebkurā navigācijas
skatā tiktu rādīts video (skat. 115. lpp.). 

Pirms darba sākšanas

Ar kabeli savienojiet video avotu un navigācijas sistēmu, ievērojot attiecīgās Brainlab Sistēmas
lietotāja ceļvedī un video avota rokasgrāmatā sniegtos norādījumus. Lai pielāgotu video
iestatījumus, ir nepieciešams video signāls.

Piekļuve video iestatījumiem

Darbība

Dialoglodziņā Tools nospiediet Video. 
Tiek atvērta ciļņu lapu grupa, kurā var definēt dažādus iestatījumus.

Video ievades un signāla tipa atlase

① ②

17 att. 

Darbības

1. Cilnē Input ① atlasiet atbilstošo Signal Type, izmantojot Toggle.

2.
Lai atlasītu citu video avotu, nospiediet Select Input.
Dialoglodziņā Video input ② atlasiet nepieciešamo ievadi. Jau izmantotie ievades veidi ir
atbilstoši apzīmēti.
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Video loga pielāgošana

③

18 att. 

Darbības

1.
Nospiediet uz cilnes Cropping, lai apgrieztu un pielāgotu skatu, rādot video svarīgāko
daļu.
PIEZĪME: pārliecinieties, ka ieguves logā ir redzams viss video attēla saturs. 

2.

• Izmantojiet horizontālo un vertikālo slīdni, lai konfigurētu attiecīgā apgriešanas lodziņa
lielumu.

• Izmantojiet skata bultiņas vai nospiediet tieši uz skata, lai pielāgotu apgriešanas lodziņa
novietojumu.

Video attēla iestatījumu pielāgošana

19 att. 
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Darbības

1.
Lai pielāgotu video skata attēla iestatījumus, nospiediet uz cilnes Settings. 
PIEZĪME: pieejamie iestatījumi ir atkarīgi no sistēmas aparatūras konfigurācijas. 

2. Pēc nepieciešamības pielāgojiet attēla skata iestatījumus, izmantojot slīdņus.

Par video attēla iestatījumiem

Dialoglodziņam Image Settings var piekļūt, galvenajā ekrānā atlasot: Tools > Video > Settings.

Iestatījums Skaidrojums

Brightness Attēla vispārējā gaismas intensitāte.

Contrast
Gaismas intensitātes sadalījuma diapazons. Jo augstāks kontrasts, jo šau-
rāks diapazons. Tādējādi tiek izceltas robežas starp dažāda spilgtuma zo-
nām, taču samazina intensitātes smalkās pakāpes.

Saturation

Krāsu līmenis video attēlā.
• Augsts: tiek rādītas spilgtas krāsas
• Zems: krāsas tiek izbalinātas
• Bez piesātinājuma: attēli tiek rādīti melnbaltā režīmā

Hue Sniedz iespēju noteikt, vai krāsa ir pamatā sarkana, oranža, dzeltena, zaļa
utt. Mainot nokrāsas iestatījumu, var pielāgot video attēla krāsas toni.
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4 REĢISTRĒŠANAS
PĀRSKATS

4.1 Ievads
4.1.1 Pārskats

Vispārīga informācija

Reģistrējot pacientus, programmatūra pirms operācijas uzņemto pacientu attēlu datus var kartēt
atbilstoši pacienta galvas fiziskajai anatomijai. Parasti reģistrēšana tiek veikta nesterilā vidē.
Pareiza reģistrācija ir nozīmīgs precīzas navigēšanas nosacījums. Lai nodrošinātu uzticamu
navigācijas precizitāti, jāpārbauda reģistrēšanas gadījumu precizitāte un piemērotība procedūrai.

Brīdinājums
Pārliecinieties, ka ar diagnostikas attēlveidošanu skatītā pacienta anatomija ir vienāda ar
atbilstošā pacienta anatomiju.

Brīdinājums
Programmatūrā tiek izmantoti pirms operācijas uzņemtie pacienta skenējumu attēli.
Smadzeņu audu nobīdes vai rezekciju dēļ pacienta faktiskās anatomiskās struktūras var
atšķirties no pirmsoperatīvajiem attēlu datiem.

Pirms darba sākšanas

Pilnīgu informāciju par reģistrēšanas instrumentiem skatiet Instrumenta lietotāja ceļvedī.

Reģistrācijas un navigēšanas precizitātes optimizēšana

Optimālas manuālās reģistrēšanas nodrošināšanai (t. i., standarta un virsmas saskaņošanas
reģistrēšanai) kā reģistrācijas punktus ieteicams izmantot DT datus kopā ar kaula skrūvēm.

Dialoglodziņš Registration Selection

Visas reģistrēšanas funkcijas ir pieejamas dialoglodziņā Registration Selection. Reģistrēšanas
metožu pieejamība ir atkarīga no programmatūras licences.
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20 att. 

Metode Skaidrojums

Standard Reģistrējiet pacientam skenēšanas laikā piestiprinātos marķierus
vai attēlu kopā iepriekš plānotos robežpunktus.

Surface Matching Iegūstiet punktus uz pacienta ādas, izmantojot Softouch, Z-touch
vai rādītāju.

Restore Registration Atjaunojiet jau veiktu reģistrēšanu.

Acquire Intraoperative
Landmarks

Iegūstiet robežpunktus izmantošanai intraoperatīvās reģistrēšanas
ietvaros (šī opcija ir pieejama, ja reģistrēšana jau ir veikta).

Register Intraoperative
Landmarks Reģistrējiet operācijas laikā iegūtos robežpunktus.

Automatic Registration

Aktivizējiet pacienta MR vai DT datu automātisko reģistrēšanu (pie-
ejama, ja ir intraoperatīvā attēlveidošana, skat. 317. lpp.).

Automatic Registration Ai-
ro

Automatic Registration
iAngio

Ievads
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4.1.2 Sagatavošana reģistrēšanai

Atskaites matricas

Lai varētu veikt reģistrēšanu un navigēšanu, pievienojiet pacientam atskaites matricu. Šādi
sistēma visas procedūras gaitā var uzraudzīt pacienta galvas atrašanās vietu un kustību.
Atskaites matricai vienmēr ir jābūt redzamai kamerā.

Kameras redzamība

Ja pēc reģistrēšanas metodes atlases atskaites matrica neatrodas kameras skata laukā,
programmatūrā tiek parādīts tālāk redzamais dialoglodziņš.

21 att. 
Pārliecinieties, vai kamera ir novietota tā, lai tā būtu efektīva visas procedūras laikā (reģistrācija
un navigēšana). Izvairieties no lielām kameras pozīcijas izmaiņām. Ja procedūras laikā ir
nepieciešama kameras pārvietošana, pirms turpināšanas jāpārbauda tās precizitāte.

Darbība

Pielāgojiet kameras atstatumu un leņķi, lai atskaites matrica (norādīta ar krāsainiem gredzeniem
un sfērām) tiktu rādīta zilā konusa centrā. Lai pietiktu telpas instrumentu navigēšanai, gredze-
niem ir jāatrodas pēc iespējas tuvāk centram.

PIEZĪME: lai nodrošinātu vislabākos rezultātus, kamerai jāatrodas apmēram 1,2–1,8 m attālumā
no interesējošā reģiona. Informāciju par kameras novietošanu skatiet 45. lpp. 

Labas redzamības izveidošana

Pārbaudiet sfērisko marķieru atstarotspēju. Atlasītajiem instrumentiem ir jābūt skaidri redzamiem
sistēmā. Atstarojošie sfēriskie marķieri ir droši jānostiprina.

Brīdinājums
Ja kamerā nevar noteikt atskaites matricu, pārbaudiet, vai sfēriskie marķieri ir tīri, sausi,
nav bojāti un vai atskaites matrica nav saliekta.

Brīdinājums
Procedūras laikā jānodrošina, lai sfēriskie marķieri vienmēr būtu redzami kamerā
(piemēram, nebūtu nosegti ar pārklājiem vai bloķēti ar citu aprīkojumu).
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Atstarojuma artefakti

Brīdinājums
Atstarojumu radītie artefakti (īpaši attēlu ieguves un reģistrēšanas laikā) var izraisīt
neprecizitāti. Pārliecinieties, vai kameras skata lauku neietekmē gaismas avoti vai gaismu
labi atstarojoši priekšmeti.

Brīdinājums
Kamera un/vai Z-touch lāzers var radīt traucējumus citam operāciju telpas infrasarkano
staru aprīkojumam, piemēram, tālvadības pultīm, pulsa oksimetriem vai pret
infrasarkanajiem stariem jutīgiem mikroskopiem. Izņemiet no kameras skata lauka citus
infrasarkano staru avotus, jo tie var traucēt kamerai atrast Z-touch.

Precizitātes pārbaude

Brīdinājums
Vienmēr pārbaudiet reģistrēšanas precizitāti, kad to prasa programmatūra.

Ievads
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4.1.3 Iepriekšējas reģistrēšanas atjaunošana

Kad atjaunot reģistrēšanu

Ja veiksmīgi pabeigta pilnīga reģistrēšana un tās plāns ielādēts programmatūrā otro reizi, šo
reģistrēšanu varat atjaunot.

Ekrāna izkārtojums

① ②

22 att. 

Nr. Vienums

① Pašlaik aktīvo reģistrēšanu norāda zila, ierāmēta poga.

Reģistrēšanas atjaunošana

Darbības

1. Izvēļņu joslā nospiediet Register.

2. Dialoglodziņā Registration Selection nospiediet Restore Registration.

3. Nospiediet atjaunojamās reģistrēšanas pogu.

4. Dialoglodziņā Registration Verification pārbaudiet reģistrēšanas precizitāti.

Pacienta pozicionēšana

Brīdinājums
Navigēšanas sistēma nevar kompensēt pacienta galvas un atskaites matricas relatīvās
kustības. Tāpēc nodrošiniet pacienta stingru fiksāciju galvas turētājā.

Brīdinājums
Ja pacienta pozīcija attiecībā pret atskaites matricu ir mainījusies, neatjaunojiet
reģistrēšanu. Ja atskaites matrica tiek pārvietota vai saņem triecienu, jāsāk jauna
reģistrēšana.
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5 STANDARTA
REĢISTRĒŠANA

5.1 Ievads par standarta reģistrēšanu
5.1.1 Pārskats

Vispārīga informācija

Standarta reģistrēšanas veikšanai tiek izmantota punktu pāru atbilstības noteikšanas tehnika,
kuras ietvaros vispirms pacienta attēlu kopā tiek plānoti reģistrēšanas punkti un pēc tam šie punkti
tiek iegūti uz pacienta ķermeņa, izmantojot reģistrēšanas instrumentu. Šādi programmatūra attēlu
kopu var saistīt ar faktisko pacientu.
Reģistrēšanas punkti var būt:
• marķieri (sfēriski vai gredzena formas marķieri, kas pacientiem ir piestiprināti skenēšanas laikā)

vai ar iPlan iepriekš plānoti robežpunkti;
• ar navigēšanas programmatūru plānoti marķieri/robežpunkti;
• ar navigēšanas programmatūru noteikti marķieri.

PIEZĪME: papildinformāciju par marķieru novietošanu uz pacienta ķermeņa skatiet Instrumenta
lietotāja ceļvedī. 

Standarta reģistrēšanas metodes

Standarta reģistrēšanas veikšanai ir pieejamas dažādas metodes. Programmatūra aktivizē
piemēroto reģistrēšanu, ņemot vērā reģistrēšanai atlasīto attēlu kopu.

Reģistrēšanas meto-
de

Skaidrojums

Reģistrēšanas punktu
plānošana

Pirms veicat reģistrēšanu, attēlu kopā ir jāieplāno punkti. Ja program-
matūrā iPlan vēl nav veikta marķieru vai robežpunktu plānošana, tie ir
jāplāno navigēšanas programmatūras darbības Registration Points
ietvaros.

Nesecīgā reģistrēšana 
Ja attēlu kopā reģistrēšanas punkti jau ir ieplānoti, programmatūra pie-
dāvā veikt nesecīgo reģistrēšanu.
Punktus var reģistrēt jebkādā secībā.

Secīgā reģistrēšana 

Ja reģistrēšanas punktu novietojums ir neskaidrs vai attēlu kopā ir vai-
rāk nekā septiņi reģistrēšanas punkti, nesecīgā reģistrēšana šādai at-
tēlu kopai nav piemērota. Tādā gadījumā tiek parādīts aicinājums veikt
secīgo reģistrēšanu.
Punktu reģistrēšana jāveic programmatūras norādītajā secībā.

PIEZĪME: varat pārslēgties no nesecīgās reģistrēšanas uz secīgās reģistrēšanas metodi. 
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Darba plūsmas pārskats

Darba plūsma Skatīt

1. Atveriet dialoglodziņu Registration Selection un atlasiet Standard. 65. lpp.

2. Atlasiet attēlu kopu (ja ir pieejamas vairākas). 65. lpp.

3.
Plānojiet reģistrēšanas punktus.
Ja punkti jau ir ieplānoti, izmantojot iPlan, šī darbība nav nepieciešama un
ir redzama uzvedne veikt 4. darbību.

66. lpp.

4. Reģistrējiet punktus, izmantojot secīgo vai nesecīgo reģistrēšanu. 74. lpp.

5. Pārbaudiet reģistrēšanas precizitāti. 78. lpp.

Pirms darba sākšanas

Ja attiecināms, pie marķieru plāksnēm ir jāpiestiprina vienreizlietojamie reģistrēšanas marķieri
OR, kā norādīts Instrumenta lietotāja ceļvedī.

Brīdinājums
Marķieru plāksnes nedrīkst noņemt no pacienta ādas pirms pacienta reģistrēšana ir
pabeigta. Pretējā gadījumā standarta reģistrēšana nav iespējama.

Pēc skenēšanas procedūras no pacienta jānoņem DT un MR sfēriskie marķieri. Ja marķieri
joprojām ir pievienoti, tie ir jānoņem tagad, bet uzmanoties, lai nesabojātu zaļos MR
marķierus.

Ievads par standarta reģistrēšanu
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5.1.2 Reģistrēšanas instrumenti un programmatūras rindas

Pirms darba sākšanas

Brīdinājums
Iegūstot punktus, lēnām pārvietojiet Softouch vai rādītāju, lai nodrošinātu precīzu punktu
iegūšanu.

Brīdinājums
Atcerieties: pirmo reizi kameras skata laukā ieslēdzot Softouch, punkts tiek iegūts
automātiski. Ja punkts tiek iegūts ārpus pacienta ķermeņa, iespējama reģistrēšanas kļūda.
Lai to izvairītos, pagrieziet Softouch ārpus kameras skata lauka.

Reģistrēšanas instrumenti

Standarta reģistrēšanu var veikt ar rādītāju vai Softouch. Piemērotā reģistrēšanas metode ir
atkarīga no reģistrējamā punkta veida.

Reģistrēšanas
punkts

Tehnika

Sfēriskie marķieri Novietojiet rādītāja/Softouch galu reģistrēšanas marķiera robā un lēni
grieziet instrumentu, turot tā galu uz vietas.

Gredzenveida mar-
ķieri

• Ja lietojat rādītāju, novietojiet rādītāja galu marķiera centrā un lēnām
grieziet instrumentu, turot tā galu uz vietas.

• Ja lietojat Softouch, ievietojiet instrumenta galu marķiera iekšējā atverē,
pārliecinoties, ka gals saskaras ar ādu.

Robežpunkti Turiet rādītāja/Softouch galu pie robežpunkta un lēnām grieziet rādītāju,
turot tā galu uz vietas. 

Drošības apsvērumi

Brīdinājums
Izmantojot rādītāju reģistrēšanai, jāievēro piesardzība, lai rādītāja gals neievainotu
pacientu. Asinsvadi, acis un līdzīgas ķermeņa daļas nav piemērotas robežpunktu
reģistrēšanai.

Ādas struktūru nobīdes novēršana

Reģistrējot marķierus un iepriekš plānotus robežpunktus, rādītājs/Softouch ir jātur perpendikulāri
marķierim/robežpunktam. Tas novērš instrumenta spiediena izraisītu nejaušu ādas struktūru
nobīdi.

Vizuālās programmatūras zīmes

Reģistrēšanas dialoglodziņā ar apļiem tiek norādīts reģistrējamo punktu skaits.
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23 att. 

Apļa krāsa Nozīme

Zila Punkts ir reģistrēts.

Melna Punkts vēl nav reģistrēts.

Programmatūras skaņas signāli

Veicot katra punkta reģistrēšanu, programmatūra atskaņo skaņas signālu.
Mēģinot reģistrēt jau reģistrētu punktu, programmatūra atskaņo zemāka toņa skaņas signālu un
punkts atkārtoti netiek reģistrēts.

Ievads par standarta reģistrēšanu
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5.1.3 Standarta reģistrēšanas aktivizēšana

Aktivizēšana

24 att. 

Darbības

1. Izvēļņu joslā nospiediet Register.

2. Dialoglodziņā Registration Selection nospiediet Standard.

3.
Ja ir pieejamas vairākas attēlu kopas, tiek atvērts dialoglodziņš Patient Registration. At-
lasiet skatā parādāmo attēlu kopu.
Tiek atvērts atbilstošais reģistrēšanas dialoglodziņš.
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5.2 Reģistrēšanas punktu plānošana
5.2.1 Pārskats

Vispārīga informācija

Pirms standarta reģistrēšanas attēlu kopā jāplāno reģistrēšanas punkti (marķieri un/vai iepriekš
plānoti robežpunkti). Ja punktus vēl neieplānojāt, izmantojot iPlan, tad reģistrēšanas
aktivizēšanas laikā tiek atvērts dialoglodziņš Registration Points, aicinot plānot punktus. 
Lai sfērisko marķieru vai robežpunktu reģistrēšana būtu optimāla, ievērojiet šos norādījumus:
• marķierus/robežpunktus nedrīkst novietot ciešā tuvumā;
• centieties nenovietot marķierus/robežpunktus simetriskā struktūrā, piemēram, vienā rindā vai

tipveida figūrā;
• marķieru/robežpunktu pozīcijas jāizvieto ap galvu, izvairoties no apgabaliem ar vaļīgu ādu.

Reģistrēšanas punktu plānošanas veidi

Plānojot reģistrēšanas punktus, var veikt šādas darbības:
• automātiski noteikt vai manuāli plānot sfēriskos marķierus, kas redzami attēlu kopā;
• attēlu kopā redzamo gredzena marķieru plānošanai izmantot pusautomātisko noteikšanu;
• plānot robežpunktus: anatomiskus vai mākslīgus (piemēram, šinas, implantētas skrūves un

citus robežpunktus). Robežpunktus var plānot marķieru dialoglodziņos Sphere vai Donut.
Visi navigēšanas programmatūrā plānotie reģistrēšanas punkti ekrānā tiek rādīti sarkanā krāsā.

Dialoglodziņš Reģistrēšanas punkti

Kad tiek atvērts dialoglodziņš Registration Points, atkarībā no plānojamā reģistrēšanas punkta
veida var atlasīt cilnes Sphere ① vai Donut ②.

① ②

25 att. 
PIEZĪME: programmatūrā tiek saglabāta atlasītā cilne, un nākamajā reizē, kad atverat
programmatūru un palaižat Registration Points plānošanu, tā tiek parādīta automātiski. 

Reģistrēšanas punktu plānošana
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5.2.2 Sfērisko marķieru plānošana

Vispārīga informācija

Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā:
• automātiski noteikt sfēriskos marķierus, kas pacientam bija piestiprināti pirms skenēšanas;
• manuāli plānot reģistrēšanas punktus (sfēriskos marķierus vai robežpunktus).

Ekrāna izkārtojums

②

③

④①

26 att. 

Nr. Vienums Skaidrojums Skatīt

① Funkciju pogas

• Manuāli pievienojiet reģistrēšanas punktus 67. lpp.

• Mainiet reģistrēšanas punktu pozīciju 72. lpp.

• Dzēsiet reģistrēšanas punktus 72. lpp.

• Automātiski nosakiet marķierus 68. lpp.

PIEZĪME: pogu Add Point nevar nospiest, ja 2 mm
attālumā no tikko plānotā punkta (tēmēkļa centra)
jau atrodas cits punkts. 

② Rīkjoslas pogas Pielāgojiet attēlu kopu attēlojumu. 72. lpp.

③ Bultiņu pogas Pārslēdziet pieejamos reģistrēšanas punktus. 72. lpp.

④ Slīdnis Threshold Norādiet sfēriskā marķiera automātiskās noteikša-
nas parametrus. 67. lpp.

Automātiskās noteikšanas parametru norādīšana

Ja gatavojaties veikt automātisku sfērisko marķieru noteikšanu, slīdnis Threshold sniedz iespēju
norādīt noteikšanai nepieciešamo sliekšņa vērtību.
Slieksnis nosaka, cik skaidri programmatūra attēlu kopā var nošķirt sfēriskos marķierus no
dabīgajām šūnām vai kaulaudiem. Šī opcija tiek izmantota, lai nepieļautu, ka attēlu kopā kaulu
struktūras, kuru blīvums ir vienāds ar sfēriskajiem marķieriem, tiek rādītas kā reģistrēšanas punkti.
Ja ir iestatīts piemērots slieksnis, programmatūrā tiek atpazīti visi marķieri, un tie tiek rādīti kā
sfēras ar zaļu pārklājumu.
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• DT marķieru informācija par blīvumu ir izteikta starptautiskajās Haunsfīlda vienībās.
Ieteicamais diapazons: 1 200–1 800.

• MR marķieriem tiek izmantotas pelēkās skalas vērtības.

Opcijas

Lai palielinātu/samazinātu slieksni, velciet slīdni pa labi/kreisi.

Izmantojiet parasto bultiņu, lai pielāgotu vērtību līdz nākamajai pelēkās skalas vērtībai attēlu ko-
pā.

Izmantojiet dubultās bultiņas, lai pielāgotu vērtību par 2%.

Izmantojiet bultiņas attēla skatā, lai ritinātu slāņus un pārbaudītu iestatījumus.

Lai atjaunotu programmatūrā noteiktos noklusējuma iestatījumus, nospiediet pogu Reset.

Sfērisko marķieru automātiskā noteikšana

Darbība

Nospiediet Detect.
Noteiktie marķieri attēlu kopā tiek rādīti kā sarkani apļi.
Iepriekš noteiktie marķieri šajā attēlu kopā tiek dzēsti.

PIEZĪME: marķieru automātisko noteikšanu var izmantot tikai ar Brainlab sfēriskajiem marķieriem. 

Attēlu kopas

Ieteicams plānot DT vai MR datu kopā, pirms to sapludina ar cita veida attēlu kopām, jo marķieru
automātiskā noteikšana nav savietojama ar rotācijas angiogrāfijas, C formas balstiekārtas vai DVT
datu kopām.

Reģistrēšanas punktu plānošana
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5.2.3 Gredzenveida marķieru plānošana

Vispārīga informācija

Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā:
• noteikt gredzenveida marķierus, kas pacientam bija piestiprināti pirms skenēšanas;
• manuāli plānot reģistrēšanas punktus (gredzenveida marķierus vai robežpunktus).

Ekrāna izkārtojums

①

②

③

27 att. 

Nr. Vienums Skaidrojums Skatīt

① Funkciju pogas
• Manuāli pievienojiet reģistrēšanas punktus.
• Mainiet reģistrēšanas punktu pozīciju.
• Dzēsiet reģistrēšanas punktus.

71. lpp.
72. lpp.
72. lpp.

② Rīkjoslas pogas Pielāgojiet attēlu kopu attēlojumu. 73. lpp.

③ Bultiņu pogas Pārslēdziet pieejamos reģistrēšanas punktus. 72. lpp.
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Gredzenveida marķieru pievienošana, izmantojot pusautomātisko noteikšanu

Lai iespējotu pusautomātiskās noteikšanas līdzekli, noklikšķiniet tieši 3D skatā. Noklikšķinot
marķiera centra tuvumā, tieši centrā tiek novietots reģistrēšanas punkts.

28 att. 

Darbības

1.
Dialoglodziņa Registration Points 3D skatā noklikšķiniet uz gredzena.
Skats tiek pārslēgts uz pilna izmēra 3D skatu.

2.
Skatā groziet 3D modeli ar bultiņām, līdz nepieciešamais gredzenveida marķieris tiek pa-
vērsts uz priekšu.
PIEZĪME: šī darbība noder, ja 1. darbībā gredzens nav pietiekami pagriezts. 

3.
Tieši skatā noklikšķiniet jebkurā vietā uz gredzenveida marķiera.
Reģistrēšanas punkts (norādīts ar apvilktu tēmēkli) automātiski tiek novietots gredzenvei-
da marķiera centrā.

4. Aksiālajā, koronālajā un sagitālajā skatā pārliecinieties, ka reģistrē-
šanas punkts ir ievietots gredzenveida marķiera centrā.

PIEZĪME: pusautomātisko noteikšanas funkciju var izmantot tikai ar saderīgiem marķieriem (skat.
20. lpp.). 

Brīdinājums
Pārbaudiet katra gredzenveida marķiera pozīciju aksiālajos, koronālajos un sagitālajos
skatos.

Reģistrēšanas punktu plānošana
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Reģistrēšanas punktu manuālā pievienošana

Izmantojot funkciju Add Point, marķierus var plānot arī manuāli.

①

②

29 att. 

Darbības

1. Aksiālajā, koronālajā vai sagitālajā skatā novietojiet oranžo līniju krustpunktu ① tieši vie-
tā, kur vēlaties pievienot marķieri vai robežpunktu.

2.
Nospiediet Add Point.
Tiek parādīts apvilkts tēmēklis ②, kas apzīmē reģistrēšanas punktu.

3. Ja nepieciešams, noregulējiet reģistrēšanas punkta pozīciju precīzi, izmantojot opciju Re-
position (skat. 72. lpp.). 

Nākamās darbības

Kad visi reģistrēšanas punkti ir saplānoti, tie jāreģistrē.

Darbība

Nospiediet pogu Proceed.
Programmatūrā tiek parādīts aicinājums punktus reģistrēt, izmantojot nesecīgo vai secīgo reģis-
trēšanu (skat. 74. lpp.).
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5.2.4 Reģistrēšanas punktu plānošanas papildu līdzekļi

Punktu atrašana

Izmantojot bultiņu pogas skata centrā, var atrast un parādīt konkrētu reģistrēšanas punktu.

Darbība

Lai pārslēgtu pieejamos reģistrēšanas punktus, spiediet bultiņu pogas.
Pašlaik atlasītais reģistrēšanas punkts katra skata centrā tiek rādīts kā apvilkts tē-
mēklis.

Punktu pozīciju mainīšana

Ar šo funkciju var precīzi regulēt plānotā reģistrēšanas punkta pozīciju.

Darbības

1. Pārslēdziet nepieciešamo reģistrēšanas punktu, izmantojot bultiņu pogas.

2. Aksiālajā, koronālajā vai sagitālajā skatā novietojiet zilo līniju krustpunktu tieši vietā, kur
vēlaties izvietot jauno reģistrēšanas punkta pozīciju.

3.
Nospiediet pogu Reposition.
Tiek parādīts apvilkts tēmēklis, kas apzīmē reģistrēšanas punktu.

Punktu dzēšana

Darbības

1. Pārslēdziet nepieciešamo reģistrēšanas punktu, izmantojot bultiņu pogas.

2. Nospiediet pogu Delete.

Iestatījumu atjaunošana

Darbība

Nospiediet pogu Reset, lai atjaunotu visus iestatījumus, kādi tie bija, kad pirmo reizi atvērāt Re-
gistration Points plānošanu.

Tālummaiņas pogas

Lai varētu labāk izpētīt plānotā reģistrēšanas punkta pozīciju, ar rīkjoslas tālummaiņas pogām var
mainīt attēlu palielinājumu. Aksiālajos, koronālajos un sagitālajos skatos tuvināšana un tālināšana
tiek veikta ar vienu koeficientu. 3D skats netiek ietekmēts.

Poga Skaidrojums

Tuvina 2D skatus.

Tālina 2D skatus.

Reģistrēšanas punktu plānošana
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Logošanas iestatījumu pielāgošana

Logošanas funkcija nodrošina papildu opcijas pelēkās skalas vērtību sadalījuma pielāgošanai, lai
kaulu struktūras vai marķierus varētu vieglāk atšķirt no mīkstajiem audiem.

30 att. 

Darbības

1. Lai atvērtu logošanas dialoglodziņu, rīkjoslā nospiediet logošanas pogu.

2. Pielāgojiet logošanas iestatījumus, kā norādīts 142. lpp.

3. Lai iestatījumus apstiprinātu, nospiediet Accept.

PIEZĪME: nospiežot pogu Reset, tiek atjaunoti dialoglodziņā Windowing norādītie iestatījumi
(skat. 142. lpp.). 

Poga Data Set

Opcija

Nospiediet, lai atlasītu citu pacienta datu kopu.

PIEZĪME: ja citu datu kopu atlasāt pēc tam, kad veiktas izmaiņas dialoglodziņā Registration
Points, šīs izmaiņas netiks saglabātas. 
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5.3 Nesecīgā un secīgā reģistrēšana
5.3.1 Nesecīgās reģistrēšanas veikšana

Vispārīga informācija

Kad reģistrēšanai atlasītā attēlu kopa satur plānotus reģistrēšanas punktus (iepriekš plānotus ar
iPlan vai plānotus navigācijas programmatūrā, izmantojot funkciju Registration Points
Planning), programmatūrā tiek parādīts aicinājums veikt nesecīgo reģistrēšanu.
Ar šo metodi punktus var reģistrēt jebkādā secībā.
PIEZĪME: ja reģistrēšanas punktu novietojums ir neskaidrs vai attēlu kopā ir vairāk nekā septiņi
reģistrēšanas punkti, programmatūrā tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu veikt secīgo
reģistrēšanu (skat. 76. lpp.). 

Reģistrēšanas dialoglodziņš

31 att. 

Punktu reģistrēšana

Darbības

1. Lai punktus reģistrētu vienu pēc otra, lietojiet rādītāju/Softouch. Punktus var reģistrēt jeb-
kādā secībā.

2. Kad ir reģistrēts iepriekš norādītais punktu skaits, kas redzams dialoglodziņa augšpusē,
nospiediet pogu Proceed.

3. Atvērtajā dialoglodziņā pārbaudiet reģistrēšanas precizitāti (skat. 78. lpp.).

Reģistrēšanas metožu pārslēgšana

Opcijas

Lai pievienotu reģistrēšanas punktus vai attēlu kopā no jauna noteiktu marķierus, nospiediet po-
gu Define Points.
Tiek atvērts dialoglodziņš Registration Points (skat. 66. lpp.).

Nesecīgā un secīgā reģistrēšana
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Opcijas

Lai attēlu kopā skatītu marķieru novietojumu un/vai veiktu secīgo reģistrēšanu (reģistrētu mar-
ķierus programmatūras noteiktajā secībā), nospiediet Guide.
Tiek atvērts secīgais dialoglodziņš Patient Registration (skat. 76. lpp.).
PIEZĪME: lai pēc pogas Guide nospiešanas atvērtu secīgo reģistrēšanu, reģistrēšana jāsāk no
sākuma. Jau reģistrētie marķieri netiek pārnesti uz secīgo reģistrēšanu. 

Reģistrēšanas atkārtošana

Darbība

Lai atkārtotu tikko veikto reģistrēšanu, nospiediet pogu Try Again.

Ja reģistrēšana neizdodas

Ja nepietiekamas precizitātes dēļ programmatūra nespēj turpināt darbu, tiek parādīts atbilstošs
dialoglodziņš.

Opcijas

Lai atkārtotu reģistrēšanu, nospiediet pogu Try Again.

Lai reģistrēšanu atkārtotu, izmantojot secīgo reģistrēšanu (skat. 76. lpp.), nospiediet pogu Pro-
ceed.

Lai veiktu, piemēram, virsmas atbilstības reģistrēšanu, standarta reģistrēšanu var aizvērt, no-
spiežot pogu Cancel.
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5.3.2 Secīgās reģistrēšanas veikšana

Vispārīga informācija

Ja reģistrēšanai atlasītajā attēlu kopā ietilpst vairāk nekā septiņi reģistrēšanas punkti vai šo
punktu novietojums ir neskaidrs, programmatūrā tiek parādīts aicinājums veikt secīgo
reģistrēšanu.
Marķieru/robežpunktu reģistrēšana jāveic programmatūras norādītajā secībā.

Reģistrēšanas dialoglodziņš

①

②

32 att. 

Nr. Vienums

① Pašreizējais reģistrēšanas punkts skatos tiek rādīts kā apvilkts tēmēklis.

②

Reģistrētā punkta veidu norāda teksts:
• ja reģistrēšanas punkts tika iepriekš plānots ar iPlan, punkta nosaukums ir vienāds ar

iPlan norādīto;
• ja reģistrēšanas punkts tika plānots navigēšanas programmatūrā, šī punkta nosaukums

ir Reg Point un unikāls numurs.

Punktu reģistrēšana

Darbības

1. Lai punktus reģistrētu vienu pēc otra, kā tas norādīts programmatūrā, lietojiet rādītāju/
Softouch.

2. Ja marķieris/robežpunkts nav pieejams, piemēram, ķirurģiskā iestatījuma dēļ, nospiediet
pogu Skip un turpiniet darbu ar nākamo marķieri/robežpunktu.

3. Ja nepieciešams, lietojiet rīkjoslas tālummaiņas pogas un mainiet rādīto attēlu
palielinājumu, lai varētu labāk izpētīt plānotā marķiera pozīciju.

4.
• Reģistrējiet norādīto minimālo marķieru skaitu un pēc tam nospiediet Proceed, vai
• Reģistrējiet visus marķierus, lai programmatūra automātiski pārietu uz nākamo darbību.

Nesecīgā un secīgā reģistrēšana
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Darbības

5. Atvērtajā dialoglodziņā pārbaudiet reģistrēšanas precizitāti (skat. 78. lpp.).

Reģistrēšanas metožu pārslēgšana

Opcijas

Ja vēlaties pievienot reģistrēšanas punktus vai attēlu kopā no jauna noteikt marķierus, nospie-
diet pogu Define Points.
Tiek atvērts dialoglodziņš Registration Points (skat. 66. lpp.).

Lai ieslēgtu nesecīgo reģistrēšanu (marķieru reģistrēšanu jebkādā secībā), nospiediet pogu Gui-
de.
Tiek atvērts nesecīgās reģistrēšanas dialoglodziņš Patient Registration (skat. 76. lpp.).
PIEZĪME: poga Guide secīgās reģistrēšanas laikā ir pieejama tikai gadījumā, ja ir ne vairāk par
septiņiem marķieriem un to pozīcijas ir nepārprotami skaidras. 

PIEZĪME: ja tiek nospiesta poga Guide, lai atvērtu nesecīgo reģistrēšanu, reģistrēšana jāsāk no
sākuma. Jau reģistrētie marķieri netiek pārnesti uz secīgo reģistrēšanu. 

Reģistrēšanas atkārtošana

Darbība

Lai atkārtotu tikko veikto reģistrēšanu, nospiediet pogu Try Again.

Ja reģistrēšana neizdodas

Ja nepietiekamas precizitātes dēļ programmatūra nespēj turpināt darbu, tiek parādīts atbilstošs
dialoglodziņš.

Opcijas

Lai atkārtotu reģistrēšanu, nospiediet pogu Try Again.

Lai pārbaudītu reģistrēšanas punktu novietojumu, nospiediet pogu Check Marker.
Tiek atvērts dialoglodziņš Registration Points (skat. 66. lpp.).

Lai veiktu, piemēram, virsmas atbilstības reģistrēšanu, standarta reģistrēšanu var aizvērt, no-
spiežot pogu Cancel.

STANDARTA REĢISTRĒŠANA

Programmatūras lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.4 Cranial/ENT Vers. 3.1 77



5.4 Reģistrēšanas precizitāte
5.4.1 Pārskats

Vispārīga informācija

Pēc reģistrēšanas programmatūra verifikācijas dialoglodziņā parāda aprēķināto sakritības
precizitāti. Šī vērtība apzīmē vidējo novirzi starp reģistrētajiem marķieriem/robežpunktiem un
faktisko marķieru/robežpunktu pozīciju attēlu kopā.
Izmantojiet šo informāciju kopā ar anatomisko robežpunktu vizuālu pārbaudi, lai noteiktu kopējo
precizitāti.

Rezultāti

Pamatojoties uz aprēķināto novirzi, reģistrēšana ir sekmīga vai nesekmīga.

Rezultāts Novirze

Sekmīga reģistrēšana < 8,0 mm

Nesekmīga reģistrēšana > 8,0 mm

PIEZĪME: ņemiet vērā, ka programmatūras aprēķinātā precizitāte sniedz informāciju tikai par to,
cik labi programmatūra spēja iegūtos punktus saistīt ar plānotajiem marķieriem un robežpunktiem.
Ne vienmēr šī vērtība nozīmē kopējo kļūdu. 

Pazemināta navigēšanas precizitāte

Brīdinājums
Lai nodrošinātu pietiekamu precizitāti, skenētajiem attēliem (piemēram, DT, MR) ir jābūt
piemērotiem stereotaktisko navigēšanas procedūru veikšanai (kā tas ir norādīts Brainlab
skenēšanas protokolā).

Brīdinājums
Iespējami MR attēlu kopu kropļojumi var izraisīt navigācijas precizitātes pazemināšanos
interesējošā vietā, pat tad, ja reģistrēšana ir pārbaudīta un atzīta par piemērotu.

Brīdinājums
Pārbaudiet precizitāti apgabalos, kas nav robežpunkti, un atrodas netālu no interesējošā
apgabala, jo kļūdu izplatīšanās dēļ navigācijas precizitāte var mazināties. Ja vienā
robežpunkta pozīcijā ir kļūda, pārbaudot navigācijas precizitāti, nākamajos robežpunktos
šīs kļūdas ietekme var vēl pasliktināt precizitāti.

Reģistrēšanas precizitāte
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5.4.2 Reģistrēšanas precizitātes pārbaudīšana

Reģistrēšanas precizitātes pārbaude

Kad reģistrēšana ir pabeigta, programmatūrā tiek parādīts dialoglodziņš Registration
Verification.

33 att. 

Darbība

Turiet rādītāju uz vismaz trīs zināmiem anatomiskajiem robežpunktiem un pārbaudiet, vai attēla
skatā redzamais rādītāja novietojums atbilst konkrētajai vietai pacienta anatomiskajā struktūrā.
Ja rādītājs atrodas 15 mm attālumā no aprēķinātās virsmas, programmatūrā tiek parādīta novir-
ze (attālums līdz virsmai) starp virtuālā rādītāja uzgali un virsmu.

PIEZĪME: precizitāte interesējošajā reģionā var atšķirties no precizitātes, kas pārbaudīta uz citiem
anatomiskajiem robežpunktiem. Lai novērtētu precizitāti interesējošajā reģionā, izmantojiet
anatomiskā robežpunkta pārbaudi, kā arī uzticamības kartes līdzekli (skat. 81. lpp.). 

Nākamās darbības

Atbilstīgi vizuālās pārbaudes rezultātam rīkojieties, kā norādīts tālāk.

Opcijas

Ja pārbaudītās reģistrēšanas precizitāte ir pietiekama, nospiediet pogu Accept.
Tiek atvērts galvenais ekrāns, un var sākt navigēšanu.

Ja reģistrēšanas vizuālā pārbaude nav pietiekama, var:
• nospiest pogu Try Again, lai reģistrēšanu atkārtotu;
• nospiest pogu Details, lai pārbaudītu atsevišķu punktu precizitāti un/vai no jauna iegūtu punk-

tus, kas varētu būt iegūti neprecīzi (skat. 82. lpp.).
PIEZĪME: varat pārbaudīt rādītāja precizitāti arī atskaites matricas konusā, kā norādīts 147. lpp. 

PIEZĪME: ja vizuālās pārbaudes laikā konstatējat novirzi, kas pārsniedz 3 mm, ieteicams no-
spiest pogu Try Again vai Details un/vai pārbaudīt rādītāja precizitāti. 

STANDARTA REĢISTRĒŠANA
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Opcijas

Ja reģistrēšana neizdodas, nospiediet pogu Try Again, lai reģistrēšanu atkārtotu.

Reģistrēšanas precizitāte
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5.4.3 Precizitātes pārbaude ar uzticamības karti

Dialoglodziņš Reģistrēšanas pārbaude

②

①

34 att. 
Uzticamības kartes pamatā ir reģistrēšanas punktu izplatības un to aprēķinātās novirzes.
Izmantojiet karti, lai novērtētu reģistrēšanas uzticamību interesējošajā reģionā. Mērot precizitāti
zaļajās zonās, tā, visticamāk, ir tāda pati kā citās zaļajās zonās, taču ne dzeltenajās vai
bezkrāsainajās zonās.

Brīdinājums
Precizitāte interesējošajā reģionā var atšķirties no precizitātes, kas pārbaudīta uz ādas
virsmas. Var novērtēt precizitāti interesējošajā reģionā, apvienojot anatomisko
robežpunktu pārbaudi uz ādas virsmas ar interesējošā reģiona uzticamības kartes
pārbaudi. Nosakiet, vai interesējošais reģions atrodas pieņemamā uzticamības kartes zonā.

Brīdinājums
Pārbaudiet precizitāti vairākās atrašanās vietās, it īpaši interesējošajā reģionā. Ja
interesējošais reģions nav pieejams, pārbaudiet apgabalus, kas atrodas pēc iespējas tuvāk
interesējošajam apgabalam.

Brīdinājums
Kartē ir parādīta aprēķinātās atbilstības novērtētā iespējamā kļūda, nevis absolūtā
precizitāte.

Brīdinājums
Ievērojiet: pat tad, ja karte parāda labu uzticamību, tas nenozīmē, ka sakritība ir pietiekami
precīza. Reģistrēšanas precizitāte jāpārbauda anatomiskajos robežpunktos.

Piekļuve papildu līdzekļiem

Opcijas

Lai pārslēgtu starp pašreizējo un iepriekšējo reģistrēšanu, nospiediet pogu Last
Solution ① (ja reģistrēšanas rezultātam dialoglodziņā Details ir veiktas izmaiņas,
skat. 82. lpp.).

Lai aktivizētu uzticamības karti, nospiediet ikonu ②.

STANDARTA REĢISTRĒŠANA
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5.4.4 Detalizēta informācija par reģistrēšanas precizitāti

Vispārīga informācija

Varat pārskatīt detalizētu informāciju, kur redzama katra atsevišķā reģistrētā punkta precizitāte.
Varat redzēt punktu kombināciju, kas tika izmantota ar programmatūras algoritmu, lai aprēķinātu
reģistrēšanu un iegūto precizitāti. Piemēram, programmatūra var „ignorēt” noteiktus punktus, kuru
precizitāte bija zema.

Piekļuve detalizētai informācijai

Darbība

Dialoglodziņā Registration Verification nospiediet pogu Details (skat. 81. lpp.).

Detalizētas informācijas dialoglodziņš

①

②

③

35 att. 

Nr. Skaidrojums

① Saraksts, kurā norādīts katrs reģistrētais punkts un novirze starp reģistrēto punktu un fak-
tisko punkta pozīciju attēlu kopā.

②

Kolonnā Consider tiek rādīti punkti, kurus programmatūra ņēma vērā, aprēķinot kopējo
precizitāti:
• Atzīme: programmatūra izmantoja atbilstošo punktu.
• Nav atzīmes: programmatūra ignorēja attiecīgo punktu, jo precizitāte nebija pietiekama.

PIEZĪME: ja reģistrēšanas laikā kādu punktu izlaidīsiet, kolonnā Deviation tas tiek norā-
dīts kā Skipped. 

③
Kad rādītāju novietojat uz galvaskausa, programmatūrā tiek parādīta:
• novirze no rādītāja gala līdz punktam, ko ieguvāt reģistrēšanas laikā (Acquired point);
• novirze no rādītāja gala līdz punktam, ko plānojāt datu kopā (Planned point).

Reģistrēšanas precizitāte
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Atsevišķu punktu pārskatīšana

Opcijas

Turiet rādītāju pie reģistrētā punkta.
Ar programmatūru tiek rādīta novirze starp rādītāja galu un iegūto un plānoto punktu.

Lai atrastu konkrētu punktu, sarakstā Item nospiediet uz atbilstošās pogas. Attiecīgais punkts
tiek parādīts attēla skata centrā.
Var arī turēt rādītāju pavērstu pret kādu punktu attēla skatā. Tādā gadījumā tiek iespējota attiecī-
gā punkta poga.

Lai kādu punktu reģistrētu atkārtoti (piemēram, ja iegūtā punkta pozīcija ir acīmredzami kļūdaina
vai novirze līdz plānotajam punktam ir pārāk liela), turiet rādītāju/Softouch uz attiecīgo punktu
un pagrieziet rādītāju.

Lai precizitātes aprēķinā ietvertu ignorētu punktu, nospiediet atbilstošo pogu sarakstā Consider.
PIEZĪME: iekļaujot punktu, var samazināties pārējo punktu precizitāte (norādīta kolonnā Devia-
tion). Piemēram, iekļaujot neprecīzāku punktu, kas iegūts uz pakauša, var samazināties galvas
priekšpusē iegūto punktu precizitātes aprēķins. 

Nākamās darbības

Opcijas

Ja veicat izmaiņas, piemēram, reģistrējat punktu atkārtoti, nospiediet pogu Accept.
Programmatūrā tiek atvērts iepriekšējais dialoglodziņš Registration Verification, lai varētu pār-
skatīt kopējo kļūdu.

Lai no jauna atvērtu iepriekšējo dialoglodziņu Registration Verification, neveicot nekādas iz-
maiņas, nospiediet pogu Cancel.

STANDARTA REĢISTRĒŠANA
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Reģistrēšanas precizitāte
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6 VIRSMAS ATBILSTĪBAS
REĢISTRĒŠANA

6.1 Ievads virsmas atbilstības reģistrēšanā
6.1.1 Pārskats

Vispārīga informācija

Virsmas atbilstības reģistrēšana sniedz iespēju anatomiski skenēt svarīgās pacienta galvas
virsmas, izmantojot ierīci Z-touch vai Softouch.
Programmatūrā, izmantojot virsmas atbilstības algoritmu, tiek noteikta pacienta anatomisko
struktūru atbilstība pirmsoperatīvajiem DT/MR attēliem. Ar virsmas atbilstības algoritmu var iegūt
un izmantot tikai tos anatomiskās virsmas punktus, kas ir ietverti DT/MR attēlu kopā.
PIEZĪME: virsmas atbilstības reģistrēšanai var izmantot arī rādītāju, taču vislabāko rezultātu
nodrošināšanai ir ieteicams izmantot Z-touch vai Softouch. 

Pirms darba sākšanas

Brīdinājums
Pārliecinieties, ka pacienta anatomija, salīdzinot ar skenēšanu, nav mainījusies (piemēram,
pietūkušas sejas vietas vai ādas nobīde atšķirīgas pacienta pozīcijas dēļ). Rezultātā
iespējama nepareiza reģistrēšana un navigēšana.

Brīdinājums
Pārbaudiet, vai reģistrēšanas ierīce (Z-touch/Softouch) darbojas pareizi.

Virsmas atbilstības reģistrēšanas priekšrocības

• Tiek samazināta ādas struktūru nobīde (izmantojot ierīci Z-touch vai Softouch).
• Nav nepieciešami DT/MR marķieri.

Virsmas atbilstības reģistrēšanas metodes

Metode Skaidrojums

Z-touch Ierīce Z-touch raida infrasarkanu lāzera staru, ko uztver kamera. Punkti tiek
iegūti, skenējot pacienta galvu.

Softouch
Softouch ir elektronisks rādītājs ar ādas noteikšanas sensoru. Ierīces Sof-
touch radīts infrasarkanais signāls izraisa punkta reģistrēšanu ar kameru
brīdī, kad rādītājs pieskaras ādai. 

VIRSMAS ATBILSTĪBAS REĢISTRĒŠANA
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Metode Skaidrojums

Z-touch un Sof-
touch kombinē-
šana

Punktu iegūšanai var izmantot Z-touch un Softouch kombināciju. Tas ir no-
derīgi, ja, izmantojot ierīci Z-touch, nevar piekļūt raksturīgiem virsmas atbil-
stības punktiem (piemēram, ja nepieciešamo zonu sedz mati vai šajā atraša-
nās vietā ar kameru nevar noteikt infrasarkano lāzera punktu).
Reģistrēšanas metodes var pārslēgt, turot nepieciešamo instrumentu kame-
ras skata laukā.

Vadītā reģistrēša-
na

Veiciet ar programmatūru vadītu virsmas atbilstības reģistrēšanu atbilstoši
anatomiskajiem robežpunktiem un pacienta novietojumam attiecībā pret ka-
meru.

Attēlu kopas prasības

• Attēlu kopā ir jābūt ietvertai tai pacienta ķermeņa zonai, kurā tiks iegūti punkti, tostarp visam
degunam.

• Attēlu kopas slāņa biezums nedrīkst pārsniegt 2 mm.
• Reģistrēšanas visaugstākās kvalitātes nodrošināšanai ir jāizmanto MR T1, DT vai DTA attēlu

kopas.
• Izmantojot MR T2 attēlu kopas, var pazemināties reģistrēšanas kvalitāte.

PIEZĪME: informāciju par virsmas atbilstības reģistrēšanai piemērotām attēlu kopām skatiet
uzņēmuma Brainlab nodrošinātajos skenēšanas protokolos. 

PIEZĪME: vispirms ieteicams veikt virsmas atbilstības reģistrēšanu MR vai DT datu kopās un pēc
tam izmantot automātisko attēlu sapludināšanu, lai sapludinātu citu veidu attēlus. Virsmas
atbilstības reģistrēšana var neizdoties, ja tā tiek izmantota ar rotējošās angiogrāfijas, C formas
balstiekārtas vai DVT datu kopas. 

PIEZĪME: tiek pieņemts, ka DT skenējumi ir kodēti 12 bitu Haunsfīlda vienībās. 

Virsmas atbilstības punktu rādīšana

• Ar ierīci Z-touch iegūtie virsmas atbilstības punkti tiek rādīti sarkanā krāsā.
• Ar ierīci Softouch iegūtie virsmas atbilstības punkti tiek rādīti zilā krāsā.

Ievads virsmas atbilstības reģistrēšanā
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6.1.2 Virsmas atbilstības reģistrēšanas darba plūsmas opcijas

Standarta darba plūsmas pārskats

Šīs darba plūsmas ietvaros tiek veikta pacienta datu reģistrēšana, izmantojot ierīci Softouch vai
Z-touch, un pēc tam tiek veikta pārbaude.

Darba plūsma Skatīt

1. Atveriet dialoglodziņu Registration Selection un atlasiet Surface Matc-
hing. 88. lpp.

2. Pārbaudiet 3D rekonstrukcijas virsmu. 89. lpp.

3. Pēc nepieciešamības pielāgojiet slieksni vai attēlu kopu. 90. lpp.

4. Iegūstiet virsmas atbilstības punktus, izmantojot ierīci Softouch vai Z-
touch. 92. lpp.

5. Pārbaudiet reģistrēšanas precizitāti. 101. lpp.

PIEZĪME: veicot reģistrēšanu, jebkurā brīdī var aktivizēt vadīto darba plūsmu, kā aprakstīts tālāk. 

Vadītās darba plūsmas pārskats

Šīs darba plūsmas ietvaros programmatūrā tiek sniegti norādījumi reģistrēšanas veikšanai
atbilstoši anatomiskajiem robežpunktiem un pacienta novietojumam attiecībā pret kameru.

Darba plūsma Skatīt

1. Atveriet dialoglodziņu Registration Selection un atlasiet Surface Matc-
hing. 88. lpp.

2. Pārbaudiet 3D rekonstrukcijas virsmu. 89. lpp.

3. Pēc nepieciešamības pielāgojiet slieksni vai attēlu kopu. 90. lpp.

4. Nospiediet pogu Guide un iegūstiet trīs anatomiskos robežpunktus saskaņā
ar programmatūrā sniegtajiem norādījumiem. 97. lpp.

5. Iegūstiet virsmas atbilstības punktus, izmantojot ierīci Softouch vai Z-
touch. 92. lpp.

6. Pārbaudiet reģistrēšanas precizitāti. 101. lpp.

VIRSMAS ATBILSTĪBAS REĢISTRĒŠANA
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6.2 Virsmas atbilstības reģistrēšanas aktivizēšana
6.2.1 Reģistrēšanas metodes atlase un skenējamās virsmas pārbaude

Aktivizēšana

36 att. 

Darbības

1. Izvēļņu joslā nospiediet Register.

2.
Dialoglodziņā Registration Selection nospiediet pogu Surface Matching.
Tiek atvērts reģistrēšanas dialoglodziņš.

Dialoglodziņš Patient Registration

Pēc reģistrēšanas aktivizēšanas programmatūrā tiek automātiski izvēlēta reģistrēšanai
piemērotākā attēlu kopa. Dialoglodziņā Patient Registration tiek parādīta šīs attēlu kopas
3D rekonstrukcija.

①

②

③

④

⑤

37 att. 

Virsmas atbilstības reģistrēšanas aktivizēšana
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Nr. Vienums

①
3D modelī zaļā krāsā iezīmētā zona ir piemērota virsmas atbilstības punktu iegūšanai.
Ar animācijas palīdzību tiek parādīts, kā pa virsmu ir jāpārvieto instruments, lai iegūtu vis-
labākos rezultātus.

② Attēlu kopai atbilstoša 3D rekonstrukcija. Šo rekonstrukciju var izmantot virsmas pārbau-
dei (skat. 89. lpp.).

③ Nospiediet rīku pogu, lai pielāgotu attēlu kopas sliekšņa iestatījumus vai atlasītu reģistrē-
šanai citu attēlu kopu (skat. 90. lpp.).

④ Nospiediet pogu Guide, lai aktivizētu uzlabotu vadītās reģistrēšanas režīmu (skat. 97.
lpp.).

⑤

Aktivizētais reģistrēšanas tips (Z-touch vai Softouch) ir atkarīgs no kameras skata laukā
esošā instrumenta.
PIEZĪME: ja programmatūrā desmit sekunžu laikā netiek noteikta ierīce Softouch, tiek
aktivizēta Z-touch reģistrēšana. 

3D virsmas pārbaude

Pirms reģistrēšanas ir jāpārbauda 3D rekonstrukcijas virsma, lai noteiktu, vai tā ir piemērota
virsmas atbilstības reģistrēšanai. Pārbaudiet, vai:
• ir skaidri redzama sejas virsma;
• ādas virsma ir vienmērīga un bez pārtraukumiem vai lieliem artefaktiem;
• 3D rekonstrukcija līdzinās pacientam;
• nav lietotas caurules, lentes un citas ierīces, kas, iespējams, ir izraisījušas sejas izmaiņas kopš

pacienta skenēšanas brīža.
Pēc nepieciešamības virsmas rekonstrukcijas kvalitāti var uzlabot, pielāgojot slieksni (skat. 90.
lpp.).
PIEZĪME: ņemiet vērā, ka skenēšanas laikā, iespējams, ir radusies pacienta fiksācijas ierīces
izraisīta ādas struktūru nobīde. 

Brīdinājums
Pirms virsmas atbilstības reģistrēšanas pārbaudiet ādas sliekšņa iestatījumus. Attēls ar
nepareiziem ādas sliekšņa iestatījumiem var izraisīt neprecīzu reģistrēšanu. Pielāgojiet
ādas slieksni tikai tad, ja nepieciešams.

VIRSMAS ATBILSTĪBAS REĢISTRĒŠANA
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6.2.2 Sliekšņa iestatījumu pielāgošana un attēlu kopas atlase

Vispārīga informācija

Optimālu atbilstības rezultātu nodrošināšanai ir svarīgi, lai ādas virsma tiktu rādīta pareizi.
Programmatūrā var pielāgot sliekšņa iestatījumus, lai definētu mīksto audu blīvuma vērtību
(Haunsfīlda vienības DT attēlu kopām un pelēkās skalas vērtības MR attēlu kopām), regulējot
sliekšņa iestatīšanas slīdni, līdz ir redzama visa ādas virsma.
Programmatūra sniedz iespēju arī atlasīt attēlu kopu, ja nevēlaties turpināt reģistrēšanu,
izmantojot programmatūrā atlasīto attēlu kopu.
PIEZĪME: mainot sliekšņa iestatījumus vai atlasot citu attēlu kopu, tiek zaudēti visi iepriekš veiktās
reģistrēšanas dati. 

Piekļuve

Darbība

Nospiediet rīku pogu, lai atvērtu cilnes Skin Threshold un Image Set.

Sliekšņa pielāgošana

38 att. 

Darbības

1. Nospiediet uz cilnes Skin Threshold.

2. Pielāgojiet sliekšņa iestatījumus, kā norādīts 142. lpp.

3. Izmantojiet bultiņas attēla skatā, lai ritinātu slāņus un pārbaudītu iestatījumus.

4.
Nospiediet pogu Accept, lai lietotu izmaiņas.
Programmatūrā saskaņā ar definētajiem iestatījumiem tiek pārrēķināta dialoglodziņā Pa-
tient Registration redzamā trīsdimensiju rekonstrukcija.

Virsmas atbilstības reģistrēšanas aktivizēšana
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Attēlu kopas atlase

39 att. 

Darbības

1. Nospiediet uz cilnes Image Set.

2. Atlasiet reģistrēšanai izmantojamo attēlu kopu.

3. Pēc nepieciešamības pielāgojiet cilnē Skin Threshold pieejamos iestatījumus (skat. 90.
lpp.).

4.
Nospiediet pogu Accept, lai apstiprinātu atlasi.
PIEZĪME: ja virsmas atbilstības reģistrēšana jau ir veikta, tad, atlasot citu attēlu kopu, re-
ģistrēšana tiks atmesta. 

VIRSMAS ATBILSTĪBAS REĢISTRĒŠANA

Programmatūras lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.4 Cranial/ENT Vers. 3.1 91



6.3 Softouch reģistrēšana
6.3.1 Softouch reģistrēšanas veikšana

Pirms darba sākšanas

Brīdinājums
Rūpīgi izlasiet Instrumenta lietotāja ceļveža nodaļu Softouch.

Brīdinājums
Atcerieties: pirmo reizi kameras skata laukā ieslēdzot Softouch, punkts tiek iegūts
automātiski. Ja punkts tiek iegūts ārpus pacienta ķermeņa, iespējama reģistrēšanas kļūda.
Lai to izvairītos, pagrieziet Softouch ārpus kameras skata lauka.

Punktu iegūšanas norādījumi

• Neizmantojiet Softouch uz mīkstajiem audiem vai vietām, kas var mainīt pozīciju, salīdzinot ar
DT/MR skenēšanas datiem (piemēram, vaļīga āda, zods).

• Parasti punktu iegūšanas ir piemērotas visas (kaulveidīgās) struktūras, kuru virsma anestēzijas
laikā nemainās.

• Lai nodrošinātu optimālu precizitāti, iegūstiet punktus abās pacienta sejas pusēs.

Brīdinājums
Lai izvairītos no ādas nobīdes, punktu iegūšanas laikā viegli pieskarieties pacienta ādai ar
Softouch.

Brīdinājums
Iegūstot punktus, lēnām pārvietojiet Softouch, lai nodrošinātu precīzu punktu iegūšanu.

Reģistrēšanas veikšana

40 att. 

Softouch reģistrēšana

92 Programmatūras lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.4 Cranial/ENT Vers. 3.1



Darbības

1.
Turiet ierīci Softouch kameras skata laukā.
PIEZĪME: nodrošiniet, ka punkti iegūti 1,2–1,8 m attālumā no kameras. Ja punkti tiek ie-
gūti tālāk par 2,2 m no kameras, tiek parādīts brīdinājums. 

2.

Ar ierīces Softouch uzgali viegli pieskarieties punktam uz pacienta ķermeņa un turiet in-
strumentu nekustīgi.
Par punkta iegūšanu liecina skaņas signāls un norises josla.
PIEZĪME: sasniedzot norises joslas viduspunktu, programmatūrā tiek atskaņota augstāka
skaņa. 

3.
Kad punktu iegūšana pabeigta, programmatūra pāriet pārbaudes režīmā.
Atvērtajā dialoglodziņā pārbaudiet reģistrēšanas precizitāti (skat. 101. lpp.).

Ja atbilstība nav atrasta

Ja virsmas nepietiekamas atbilstības dēļ nevar turpināt programmatūras darbību, tiek aktivizēts
vadītās reģistrēšanas režīms un tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu iegūt trīs anatomiskos
robežpunktus (skat. 97. lpp.).
Kad robežpunkti ir iegūti, programmatūrā tiek pārrēķināta reģistrēšana un aktivizēta pārbaude.

Papildu opcijas

Opcijas

Lai atkārtoti sāktu reģistrēšanu no sākuma, nospiediet pogu Start Again.
Tiek dzēsti visi jau iegūtie punkti.

Lai aktivizētu darba plūsmu, kuras ietvaros programmatūrā tiek sniegti norādījumi reģistrēšanas
veikšanai atbilstoši anatomiskajiem robežpunktiem un pacienta novietojumam attiecībā pret ka-
meru, nospiediet pogu Guide (skat. 97. lpp.).

VIRSMAS ATBILSTĪBAS REĢISTRĒŠANA
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6.4 Z-touch reģistrēšana
6.4.1 Z-touch reģistrēšanas veikšana

Pirms darba sākšanas

Brīdinājums
Rūpīgi izlasiet Instrumenta lietotāja ceļveža nodaļu Z-touch, tostarp drošības apsvērumus.

Pacienta sagatavošana

Brīdinājums
Pirms lāzera stara pagriešanas pacienta virzienā ir jāaizver un ar lipīgu neatstarojošu lenti
jāaizlīmē pacienta acis.
PIEZĪME: pārliecinieties, ka lente neizraisa ādas struktūru nobīdi un neapgrūtina piekļuvi
anatomiski svarīgām struktūrām. 

Kameras skata lauks

Datu ieguves laikā:
• infrasarkanā lāzera sensoram un lāzera punktam ir jāatrodas kameras skata laukā;
• glabājiet citus infrasarkano staru avotus ārpus kameras skata lauka;
• neievietojiet kameras skata laukā ierīci Softouch, jo tiklīdz kameras skata laukā ir redzama

ierīce Softouch, programmatūra automātiski pārslēdzas darbam režīmā Softouch.

Brīdinājums
Neievietojiet kameras skata laukā citus infrasarkano staru avotus, jo tie var traucēt ierīces
Z-touch lāzera punkta noteikšanu ar kameru.

Rūpīga punktu iegūšana

Brīdinājums
Iegūstiet punktus uz pacienta ādas virsmas tikai, izmantojot Z-touch. Ievērojiet piesardzību,
lai neiegūtu punktus, piemēram, lentē vai intubācijā.

Z-touch reģistrēšana
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Reģistrēšanas veikšana

41 att. 

Darbības

1.
Novietojiet ierīci Z-touch kameras skata laukā.
PIEZĪME: nodrošiniet, ka punkti iegūti 1,2–1,8 m attālumā no kameras. Ja punkti tiek ie-
gūti tālāk par 2,2 m no kameras, tiek parādīts brīdinājums. 

2.
Ieslēdziet redzamo lāzera staru, nospiežot (un turot nospiestu) divu līmeņu slēdzi pirmā
līmeņa pozīcijā.
Redzamais lāzera stars tiek parādīts kā sarkans punkts.

3.
Aktivizējiet infrasarkanā lāzera staru, nospiežot (un turot nospiestu) slēdzi otrā līmeņa po-
zīcijā.
Kad lāzera stars ir aktivizēts, iedegas zaļa gaismas diode.

4.

Ievērojot animācijā sniegtos norādījumus, lēnām pārvietojiet ierīces Z-touch lāzera staru
interesējošajā zonā (3D modelī norādīta zaļā krāsā).
PIEZĪME: turiet ierīci Z-touch perpendikulāri attiecībā pret skenēto virsmu, lai lāzera stars
uz ādas būtu redzams kā punkts. Eliptiski punkti var izraisīt nepareizu aprēķinu. 

5.
Par punktu iegūšanu liecina skaņas signāls un norises josla.
PIEZĪME: sasniedzot norises joslas viduspunktu, programmatūrā tiek atskaņota augstāka
skaņa. 

6.
Kad punktu iegūšana pabeigta, programmatūra pāriet pārbaudes režīmā.
Tiek atvērts dialoglodziņš (101. lpp.), un tajā jāpārbauda reģistrēšanas precizitāte.

Ja atbilstība nav atrasta

Ja virsmas nepietiekamas atbilstības dēļ nevar turpināt programmatūras darbību, tiek aktivizēts
vadītās reģistrēšanas režīms un tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu iegūt trīs anatomiskos
robežpunktus (skat. 97. lpp.).
Kad robežpunkti ir iegūti, programmatūrā tiek pārrēķināta reģistrēšana un aktivizēta pārbaude.

VIRSMAS ATBILSTĪBAS REĢISTRĒŠANA
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Papildu opcijas

Opcijas

Lai atkārtoti sāktu reģistrēšanu no sākuma, nospiediet pogu Start Again.
Tiek dzēsti visi jau iegūtie punkti.

Lai aktivizētu darba plūsmu, kuras ietvaros programmatūrā tiek sniegti norādījumi reģistrēšanas
veikšanai atbilstoši anatomiskajiem robežpunktiem un pacienta novietojumam attiecībā pret ka-
meru, nospiediet pogu Guide (skat. 97. lpp.).

Z-touch reģistrēšana
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6.5 Vadītā reģistrēšana
6.5.1 Vadītās reģistrēšanas izmantošana

Vispārīga informācija

Veicot Softouch un Z-touch reģistrēšanu, jebkurā brīdī var aktivizēt vadīto darba plūsmu. Vadītā
virsmas atbilstības reģistrēšana ir noderīga, ja neesat pārliecināts, kā vislabāk veikt reģistrēšanu,
vai vēlaties izmantot gan zināmos robežpunktus, gan virsmas atbilstības aprēķinu.
Tālāk ir norādītas vadītās reģistrēšanas darbības.
1. Vispirms ar rādītāju vai ierīci Softouch reģistrējiet trīs no četriem iespējamiem robežpunktiem

šādā secībā:
- labais laterālais acs kaktiņš;
- pieres kaula un deguna šuves krustpunkts;
- kreisais laterālais acs kaktiņš;
- pakauša ārējā izciļņa virsotne.

2. Programmatūrā tiek aprēķināts kameras novietojums attiecībā pret punktiem, kuriem varējāt
piekļūt, un tiek noteikts, kā turpināt reģistrēšanu (piemēram, tiek sniegti ieteikumi par pārējo
virsmas atbilstības punktu iegūšanas vietām).

Vadītās reģistrēšanas aktivizēšana

Darbība

Dialoglodziņā Patient Registration nospiediet pogu Guide.
Tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu iegūt norādītos anatomiskos robežpunktus.

Anatomisko robežpunktu ieguve

①

42 att. 

Darbības

Programmatūrā tiek norādīts pirmais robežpunkts, kas ir jāiegūst. Programmatūra liek lie-
totājam iegūt labā laterālā acs kaktiņa punktu ①.
Novietojiet rādītāja uzgali pret robežpunktu un lēnām pagrieziet rādītāju, neizkustinot uz-
gali.
Programmatūrā tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu iegūt nākamo robežpunktu.
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Darbības

2. Tādā pašā veidā iegūstiet otro un trešo robežpunktu.

3.
Ja nevarat piekļūt robežpunktam, piemēram, ķirurģisko ierīču novietojuma dēļ,
nospiediet šo pogu, lai izlaistu robežpunktu un turpinātu ar nākamo.
PIEZĪME: kopā ir jāiegūst trīs robežpunkti. 

Reģistrēšanas aprēķins

Kad ir iegūti trīs robežpunkti, programmatūrā atbilstoši punktu novietojumam tiek aprēķināts
kameras novietojums un šī informācija tiek izmantota, lai noteiktu, vai ir jāiegūst pārējie virsmas
atbilstības punkti.
Dialoglodziņā Patient Registration ir sniegti norādījumi par to, kā konkrētajā situācijā vislabāk
veikt virsmas atbilstības reģistrēšanu.

②

①

③

43 att. 

Nr. Vienums

① Teksts norāda, kurā pacienta ķermeņa zonā ir jāveic punktu iegūšana.

②

Animācija un 3D modeļa zonu zaļā krāsa norāda, kurās pacienta ķermeņa vietās ir jāie-
gūst punkti.
PIEZĪME: pamatojoties uz pacienta redzamību, t. i., pacienta novietojumu pret kameru,
programmatūra iesaka, kurā sejas pusē un kādos reģionos jāiegūst punkti. 

③ Ja virsmas atbilstības reģistrēšana ir sākta pirms pogas Guide nospiešanas, visi jau iegū-
tie punkti 3D rekonstrukcijā tiek rādīti kā sfēras.

Vadītās reģistrēšanas veikšana

Darbības

1. Ievērojot animācijā sniegtos norādījumus, lēnām pārvietojiet ierīces Z-touch lāzera staru
interesējošajā zonā (3D modelī norādīta zaļā krāsā).

2.
Par punktu iegūšanu liecina skaņas signāls un norises josla.
Iegūtie punkti 3D rekonstrukcijā tiek parādīti kā sfēras.

3. Atvērtajā dialoglodziņā pārbaudiet reģistrēšanas precizitāti (skat. 101. lpp.).

Vadītā reģistrēšana
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Ja atbilstība nav atrasta

Ja pēc vadītās reģistrēšanas nevar atrast atbilstību, tiek parādīti tālāk attēlotie ziņojumi.

Opcijas

Ja robežpunkti nav iegūti pietiekami precīzi, programmatūrā tiek pārrēķināta reģistrēšana, iz-
mantojot mazāk stingras robežpunktu novietošanas vadlīnijas.

Ja joprojām nevar atrast atbilstību, tiek parādīts tālāk sniegtais dialoglodziņš.

• Lai atkārtoti sāktu reģistrēšanu no sākuma, nospiediet pogu Start Again. Tiek atmesti visi jau
iegūtie punkti.

• Lai atgrieztos pie pašreizējā virsmas atbilstības risinājuma, nospiediet pogu More Points. Tiek
atvērts dialoglodziņš Patient Registration, kurā var iegūt tik daudz punktu, cik, pēc lietotāja
domām, ir nepieciešams reģistrēšanas uzlabošanai.
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Ja nevar veikt Z-touch reģistrēšanu

Opcija

Ja kameras skata laukā neatrodas Z-touch reģistrēšanas veikšanai pietiekama pacienta sejas
daļa, programmatūrā tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu turpināt reģistrēšanu, izmantojot ierīci
Softouch (pieejamība ir atkarīga no programmatūras licences).

Vadītās reģistrēšanas deaktivizēšana

Vadītās reģistrēšanas laikā poga Guide ir iekrāsota zila, norādot, ka šis režīms ir aktivizēts. Lai
deaktivizētu vadītos līdzekļus, var jebkurā brīdi nospiest pogu Guide.
Kad režīms Guide ir deaktivizēts, vairs netiek ņemts vērā kameras novietojums un
3D rekonstrukcijā vairs netiek rādītas sfēras. Pēc tam var veikt standarta reģistrēšanas procedūru
(kuras ietvaros trīs iepriekš iegūtie anatomiskie robežpunkti netiek izmantoti atbilstības
aprēķinam).
Lai atkārtoti aktivizētu vadīto reģistrēšanu, vēlreiz nospiediet pogu Guide.
PIEZĪME: lai atkārtoti iegūtu robežpunktus, nospiediet un turiet nospiestu pogu Guide. 

Vadītā reģistrēšana
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6.6 Virsmas atbilstības reģistrēšanas precizitāte
6.6.1 Pārskats

Vispārīga informācija

Pēc reģistrēšanas programmatūrā tiek parādīts pārbaudes dialoglodziņu.

Reģistrēšanas rezultāti

Rezultāts Novirze

Sekmīga reģistrēšana < 2,5 mm

Nesekmīga reģistrēšana > 2,5 mm

PIEZĪME: ņemiet vērā, ka programmatūrā aprēķinātā precizitāte sniedz informāciju tikai par to, cik
precīzi programmatūrā izdevās noteikt iegūto punktu un pacienta datu atbilstību. Ne vienmēr šī
vērtība nozīmē kopējo kļūdu. 

Pazemināta navigēšanas precizitāte

Brīdinājums
Lai nodrošinātu pietiekamu precizitāti, skenētajiem attēliem (piemēram, DT, MR) ir jābūt
piemērotiem stereotaktisko navigēšanas procedūru veikšanai (kā tas ir norādīts Brainlab
skenēšanas protokolā).

Brīdinājums
Iespējami MR attēlu kopu kropļojumi var izraisīt navigācijas precizitātes pazemināšanos
interesējošajā vietā, pat tad, ja reģistrēšana ir pārbaudīta un atzīta par piemērotu.

Brīdinājums
Pārbaudiet precizitāti apgabalos, kas nav robežpunkti, un atrodas netālu no interesējošā
apgabala, jo kļūdu izplatīšanās dēļ navigācijas precizitāte var mazināties. Ja vienā
robežpunkta pozīcijā ir kļūda, pārbaudot navigācijas precizitāti, nākamajos robežpunktos
šīs kļūdas ietekme var vēl pasliktināt precizitāti.
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6.6.2 Precizitātes pārbaude: standarta procedūra

Reģistrēšanas precizitātes pārbaude

Kad reģistrēšana ir pabeigta, programmatūrā tiek parādīts dialoglodziņš Registration
Verification.

44 att. 

Darbība

Turiet rādītāju uz vismaz trīs zināmiem anatomiskajiem robežpunktiem un pārbaudiet, vai attēla
skatā redzamais rādītāja novietojums atbilst konkrētajai vietai pacienta anatomiskajā struktūrā.
Ja rādītājs atrodas 15 mm attālumā no aprēķinātās virsmas, programmatūrā tiek parādīta novir-
ze (attālums līdz virsmai) starp virtuālā rādītāja uzgali un virsmu.

PIEZĪME: precizitāte interesējošajā reģionā var atšķirties no precizitātes, kas pārbaudīta uz ādas
virsmas. Lai novērtētu precizitāti interesējošajā reģionā, izmantojiet anatomiskā robežpunkta
pārbaudi, kā arī uzticamības kartes līdzekli (skat. 106. lpp.). 

Brīdinājums
Pārbaudiet virsmas atbilstības precizitāti vairākos anatomiskajos robežpunktos (piemēram,
pieres kaula un deguna šuves krustpunktā, visvairāk uz sāniem izvirzītajos acs dobuma
punktos). Ja veicat, piemēram, aizmugurējās bedrītes procedūru, noteikti pārbaudiet
reģistrēšanas precizitāti galvas aizmugurējā daļā.

Nākamās darbības

Atbilstīgi vizuālās pārbaudes rezultātam rīkojieties, kā norādīts tālāk.

Opcijas

Ja pārbaudītās reģistrēšanas precizitāte ir pietiekama, nospiediet pogu Accept.
Tiek atvērts galvenais ekrāns, un var sākt navigēšanu.

Ja pārbaudītās reģistrēšanas precizitāte nav pietiekama, nospiediet pogu Improve.
Programmatūrā tiek sākta vadītā reģistrēšana (skat. 97. lpp.). Tādējādi var kombinēt aprēķināto
virsmas atbilstību ar anatomiskajiem robežpunktiem (ja tie vēl nav iegūti). Pēc tam var iegūt ne-
ierobežotu skaitu papildu virsmas punktu. Visi iepriekš iegūtie virsmas punkti tiek saglabāti un
ņemti vērā, veicot aprēķinu.

Ja reģistrēšanas precizitāte nav pietiekama un/vai vēlaties detalizētāk pārskatīt informāciju, iz-
mantojot uzlabotās opcijas, skatiet 104. lpp.

Virsmas atbilstības reģistrēšanas precizitāte
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PIEZĪME: ja vizuālās pārbaudes laikā konstatēta novirze, kas pārsniedz 3 mm, ieteicams nospiest
pogu Improve un/vai pārbaudīt rādītāja precizitāti. 

Ja atbilstība nav atrasta

Ja nospiesta poga Improve un pēc virsmas papildu atbilstības punktu iegūšanas joprojām nevar
atrast atbilstību, tiek parādīts tālāk redzamais dialoglodziņš.

45 att. 

Opcijas

Lai atgrieztos pie iepriekšējā reģistrēšanas risinājuma, nospiediet Last Solution.
Papildu punkti tiek atmesti un tiek atvērta iepriekšējā reģistrēšana.

Lai atmestu virsmas atbilstības papildu punktus, nospiediet pogu Cancel.
Dialoglodziņš tiek aizvērts.

Lai atkārtoti sāktu reģistrēšanu no sākuma, nospiediet pogu Start Again.
Tiek dzēsti visi jau iegūtie punkti.

Papildu opcijas

Dialoglodziņā Registration Verification ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

Opcijas

Lai pārslēgtu pašreizējās un iepriekšējās reģistrēšanas datus (ja reģistrēšana ir modificēta), no-
spiediet pogu Last Solution.

Lai pārbaudītu reģistrēšanu, izmantojot uzlabotos līdzekļus, nospiediet šo pogu (skat.
104. lpp.).
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6.6.3 Precizitātes pārbaude: uzlabotie līdzekļi

Dialoglodziņš Registration Verification

②

①

46 att. 
Karte ir izveidota saskaņā ar virsmas atbilstības punktu izvietojumu un aprēķināto attālumu no
punktiem līdz ādas virsmai.
Izmantojiet karti, lai novērtētu reģistrēšanas uzticamību interesējošajā reģionā. Mērot precizitāti
zaļajās zonās, tā, visticamāk, ir tāda pati kā citās zaļajās zonās, taču ne dzeltenajās vai
bezkrāsainajās zonās.

Brīdinājums
Precizitāte interesējošajā reģionā var atšķirties no precizitātes, kas pārbaudīta uz ādas
virsmas. Var novērtēt precizitāti interesējošajā reģionā, apvienojot anatomisko
robežpunktu pārbaudi uz ādas virsmas ar interesējošā reģiona uzticamības kartes
pārbaudi. Nosakiet, vai interesējošais reģions atrodas pieņemamā uzticamības kartes zonā.

Brīdinājums
Pārbaudiet precizitāti vairākās atrašanās vietās, it īpaši interesējošajā reģionā. Ja
interesējošais reģions nav pieejams, pārbaudiet apgabalus, kas atrodas pēc iespējas tuvāk
interesējošajam apgabalam.

Brīdinājums
Kartē ir parādīta aprēķinātās atbilstības novērtētā iespējamā kļūda, nevis absolūtā
precizitāte.

Brīdinājums
Ievērojiet: pat tad, ja karte parāda labu uzticamību, tas nenozīmē, ka sakritība ir pietiekami
precīza. Reģistrēšanas precizitāte jāpārbauda anatomiskajos robežpunktos.

Piekļuve papildu līdzekļiem

Opcijas

Nospiediet pogu Last Solution ①, lai pārslēgtu pašreizējās un iepriekšējās reģis-
trēšanas datus (ja reģistrēšana ir modificēta).

Virsmas atbilstības reģistrēšanas precizitāte
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Opcijas

Lai aktivizētu uzticamības karti, nospiediet ikonu ②.
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6.6.4 Precizitātes pārbaude, izmantojot uzlabotos līdzekļus

1. daļa: novietojuma pārbaude

Darbības

1.
Pārbaudiet kopējo precizitāti, novietojot rādītāju pret zināmiem anatomiskajiem robež-
punktiem. Pārbaudiet, vai ekrānā redzamais novietojums atbilst faktiskajam novietoju-
mam uz pacienta galvaskausa.

2.

• Ja novietojums ir pieņemams, pārejiet uz 2. daļu.
• Ja novietojums nav pieņemams, izmantojiet šīs iespējas:

- nospiediet pogu Improve un iegūstiet papildu virsmas punktus vai apvienojiet aprēķi-
nāto virsmas atbilstību ar anatomiskajiem robežpunktiem (ja tie vēl nav iegūti);

- pielāgojiet ādas sliekšņa iestatījumus (skat. 90. lpp.). Tiek veikts reģistrēšanas pārrē-
ķins atbilstoši jaunajam slieksnim.

2. daļa: punktu attāluma pārbaude

Darbības

1. Novietojiet rādītāju pret dažādiem punktiem uz pacienta galvaskausa un pārbaudiet skatā
redzamo novirzi (attālumu līdz virsmai) atbilstoši pašreizējam rādītāja novietojumam.

2.
• Ja redzamie attālumi ir pieņemami, pārejiet uz 3. daļu.
• Ja parādītie attālumi liecina par nepieņemamu neprecizitāti, uzlabojiet reģistrēšanas

datus vai pielāgojiet slieksni, kā norādīts 1. daļā.

3. daļa: uzticamības kartes pārskatīšana

Precizitāte interesējošajā reģionā var atšķirties no precizitātes, kas pārbaudīta uz ādas virsmas.
Var novērtēt precizitāti interesējošajā reģionā, apvienojot anatomisko robežpunktu pārbaudi uz
ādas virsmas ar interesējošā reģiona uzticamības kartes pārbaudi. Nosakiet, vai interesējošais
reģions atrodas pieņemamā uzticamības kartes zonā.

Darbības

1. Novietojiet rādītāju pret pacienta galvaskausu pēc iespējas tuvāk interesējošam reģionam
un skatiet uzticamības karti aksiālajā, koronālajā un sagitālajā skatā.

2. Pārbaudiet skatos redzamo attālumu līdz virsmai. Mēģiniet nepieļaut ādas struktūru nobī-
di.

3.

• Ja interesējošais reģions atrodas pieņemamā kartes zonā, nospiediet pogu Accept, lai
apstiprinātu precizitāti.

• Ja parādītie attālumi liecina par nepieņemamu neprecizitāti, uzlabojiet reģistrēšanas
datus vai pielāgojiet slieksni, kā norādīts 1. daļā.

4. daļa (pēc izvēles): risinājumu pārslēgšana

Ja reģistrēšana ir modificēta, var pārslēgt modificētās un iepriekšējās reģistrēšanas datus, lai tos
salīdzinātu.

Darbības

1. Nospiediet pogu Last Solution, lai pārslēgtu reģistrēšanas risinājumus.

2. Pārskatiet katras reģistrēšanas datus, veicot 1.–3. daļā norādītās darbības.

Virsmas atbilstības reģistrēšanas precizitāte
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Darbības

3.

• Ja viens no risinājumiem ir pieņemams, nospiediet Accept, lai apstiprinātu atlasītās re-
ģistrēšanas precizitāti, pēc tam pārbaudiet precizitāti, izmantojot uzticamības karti.

• Ja parādītie attālumi liecina par nepieņemamu neprecizitāti, uzlabojiet reģistrēšanas
datus vai pielāgojiet slieksni, kā norādīts 1. daļā.
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7 INTRAOPERATĪVĀ
ROBEŽPUNKTU
REĢISTRĒŠANA

7.1 Ievads
7.1.1 Pārskats

Vispārīga informācija

Ja reģistrēšana (standarta vai virsmas atbilstības) jau ir veikta, iespējams iegūt intraoperatīvos
robežpunktus, kurus ķirurģiskās operācijas laikā var reģistrēt jebkurā brīdī.
PIEZĪME: ja desmit minūtes nav navigēts neviens instruments, automātiski tiek atvērts
dialoglodziņš Register Intraoperative Landmarks punktu ieguvei. 

Brīdinājums
Ja ir nepieciešama intraoperatīvā reģistrēšana, veiciet intraoperatīvo robežpunktu
iegūšanu pēc sākotnējās reģistrēšanas. Tas ir vienīgais veids, kā atkārtoti reģistrēt
pacienta datus, ja, piemēram, atskaites matrica ir nejauši pārvietota.

Darba plūsmas pārskats

Darba plūsma

1. Veiciet sākotnējo reģistrēšanu (standarta vai virsmas atbilstības).

2. Ja nepieciešama intraoperatīvā reģistrēšana, atveriet dialoglodziņu Registration Selec-
tion un atlasiet Acquire Intraoperative Landmarks.

3. Atlasiet attēlu kopu (ja ir pieejamas vairākas).

4. Nosakiet intraoperatīvos robežpunktus.

5. Atveriet dialoglodziņu Registration Selection un atlasiet Register Intraoperative Land-
marks.

6. Reģistrējiet intraoperatīvos robežpunktus.

7. Pārbaudiet reģistrēšanas precizitāti.

INTRAOPERATĪVĀ ROBEŽPUNKTU REĢISTRĒŠANA
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7.1.2 Reģistrēšanas instrumenti un programmatūras sniegtie norādījumi

Reģistrēšanas instrumenti

Intraoperatīvo robežpunktu reģistrēšanu var veikt, izmantojot rādītāju vai rīku Softouch.
Robežpunktus var iegūt/reģistrēt, novietojot un turot rādītāja vai rīka Softouch uzgali uz
robežpunkta un lēnām to pagriežot.

Ādas struktūru nobīdes novēršana

Intraoperatīvi reģistrējot robežpunktus, turiet rādītāju vai rīku Softouch perpendikulāri
robežpunktam. Tas novērš instrumenta spiediena izraisītu nejaušu ādas struktūru nobīdi.

Drošības apsvērumi

Brīdinājums
Rūpīgi izvēlieties reģistrēšanas robežpunktu. Izmantojot reģistrēšanai rādītāju, jāievēro
piesardzība, lai rādītāja gals neievainotu pacientu. Asinsvadi, acis un līdzīgas ķermeņa
daļas nav piemērotas robežpunktu reģistrēšanai.

Brīdinājums
Iegūstot punktus, lēnām pārvietojiet Softouch vai rādītāju, lai nodrošinātu precīzu punktu
iegūšanu.

Vizuālās programmatūras zīmes

Intraoperatīvo reģistrējamo robežpunktu skaits reģistrēšanas dialoglodziņā ir apzīmēts ar apļiem.

47 att. 

Apļa krāsa Nozīme

Zila Robežpunkts ir reģistrēts.

Melna Robežpunkts nav vēl reģistrēts.

Programmatūras skaņas signāli

Veicot katra robežpunkta reģistrēšanu, programmatūra atskaņo skaņas signālu.
Mēģinot reģistrēt jau reģistrētu punktu, programmatūra atskaņo zemāka toņa skaņas signālu un
punkts atkārtoti netiek reģistrēts.

Intraoperatīvo robežpunktu attēlošana

Visi navigācijas programmatūrā intraoperatīvi ieplānotie robežpunkti ekrānā tiek attēloti zilā krāsā.

Ievads
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7.2 Intraoperatīvo robežpunktu iegūšana un
reģistrēšana

7.2.1 Intraoperatīvo robežpunktu iegūšana

Iegūšanas aktivizēšana

48 att. 

Darbības

1. Izvēļņu joslā nospiediet Register.

2.
Dialoglodziņā Registration Selection nospiediet Acquire Intraoperative Landmarks.
Tiek atvērts iegūšanas dialoglodziņš.

Robežpunktu iegūšana

49 att. 
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Darbības

1.

Vienu pēc otra nosakiet robežpunktus, nodrošinot, lai tiktu noteikti punkti, kurus reģistrē-
šanas laikā būtu viegli noteikt. Iegūtie robežpunkti tiek attēloti zilā krāsā.
Izmantojiet palielinātos skatus (zemākie skati), lai pietuvinātu attēlus.
Jānosaka ir vismaz četri robežpunkti. Ir iespējams noteikt ne vairāk kā septiņus robež-
punktus.

2. Kad vismaz četri robežpunkti ir noteikti, nospiediet Proceed, lai atgrieztos galvenajā ekrā-
nā.

PIEZĪME: nospiežot Delete, tiek dzēsti pēdējie iegūtie robežpunkti. 

Intraoperatīvo robežpunktu iegūšana un reģistrēšana
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7.2.2 Intraoperatīvo robežpunktu reģistrēšana

Reģistrēšanas aktivizēšana

50 att. 

Darbības

1. Izvēļņu joslā nospiediet Register.

2.
Dialoglodziņā Registration Selection nospiediet Register Intraoperative Landmarks
(opcija pieejama, kad ir veikta intraoperatīvo robežpunktu iegūšana).
Tiek atvērts reģistrēšanas dialoglodziņš.

Intraoperatīvo robežpunktu reģistrēšana

51 att. 
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Darbības

1.

Veiciet robežpunktu reģistrēšanu programmatūras noteiktajā secībā. Pašreiz reģistrēja-
mais robežpunkts skatījumos ir redzams kā tēmēklis ar aplīti.
Pēc kārtas pozicionējiet rādītāja vai rīka Softouch uzgali katrā robežpunktā atbilstoši pro-
grammatūras sniegtajiem norādījumiem.
PIEZĪME: atkārtotai reģistrēšanai var izmantot tikai tos robežpunktus, kas iegūti, izmanto-
jot funkciju Acquire Intraoperative Landmarks. 

2. Ja robežpunktam nevar piekļūt, nospiediet Skip un turpiniet nākamā robežpunkta iegūša-
nu.

3.
• Reģistrējiet vismaz četrus robežpunktus un nospiediet Proceed vai
• reģistrējiet visus robežpunktus tā, lai programmatūra automātiski pārietu pie nākamās

darbības.

4. Atvērtajā dialoglodziņā pārbaudiet reģistrēšanas precizitāti (skat. 78. lpp.).

Precizitāte

Brīdinājums
Intraoperatīva atkārtota reģistrēšana var būt neprecīzāka kā pirmā (pirmsoperatīvā)
reģistrēšana, jo tajā tiek apvienotas abu kļūdas. Rūpīgi pārbaudiet atkārtotās
intraoperatīvās reģistrēšanas datus, novietojot rādītāju pret zināmiem anatomiskajiem
robežpunktiem un pārbaudot ekrānā redzamo novietojumu.

Brīdinājums
Ja intraoperatīvie robežpunkti tiek dzēsti, sākotnējās reģistrēšanas zuduma gadījumā
(piemēram, pārvietota atskaites matrica) var būt neiespējami veikt pacienta atkārtotu
reģistrēšanu. Šajā gadījumā navigāciju nevar turpināt, un reģistrēšana jāsāk no jauna.

Intraoperatīvo robežpunktu iegūšana un reģistrēšana
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8 SKATU KONFIGURĒŠANA
8.1 Navigēšanas skati
8.1.1 Pārskats

Vispārīga informācija

Startējot programmatūru, 3D, navigācijas ekrānā aksiālā, koronālā un sagitālā skatā ir redzama
pacienta anatomiskā informācija. Galveno ekrānu var konfigurēt, kā tas ir aprakstīts, sākot no
120. lpp.

52 att. 

Programmatūras veiktspēja

Brīdinājums
Programmatūras darbības ātrums ir atkarīgs no attēlotā trīsdimensiju satura (3D skati,
instrumentu, punktu un trajektoriju 3D attēlojuma), attēloto objektu skaita un sarežģītības.
Lai novērtētu programmatūras informācijas atjaunināšanas ātrumu, varat salīdzināt
faktiskā instrumenta kustību ar instrumenta kustību attēlā. Ja informācija navigācijas
ekrānā tiek atjaunināta lēni, pēc iespējas samaziniet rādīto datu apjomu.

Attēla kvalitāte

Brīdinājums
Attēli ir interpolēti un var atšķirties no sākotnējiem skenējumiem, vai tiem var būt atšķirīga
izšķirtspēja. Pašreizējā rekonstrukcijas plaknē var būt redzama informācija no blakus
esošajām plaknēm. Turklāt pacienta novietojums skenerī vai attēla novietojums citā
lietojumprogrammā var izraisīt aksiālās, koronālās un sagitālās rekonstrukcijas atšķirības
no faktiskā aksiālā, koronālā un sagitālā attēla novietojuma.

SKATU KONFIGURĒŠANA
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Ja attēla dati netiek pilnībā ielādēti, piemēram, nepietiekama atmiņas apjoma dēļ, programmatūrā
tiek parādīts ziņojums par samazinātu attēlu kopas rekonstrukciju. Šajā gadījumā, lai uzlabotu
veiktspēju, var samazināt rādīto attēlu kopu skaitu.
Ja skatā ir redzama attēlu kopa, kurā ir ietverts bojāts attēla slānis, tiek parādīts attiecīgs
ziņojums.

Attēlu kopas novietojums

Attēla novietojuma noklusējuma iestatījumi tiek noteikti saskaņā ar jūsu Content Manager
lietotāja pieteikšanās datiem.

Attēlu apzīmēšana

Atkarībā no parādītā attēla, skati tiek apzīmēti atbilstoši attēla novietojumam.

Apzīmē-
jums

Novietojums

A Priekšpuse

P Mugurpuse

L Kreisā puse

R Labā puse

H Galva

F Pēdas

Display Scan Time

Pēc noklusējuma katrā skatā tiek rādīts attēla skenēšanas datums un laiks. Šī informācija ir
noderīga, piemēram, lai intraoperatīvās attēlveidošanas iestatījumā noteiktu, vai tiek rādīta
jaunākā attēlu kopa.
Lai deaktivizētu šo iestatījumu, veiciet tālāk norādītās darbības.

Darbības

1. Sadaļā Tools > Settings atveriet dialoglodziņu Tools.

2.
Lai deaktivizētu šo iestatījumu un slēptu skenēšanas datumu un laiku, nospiediet pogu
Display Scan Time.
Vēlreiz nospiežot šo pogu, informācija atkal tiek rādīta.

Navigēšanas skati

116 Programmatūras lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.4 Cranial/ENT Vers. 3.1



Instrumenta rādīšana

Kad navigētais instruments atrodas kameras skata laukā, attēla skatā tiek rādīts instrumenta
siluets attiecīgā krāsā (skat. 40. lpp.).

①

②

53 att. 

Nr. Vienums

①
Tēmēklis norāda instrumenta galu.
PIEZĪME: attēlotā tēmēkļa lielumu var pielāgot dialoglodziņā Tools (skat. 183. lpp.). 

② Ja rādītājs vai navigētais instruments ir iekļauts skatā (instrumenta ass atbilst attēla plak-
nei), tiek rādīts instrumenta pagarinājums. Pagarinājums tiek rādīts 2D skatos.

Attēla skata pogas

Poga Skaidrojums

Ritināšanas bultiņas sniedz iespēju ritināt skatus pa vienam slānim. Šīs pogas ir
redzamas aksiālajā, koronālajā un sagitālajā skatā, ja ir aktivizēts režīms Freeze.
PIEZĪME: ritināšanai var izmantot arī starp pogām esošo neredzamo ritjoslu. 

Sniedz iespēju pārslēgt skatu pilnekrāna režīmā. Tādējādi tiek nodrošināts detali-
zētāks attēlu skatījums. Vēlreiz nospiežot uz šīs ikonas, tiek no jauna ieslēgts vai-
rāku skatu ekrāns.

Sniedz iespēju katram skatam piešķirt atsevišķus attēlus (skat. 127. lpp.).
Izmantojot šo ikonu, var arī konfigurēt noteiktus skata pielāgojumus, kas aprakstīti
šajā sadaļā.

Ļauj pagriezt skatu, lai tas atbilstu pacienta faktiskajam novietojumam iekšējā un
Probe’s eye skatā.

Ļauj skatā Brain Projection un Inline pagriezt attēlu par 45° pulksteņrādītāju ku-
stības virzienā.
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Uzlaboto 3D skatu pogas

Poga Skaidrojums

3D skatos, piemēram, Overview un Sinus Overview, 3D modeli var pagriezt
bultiņas virzienā.
PIEZĪME: lai pagrieztu 3D modeli, var arī pieskarties 3D modelim un vilkt
pirkstu pa ekrānu. 

Sniedz iespēju pagriezt 3D modeli bultiņas norādītajā virzienā. Nospiediet uz
šīs ikonas tajā skatā, kuru vēlaties pagriezt.
PIEZĪME: lai pagrieztu 3D modeli, var pieskarties 3D modelim un vilkt pirkstu
pa ekrānu. 

Sniedz iespēju pārvietot noteiktus 3D skatus bultiņas norādītajā virzienā. Šīs
pogas tiek parādītas uz dažām sekundēm, kad pieskaraties skatam.

Sniedz iespēju tuvināt vai tālināt 3D skatu. Šīs ikonas ir redzamas un pieeja-
mas visos uzlabotajos 3D skatos.

Sniedz iespēju sākt/pārtraukt plānotās kraniotomijas zīmēšanu, izmantojot
Softouch/rādītāju.
PIEZĪME: plānotās kraniotomijas kontūra ir zilā krāsā. 

Sniedz iespēju izdzēst plānoto kraniotomiju.

Navigēšanas skati
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8.1.2 Attēlu palielināšana

Attēlu tālummaiņa

Izvēļņu joslas apakšizvēlnē Zoom var mainīt redzamo attēlu palielinājuma koeficientu, lai skatītu
detalizētākus attēlus. Visu attiecīgo 2D skatu tālummaiņai tiek izmantots viens koeficients.

② ③

①

54 att. 

Nr. Vienums

① Nospiežot Reset, tālummaiņas koeficients tiek iestatīts uz 100% (tiek rādīts viss attēls).

② Nospiežot mīnusa pogu, tiek tālināti visi skati.

③ Nospiežot plusa pogu, tiek tuvināti visi skati.

Smart Autozoom

Programmatūra ir aprīkota arī ar automātiskās tālummaiņas funkciju, kas nodrošina redzamā
attēla tālummaiņas koeficienta palielināšanu līdz 300%, ja navigētais instruments tiek nekustīgi
turēts vienā pozīcijā. Ja instruments tiek navigēts lēnām, tiek saglabāts tālummaiņas koeficients
300%.
Ja instruments tiek navigēts ātri vai pārvietots ārpus kameras skata lauka, tiek atjaunots
tālummaiņas koeficients 100%. Tālummaiņas koeficientu var atiestatīt, izmantojot pogas Zoom
izvēlnes joslā.

①

55 att. 
PIEZĪME: startējot programmatūru, iestatījums Smart Autozoom tiek aktivizēts pēc noklusējuma.
Nospiežot Zoom: 100% uz īsu mirkli, funkcija Smart Autozoom tiek aktivizēta/deaktivizēta. 

Lai deaktivizētu šo iestatījumu, veiciet tālāk norādītās darbības.

Darbības

1. Dialoglodziņā Tools nospiediet Settings.

2.
Lai aktivizētu iestatījumu, nospiediet pogu Smart Autozoom.
Vēlreiz nospiežot pogu, iestatījums tiek deaktivizēts.
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8.2 Galveno ekrānu konfigurēšana
8.2.1 Pārskats

Vispārīga informācija

Izvēļņu joslā nospiežot sadaļas Display pogu ②, var lietot galvenā ekrāna globālos iestatījumus
un konfigurēt divus atšķirīgus galvenos ekrānus (ko norāda uznirstošs ①). 
Pēc konfigurēšanas ekrāna iestatījumi tiek saglabāti visas procedūras laikā.

①

②

56 att. 
Ekrāna noklusējuma iestatījumi ir norādīti zemāk.
• Workspace 1: aksiālais, koronālais, sagitālais un papildu skats atbilstīgi programmatūras

licencei
• Workspace 2: Probe’s eye, Inline 1, Inline 2 un papildu skats atbilstīgi programmatūras

licencei

Skata konfigurēšana

Darbības

1. Lai atlasītu konfigurējamo galveno ekrānu, īsi nospiediet Display.

2.

• Izmantojiet acs ikonu, lai konfigurētu katru skatu;
• Nospiediet pogu Display, lai:

- atlasītu iepriekš konfigurētu displeja iestatījumu (cilne Layouts, skat. 122. lpp.);
- izveidotu pielāgotu atlasītā ekrāna iestatījumu (cilne Add, skat. 124. lpp.).

Displeja dialoglodziņš

57 att. 

Galveno ekrānu konfigurēšana
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Opcijas

Cilnē Layouts var:
• atlasīt iepriekš konfigurētus displeja izkārtojumus galvenā skata konfigurēšanai (skat. 122.

lpp.).
• izveidot un/vai atlasīt pielāgotu galvenā ekrāna displeja izkārtojumu (skat. 124. lpp.).

Cilnē View Orientation var norādīt pacienta attēla datu novietojumu, lai tas atbilstu pacienta no-
vietojumam no ķirurga skatu punkta (skat. 126. lpp.).
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8.2.2 Iepriekš konfigurēti izkārtojumi

Iepriekš konfigurēta izkārtojuma atlase

Darbības

1. Nospiediet Display.

2. Atlasiet cilni Layouts.

3. Atlasiet iepriekš konfigurēto izkārtojumu.

4.

Ja ir pieejamas vairākas attēlu kopas, dialoglodziņā Select Set atlasiet parādāmo attēlu
kopu.
Ja atlasīts izkārtojums 2x3 Windows, programmatūrā tiek parādīta uzvedne ar aicināju-
mu atlasīt divas attēlu kopas (ja ir ielādētas vairāk nekā divas attēlu kopas).
Dialoglodziņš tiek aizvērts un atlasītais ekrāns tiek atjaunināts saskaņā ar norādīto konfi-
gurāciju.

PIEZĪME: lai ātri pārslēgtu aksiālo, koronālo un sagitālo skatu, atlasiet 4 Windows. 

Izkārtojuma opcijas

58 att. 

Izkārtojuma opcija Skaidrojums

4 Windows Četri vienāda lieluma skati (3D, aksiālais, sagitālais, koronālais)

2+1 Windows Divi vienāda lieluma skati (sagitālais, koronālais) un viens liels
skats (aksiālais)

3+1 Windows Trīs vienāda lieluma skati (aksiālais, sagitālais, koronālais) un
viens liels skats (3D)

4 Inline Windows Četri vienāda lieluma skati (3D, Probe’s eye, Inline 1, Inline 2)

2x3 Windows Divas atšķirīgas attēlu kopas blakus (aksiālais, sagitālais, koronā-
lais)

2x3+1 Windows Divas atšķirīgas attēlu kopas blakus (aksiālais, sagitālais, koronā-
lais) un viens liels skats (3D)

3x3 Windows Trīs atšķirīgas attēlu kopas blakus (aksiālais, sagitālais, koronālais)

Galveno ekrānu konfigurēšana
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PIEZĪME: pēc izkārtojuma izvēlēšanās visu skatu atjaunināšanai var būt nepieciešams neilgs
laiks. Skati tiek atjaunināti secīgi, nevis visi reizē. 

Konfigurācijas piemērs

Šajā piemērā redzams izkārtojums 2x3 Windows.

59 att. 

Galvenā skata konfigurēšana, izmantojot divus displejus

Ja sistēma ir aprīkota ar diviem displejiem (piemēram, sistēma Curve), tad dialoglodziņā Display
var konfigurēt abus galvenos skatus.

Opcijas

Lai konfigurētu pašlaik aktīvo galvenā skata displeju, atlasiet iepriekš konfigurētu displeja iestatī-
jumu.

Lai konfigurētu neaktīvo galvenā skata displeju, atlasiet iepriekš konfigurētu displeja iestatījumu.
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8.2.3 Pielāgoti izvietojumi

Vispārīga informācija

Šī opcija sniedz iespēju saglabāt izkārtojumus un skatus, kas ir konfigurēti, izmantojot pogu
Display vai acs ikonu.
Aizverot programmatūru, pielāgotie skati ① tiek saglabāti.

Pielāgota izkārtojuma definēšana

①

60 att. 

Darbības

1.
Konfigurējiet ekrāna Workspace 1 vai Workspace 2 skatus:
• cilnē Layouts un
• izmantojot acs ikonu.

2. Izvēļņu joslā nospiediet pogu Display.

3. Atveriet cilni Layouts (redzama iepriekš).

4. Nospiediet pogu Add.

5.
Dialoglodziņā Display Label norādiet pielāgotā skata nosaukumu un nospiediet Accept.
Tagad pielāgoto skatu ① var atlasīt cilnē Layouts.

Pielāgotā izkārtojuma lietošana

Darbības

1. Nospiediet Display.

2. Atlasiet cilni Layouts.

3. Atlasiet definētu pielāgoto izkārtojumu.

4.

Pielāgotajam skatam tiek lietotas iepriekš atlasītās attēlu kopas (ja ir pieejamas).
Pretējā gadījumā programmatūrā tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu atlasīt nepiecieša-
mo attēlu kopu.
PIEZĪME: dialoglodziņš tiek aizvērts un atlasītais izkārtojums tiek atjaunināts, izmantojot
pielāgoto izkārtojumu. 

Galveno ekrānu konfigurēšana

124 Programmatūras lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.4 Cranial/ENT Vers. 3.1



8.2.4 Attēla novietojums

Vispārīga informācija

Sadaļas Tools > Settings > Image Orientation dialoglodziņā Image Orientation var aksiālajā,
koronālajā un sagitālajā skatā iestatīt pacienta attēla datu novietojumu atbilstoši pacienta
novietojumam operāciju telpā.

Novietojuma iestatīšana

61 att. 

Darbība

Dialoglodziņā Image Orientation atlasiet nepieciešamo novietojumu.
Attiecīgi tiek atjaunināti attēla skatu apzīmējumi (priekšpuse/mugurpuse, kreisā/labā puse, gal-
va/pēdas).

Brīdinājums
Lai pārliecinātos, ka ir pareizi iestatīts pacienta novietojums, pārbaudiet, vai attēlu
apzīmējumi (skat. 116. lpp.) atbilst faktiskajam pacienta novietojumam (virzienā no
priekšpuses uz mugurpusi, no kreisās uz labo pusi un no galvas uz pēdām).
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8.2.5 Skata novietojums

Vispārīga informācija

Dialoglodziņā View Orientation var pielāgot pacienta 3D attēla datu novietojumu atbilstoši
pacienta novietojumam no ķirurga skatu punkta. Tādējādi ķirurgs var skatīt attēla datus ekrānā un
reālo pacienta ķermeni no viena skata leņķa.
Dialoglodziņš View Orientation tiek izmantots skatiem Inline 1, Inline 2, visiem Probe’s Eye
skatiem, skatam Craniotomy Planning, kā arī skatam MIP.

Pirms darba sākšanas

Pārliecinieties, ka pacients ir reģistrēts.

Skata novietojuma iestatīšana

②

③①

62 att. 

Darbība

1.
• Atveriet sadaļu Display > View Orientation vai
• Ja pieejama, nospiediet acs ikonu > View Orientation.

2. Ja nepieciešams, grieziet 3D attēlu jebkurā virzienā, nospiežot uz attēla tieši dialoglodzi-
ņā un ar pirkstu griežot attēlu vēlamajā virzienā.

3. Lai apstiprinātu izmaiņas un pārietu uz galveno ekrānu, nospiediet Close ③.

Opcijas

Lai atjaunotu pacienta novietojuma iestatījumu, kas bija spēkā, atverot dialoglodziņu, nospiediet
Reset ①.

Lai mainītu attēlu kopu, nospiediet ikonu ②.

Galveno ekrānu konfigurēšana
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8.3 Atsevišķu skatu konfigurēšana, izmantojot acs
ikonu

8.3.1 Atsevišķu skatu konfigurēšana

Acs ikona

Acs ikona ir pieejama katrā galvenā ekrāna attēla skatā. Izmantojot Acs ikonu, var definēt katra
atsevišķa skata iestatījumus.

63 att. 

Piekļuve skata opcijām

Maināmajā skatā nospiediet Acs ikonu. Tiek atvērts tālāk norādītais dialoglodziņš.

64 att. 
Ir pieejamas vairākas cilnes, kurās definēt iestatījumus:
• 2-D Views (129. lpp.)
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• 3-D Views (132. lpp.)
• Other Views (136. lpp.)
• View Configuration (149. lpp.)
• Windowing (141. lpp.)
• View Orientation (126. lpp.)

PIEZĪME: pieejamība ir atkarīga no atlasītā skata, sistēmas konfigurācijas un licencēm. 

Atsevišķu skatu konfigurēšana, izmantojot acs ikonu

128 Programmatūras lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.4 Cranial/ENT Vers. 3.1



8.4 2D un 3D attēlu piešķire atsevišķiem skatiem
8.4.1 2D skati

2D skatu piešķire

65 att. 

Darbības

1. Nospiediet cilni 2-D Views.

2. Nospiediet uz vēlamā skata.

3.
Ja ir pieejamas vairākas attēlu kopas, tiek atvērts dialoglodziņš Select Set. Atlasiet skatā
parādāmo attēlu kopu.
PIEZĪME: dialoglodziņš tiek aizvērts un skats tiek atjaunināts ar atlasīto attēlu kopu. 

2D aksiālais, koronālais un sagitālais skats

Skats Skaidrojums

Axial: attēls redzams aksiālā novietojumā attiecībā pret
pašreizējo instrumenta pozīciju.
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Skats Skaidrojums

Coronal: attēls redzams koronālā novietojumā attiecībā
pret pašreizējo instrumenta pozīciju.

Sagittal: attēls redzams sagitālā novietojumā attiecībā
pret pašreizējo instrumenta pozīciju.

PIEZĪME: programmatūrā tiek parādīts slānis, kurā pašlaik tiek navigēts instrumenta gals. 

2D iekļautie skati

Skats Skaidrojums

Inline 1: parāda rekonstrukcijas plakni, kas vertikāli iz-
vērsta atbilstoši instrumenta asij, saskaņā ar definēto
skata novietojumu (skat. 126. lpp.). Tādējādi tiek iegūta
rekonstrukcija, kurā ir ietverta informācija no koronālā
un sagitālā skata plaknes.

Inline 2: parāda skatu, kas ir perpendikulārs attiecībā
pret Inline 1 skatu. Šeit rekonstrukcijas plakne ir hori-
zontāli izvērsta atbilstoši instrumenta asij, saskaņā ar
definēto skata novietojumu (skat. 126. lpp.).
PIEZĪME: šis skats ir noderīgs zondes ass noteikšanai
un vadīšanai. 

2D un 3D attēlu piešķire atsevišķiem skatiem
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2D Probe’s Eye skati

Skats Skaidrojums

Probe’s Eye: tiek rādīts skats, kas ir perpendikulārs at-
tiecībā pret instrumenta asi saskaņā ar skatiem Inline 1
un Inline 2. Skata Probe’s Eye plaknē ir redzams instru-
menta gals. 

Split Probe’s Eye: redzamas četras perpendikulāru slā-
ņu rekonstrukcijas atšķirīgā dziļumā no instrumenta ga-
la. Instrumenta gals ir apzīmēts ar tēmēkli 0 mm, 5 mm,
10 mm un 15 mm dziļumā. 
PIEZĪME: šis skats ir īpaši noderīgs navigācijas vadības
procedūrām. 

2D skatu konfigurēšana

Nospiediet uz acs ikonas, lai cilnē View Configuration pārvaldītu atsevišķu skatu objektu un
pārklājumu redzamības un attēlojuma iestatījumus.
Cilnē Windowing veiktās logošanas iestatījumu izmaiņas attiecas uz visiem šīs attēlu kopas
rekonstrukcijas skatiem.
PIEZĪME: nospiediet pogu Apply to all views, lai lietotu izmaiņas visiem skatiem, tostarp citiem
3D skatiem. 
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8.4.2 3D skati

3D skatu piešķire

Atkarībā no iegādātās licences var būt pieejamas dažas vai visas no tālāk norādītajām 3D skatu
opcijām.

66 att. 

Darbības

1. Nospiediet cilni 3-D Views.

2. Nospiediet uz vēlamā skata.

3.
Ja ir pieejamas vairākas attēlu kopas, tiek atvērts dialoglodziņš Select Set. Atlasiet skatā
parādāmo attēlu kopu.
PIEZĪME: dialoglodziņš tiek aizvērts un skats tiek atjaunināts, izmantojot atlasīto attēlu. 

Brīdinājums
3D skata aprēķināšanas laikā navigācijas rādījuma atjaunināšanai var būt nepieciešams
ilgāks laiks. Informācijas attēlošana var aizkavēties arī gadījumā, ja vienlaicīgi tiek rādīti
vairāki 3D skati. Lai paātrinātu rādīšanu, samaziniet 3D skatu skaitu.

3D skati

Skats Skaidrojums

Overview: tiek rādīta attēlu kopas un objektu 3D rekon-
strukcija, kuras pamatā ir apjoma renderēšanas tehnolo-
ģija. Āda var tikt parādīta kā siluets no stiklam līdzīga
materiāla.
Atkarībā no licences ir iespējams rādīt kaulu un asinsva-
du objektus, pamatojoties uz dinamisku slieksni. Visus
pielāgojumus var veikt cilnē View Configuration, izman-
tojot acs ikonu.
3D attēlu var pagriezt jebkurā virzienā, spiežot tieši uz at-
tēla skatā.
PIEZĪME: opcija Overview ir pieejama MR un DT attēlu
kopām. 

2D un 3D attēlu piešķire atsevišķiem skatiem
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Skats Skaidrojums

Probe’s Eye: tiek rādīta attēlu kopas 3D rekonstrukcija,
kuras pamatā ir apjoma renderēšanas tehnoloģija, līdzīgi
kā skatā Overview.
3D attēls ir novietots perpendikulāri attiecībā pret instru-
menta asi. Šo skatu var izmantot, tikai izsekojot instru-
mentu.
PIEZĪME: skats Probe’s Eye ir pieejams MR un DT attē-
lu kopām. 

Craniotomy Planning: tiek rādīta objektu un kaulu
3D rekonstrukcija un pacienta ādas siluets.
3D attēlu var pagriezt jebkurā virzienā, spiežot tieši uz at-
tēla skatā. Kad funkcijas ikona ir aktīva, plānotās kranio-
tomijas iezīmēšanai tiek izmantots Softouch/rādītājs.
Kad funkcijas ikona ir deaktivizēta, Softouch/rādītājs tiek
izmantots, lai sagrieztu kaulu/ādas siluetus, atklājot plā-
notus objektus vai trajektorijas.
Ieteicams izveidot smadzeņu objektu (sadaļā iPlan), lai
plānotu kaulu atloka kontūru, kura izvirzījumi vai rievas
jāšķērso, lai sasniegtu mērķi.
PIEZĪME: sadaļu Craniotomy Planning ieteicams iz-
mantot DT attēlu kopām, taču to var izmantot arī MR at-
tēlu kopām. 

MIP: nodrošina 3D datu apjoma attēlojumu, skata virzie-
nā attēlojuma plaknē projicējot maksimālas intensitātes
vokseļus.
PIEZĪME: MIP skats ir pieejams DT, MR un PET attēlu
kopām. 

Sinus Overview: tiek norādīts kauls sinusa dobumu rā-
dīšanai. Pārvietojot rādītāju, var „pavērt” kaulu, lai labāk
apskatītu sinusa dobumu.
Pieejami šādi skati: Sinus Axial, Sinus Coronal un Si-
nus Sagittal.
PIEZĪME: skati Sinus ir pieejami tikai DT attēlu kopām. 

PIEZĪME: funkcijas un skata attēlojums var atšķirties atkarībā no licences. 

Brīdinājums
Pēc aprēķina pārskatiet sadaļas Overview un Probe’s Eye un, ja virsma nav pareizi attēlota,
skata konfigurācijas cilnē pielāgojiet ādas/kaula slieksni.

3D skatu konfigurēšana

Nospiežot uz acs ikonas, cilnē View Configuration var pārvaldīt atsevišķu skatu objektus.

SKATU KONFIGURĒŠANA
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• Lai mainītu krāsu, nosaukumu vai necaurredzamības iestatījumu, nospiediet uz sīktēliem un
skatiet papildinformāciju.

• Mainiet noteiktus sliekšņa iestatījumus un ādas attēlojuma veidus no caurspīdīga silueta uz
dabīgi necaurredzamu skatu.

• Iespējojiet katram objektam griezuma plakni, norādot, ka konkrētais objekts tiks griezts ar
rādītāju.

• Ja programmatūrā iPlan vai DICOM Viewer ir iepriekš definēts apgriešanas lodziņš, tā
rādīšanu var iespējot vai atspējot (piemēram, ja vēlaties skatīt visu attēlu kopu).

PIEZĪME: nospiežot pogu Apply to all views, izmaiņas tiek lietotas visos skatos. 

Cilne View Configuration

⑥ ⑤

①

② ③ ④

67 att. 
Cilnē View Configuration var veikt tālāk norādītās darbības.

Nr. Vienums

① Atlasīt skatāmo elementu (nospiežot uz sīktēla).

②

Atlasīt, lai elementu padarītu redzami vai neredzamu vienā galvenajā skatā.
Iespējojot vai atspējojot opciju Visible, attēla skatos tiek rādīts vai slēpts attiecīgais ob-
jekts:
• atvērtas acs ikona nozīmē, ka objekts ir redzams;
• aizvērtas acs ikona nozīmē, ka objekts ir slēpts.

③ Atlasīt griežamo vienumu, izmantojot rādītāju.

④ Mainīt vienuma attēlojuma veidu, piemēram, no Skin uz Skin Overlay.

⑤ Apgriezt datu kopu, izmantojot lodziņu (ROI), kas iepriekš definēts programmatūrā iPlan
vai DICOM Viewer.

⑥ Lietot izmaiņas visos citos skatos.

Cilne View Orientation

Cilnē View Orientation var pielāgot pacienta 3D attēlu datu novietojumu atbilstoši pacienta
novietojumam no ķirurga skatu punkta; papildinformāciju skat. 126. lpp.

2D un 3D attēlu piešķire atsevišķiem skatiem
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3D skatu precizitātes ierobežojumi

Sistēmas atmiņas ierobežojumu dēļ 3D skatiem, kuru pamatā ir apjoma renderēšanas tehnika, var
būt mazāka izšķirtspēja salīdzinājumā ar to saistīto (pamatā esošo) datu kopu.
Ņemiet vērā, ka 3D skati ir tikai to pamatā esošo 2D slāņu rekonstrukcijas. Tādēļ 3D skatiem var
būt mazāks detalizācijas līmenis (zemāka izšķirtspēja) vai tajos var būt artefakti, salīdzinot ar
sākotnējo datu kopu. Struktūras, kuras ietekmē, piemēram, anatomisko datu zudums/ieviešana,
var būt dažus milimetru lielas.
PIEZĪME: vienkārši aizverot kādu 3D skatu, citu atvērto 3D skatu izšķirtspēja netiek palielināta. Lai
skats nebūtu vairākas reizes jāpārrēķina, sistēma 3D skatus pēc izveides saglabā atmiņā. 

Attēla kvalitāte

Brīdinājums
3D virsmas skata (piemēram, skata Skin Overview) kvalitāte ir atkarīga no MR secības.

Brīdinājums
3D skati nav piemēroti ķirurģisko operāciju veikšanai un ir paredzēti izmantošanai tikai kā
orientieris. 2D skatos redzamā informācija var nebūt redzama 3D rekonstrukcijās.
Nevirzieties, izmantojot tikai 3D skatus. Būtiskus lēmumus pārbaudiet 2D skatos.

Brīdinājums
3D rekonstrukcijas izšķirtspēja ir zemāka par sākotnējo attēla datu izšķirtspēju.

Attēla rādīšana

Brīdinājums
Dažos 3D skatos nav pilnībā redzami objekti, kas pārklājas vai ir ietverti viens otrā.

Brīdinājums
Instrumentu, trajektoriju, objektu un punktu attēlojums un dziļums 3D skatos var atšķirties
no faktiskā. Grieziet 3D skatu, līdz ir skaidri redzamas visas attēlotās informācijas
3D attiecības. Jāapzinās, ka projicēto objektu daļas var faktiski neatrasties pašreizējā slānī.

Brīdinājums
Objekti, instrumenti, punkti, trajektorijas utt. tiek parādīti necaurspīdīgi. Tādējādi objekti,
instrumenti, punkti, trajektorijas utt. var krustoties vai nosegt viens otru.

SKATU KONFIGURĒŠANA
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8.5 Citu atsevišķu skatu definēšana
8.5.1 Skatu atlase

Piekļuve citiem skatiem

Lai piekļūtu citiem skatiem, nospiediet uz cilnes Other Views.

68 att. 

Opcija Skatīt

Ultrasound 205. lpp.

Ultrasound Inline 228. lpp.

Microscope 283. lpp.

Microscope Depthview 306. lpp.

Video 138. lpp.

Auto-Pilot 139. lpp.

Brain Projection 137. lpp.

PIEZĪME: citi pieejamie skati ir atkarīgi no sistēmas konfigurācijas. 

Video attēlojums

Videoattēlus ir ieteicams rādīt atsevišķi, papildu monitorā.

Citu atsevišķu skatu definēšana
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8.5.2 Brain Projection

Vispārīga informācija

Brain Projection atver 2D aksiālā skata slāni dziļumā, kur tam pieskaras rādītāja gals. Projekcija
ir izliekta rekonstrukcija, ko aprēķina kā attālumu no rādītāja gala dziļuma līdz galvaskausa malai
un to attēlo kā plakanu, kartei līdzīgu projekciju. Opcija Brain Projection ir pieejama lietošanai DT
un MR datu kopās.
Izmantojot opciju Brain Projection, var veikt tālāk norādītās darbības.
• Lokalizēt smadzeņu bojājumus.
• Salīdzināt abas smadzeņu puslodes.
• Parādīt objektus, pārklājumus, robežpunktus un trajektoriju krustošanās punktus.
• Vienlaikus pārvietoties smadzeņu projekcijas iekšienē un vairāku plakņu rekonstruētos skatos.
• Nodrošina orientāciju uz smadzeņu audu virsmas.

Brīdinājums
Opciju Brain Projection nedrīkst izmantot attālumu mērīšanai, jo plānotie objekti ir
izkropļoti.

Smadzeņu projekcijas attēlošana

69 att. 

Darbības

1. Maināmajā skatā nospiediet acs ikonu.

2. Nospiediet cilni Other Views.

3. Nospiediet Brain Projection.

4. Skatā Brain Projection atlasiet datu kopu, kuru vēlaties redzēt. Programmatūra automā-
tiski atver skatu.

SKATU KONFIGURĒŠANA
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8.5.3 Video skatu rādīšana

Pirms darba sākšanas

Konfigurējiet video savienojumu (skat. 51. lpp.).

Video attēlojums

Darbība

Cilnē Other Views nospiediet Video, lai rādītu videoattēlus no jebkura sistēmai pievienota avo-
ta, piemēram, endoskopa.
Dialoglodziņš tiek aizvērts, un skats tiek atjaunināts, izmantojot videoattēlu.

Brīdinājums
Videoattēli nav piemēroti izmantošanai diagnostikas nolūkos, jo tie var izskatīties kropļoti.
No ārējām ierīcēm veikto krāsu attēlu injekciju dēļ objekti var izskatīties citādās krāsās,
nevis navigēšanas ekrānā redzētajās. Objektu identificēšanas nolūkos ieteicams izmantot
konteksta informāciju, piemēram, lielumu un pozīciju.

Maksimizēts video skats

Ja ir konfigurēts video skats, tas tiek maksimizēts pilnekrāna režīmā, kad navigētais instruments
uz 60 sekundēm tiek izņemts no kameras skata lauka. Atgriežot instrumentu kameras skata laukā,
tiek atjaunoti iepriekšējie skata iestatījumi.
Lai deaktivizētu šo iestatījumu, veiciet tālāk norādītās darbības.

Darbības

1. Dialoglodziņā Tools nospiediet Settings.

2.

Lai deaktivizētu šo iestatījumu, nospiediet pogu Smart Video Maximize.
Vēlreiz nospiežot šo pogu, iestatījums tiek no jauna aktivizēts.
PIEZĪME: startējot programmatūru, iestatījums Smart Video Maximize ir aktivizēts pēc
noklusējuma. 

PIEZĪME: opcija Smart Video Maximize ir deaktivizēta skatos, kas maksimizēti vai minimizēti
manuāli (skat. 117. lpp.). 

Citu atsevišķu skatu definēšana
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8.5.4 Skats Auto-Pilot

Vispārīga informācija

Auto-Pilot ir trīsdimensiju tuneļveida skats, kas tiek izmantots instrumenta navigācijai pa
trajektoriju. Šī funkcija ir noderīga, piemēram, traumas guvušu pacientu kateterizācijai vai brīvroku
biopsijas vadībai.

Pirms darba sākšanas

Lai piekļūtu skatam Auto-Pilot, attēla skatā ir jābūt redzamai trajektorijai (skat. 172. lpp.).
Ja ir redzama vairāk nekā viena trajektorija, dialoglodziņā Trajectories (skat. 168. lpp.) atlasiet
aktīvo trajektoriju.

Skata Auto-Pilot atvēršana

Darbības

1. Cilnē Other Views nospiediet Auto-Pilot.

2.
Dialoglodziņš tiek aizvērts, un tiek pārrēķi-
nāta 3D rekonstrukcija, parādot trajektorijas
ievades punktu.

3.

3D rekonstrukciju ieteicams pagriezt, līdz tā atbilst pacienta faktiskajam novietojumam,
spiežot tieši skata augšējos stūros.
PIEZĪME: skata Auto-Pilot augšējā līmeņa novietojums tiek iestatīts saskaņā ar iestatīju-
miem dialoglodziņā View Orientation (skat. 126. lpp.). Pielāgojot skata Auto-Pilot novie-
tojumu, tiek pielāgoti arī iestatījumi dialoglodziņā View Orientation. 

4.

Turiet navigēto instrumentu ieejas punktā. Skats Auto-Pilot tiek parādīts tālāk norādītajos
gadījumos.
• Instruments atrodas 50 mm attālumā no ievades punkta.
• Instrumenta leņķa novirze no trajektorijas nepārsniedz 30°.
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Skats Auto-Pilot

③

②

④

①

70 att. 

Nr. Skaidrojums

① Ar šo bultiņu tiek norādīts attālums un virziens instrumenta gala pārvietošanai, lai tas at-
bilstu trajektorijai.

② Ar šo bultiņu tiek norādīts virziens un leņķis instrumenta sasvēršanai, lai tas atbilstu tra-
jektorijai.

③
Mērjoslā ir redzams attālums no rīka gala līdz mērķa plaknei.
PIEZĪME: mērjoslā faktiskais attālums līdz mērķim tiek parādīts tikai tad, ja instruments ir
novietots atbilstoši trajektorijai. 

④

Ar zaļo tēmēkli tiek norādīts ievades punkts.
Ar sarkano tēmēkli tiek norādīts mērķa punkts.
PIEZĪME: skatā Auto-Pilot dziļums tiek rādīts, ņemot vērā rīka gala nobīdi (skat. 178.
lpp.). 

PIEZĪME: kad instruments sasniedz mērķa plakni, skats Auto-Pilot tiek iekrāsots sarkanā krāsā.
Ja instruments tiek ievadīts dziļāk par mērķa plakni, atskan brīdinājuma signāls. 

Citu atsevišķu skatu definēšana
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8.6 Attēla iestatījumu definēšana
8.6.1 Attēlu kopu atlase

Vispārīga informācija

Dialoglodziņā Select Set var atlasīt navigācijai izmantojamo attēlu kopu un definēt dažādus
iestatījumus.

Attēlu kopas atlase

71 att. 

Darbības

1.
Dialoglodziņā Data nospiediet Image Sets.
Pieejamās attēlu kopas ir norādītas atbilstoši to modalitātei, kā arī skenēšanas datumam
un laikam, sākot ar jaunākajām MR un DT attēlu kopām.

2. Atlasiet attēlu kopu.

3.
Atvērtajās ciļņu lapās pēc nepieciešamības pielāgojiet attēla iestatījumus:
• Windowing (skat. 142. lpp.)
• Properties (skat. 144. lpp.)
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8.6.2 Logošanas iestatījumu pielāgošana

Vispārīga informācija

Attēlu kopas logošanas iestatījumus var pielāgot arī navigācijas programmatūrā.

Piekļuve logošanai

Logošanai var piekļūt divos veidos:
• izmantojot dialoglodziņu Data;
• izmantojot acs ikonu, lai regulētu atsevišķu skatu.

Attēlu kopas logošanas iestatījumu pielāgošana

Darbība

Nospiediet cilni Windowing.

72 att. 

Opcijas

Velciet slīdņus Left un Right uz augšu/uz leju, lai samazinātu vai palielinātu vērtības.

Izmantojiet parasto bultiņu, lai pielāgotu vērtību līdz nākamajai pelēkās skalas vērtībai attēlu ko-
pā.

Izmantojiet dubultās bultiņas, lai pielāgotu vērtību par 2%.

Izmantojiet attēla skatā esošās bultiņas, lai ritinātu slāņus un pārbaudītu iestatījumus.

Nospiediet pogu Radiology defined, lai lietotu iestatījumus, kas definēti attēlu sākotnējās iegū-
šanas laikā.

Nospiediet pogu Full range, lai lietotu visas skenera iegūtās pelēkās skalas vērtības/Haunsfīlda
vienības. 

Nospiediet pogu Toggle Color, lai pārslēgtu dažādas pelēkās skalas vērtības rādīšanas krāsu
opcijas (Rainbow, Hot metal, Gray, Sokoloff).
PIEZĪME: krāsas opcijas ir pieejamas tikai MR attēlu kopām. 

Nospiediet pogu Reset, lai atjaunotu tās logošanas vērtības, kas bija spēkā dialoglodziņa Win-
dowing atvēršanas laikā.

Attēla iestatījumu definēšana
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Logošanas iestatījumi

Attēla tips Iestatījumi

DT 

Blīvuma informācija tiek vērtēta Haunsfīlda vienībās, skalā no -1 024
līdz 3 071. Lai nodrošinātu labāko smadzeņu audu redzamību un pa-
augstinātu audzēja kontrastu, ir ieteicams izmantot kreisā parametra
sākotnējo vērtību 0 un labā parametra sākotnējo vērtību 100–150 dia-
pazonā.

MR

Saskaņā ar skenera iestatījumiem.XA 

PET/SPECT

PIEZĪME: dažas vērtības, iespējams, nevarēs atlasīt. 

Logošanas iestatījumu maiņa

Brīdinājums
Mainot logošanas iestatījumus, var tikt samazināts attēlu kopas detalizācijas līmenis. Pirms
pacienta ārstēšanas pārbaudiet, vai tiek pareizi rādīta visa struktūru informācija.

Logošanas iestatījumu pārsūtīšana

Brīdinājums
Logošanu nevar apvērst, bet var pārsūtīt no citām lietojumprogrammām.
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8.6.3 Attēlu kopas rekvizītu skatīšana

Vispārīga informācija

Pēc attēlu kopas atlases var skatīt dažādus tās rekvizītus, piemēram, attālumu starp slāņiem,
slāņu skaitu attēlu kopā utt.

Rekvizītu skatīšana

73 att. 

Darbība

Nospiediet uz cilnes Properties.

Attēla iestatījumu definēšana
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9 VISPĀRĪGĀS
NAVIGĀCIJAS FUNKCIJAS

9.1 Precizitātes pārbaudes
9.1.1 Pārskats

Vispārīga informācija

Ja pēc pacienta reģistrācijas uz dažām minūtēm ir pauzēta navigēšana, programmatūrā tiek
pieprasīts pārbaudīt reģistrācijas precizitāti, jo laika gaitā reģistrācija var kļūt neprecīza.

Skaņas signāls atgādina pārbaudīt precizitāti, un pacienta informācijas joslas augšējā
stūrī tiek parādīta ikona Accuracy Check.

Precizitātes atkārtotas pārbaudes

Lai labāk pārraudzītu precizitāti procedūras laikā, ieteicams definēt fiziskos robežpunktus, kurus
var izmantot pārbaudei procedūras laikā. Robežpunkti jādefinē tūlīt pēc sākotnējās reģistrācijas.
Veiciet detalizētu pārbaudi visas procedūras laikā, piemēram, šādās situācijās:
• pirms un pēc pārsiešanas;
• pēc urbšanas vai kraniotomijas;
• pēc biopsijas vai rezekcijas pabeigšanas;
• ja tiek parādīts precizitātes pārbaudes ziņojums.
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Precizitātes pārbaude

74 att. 

Darbības

1. Lai atvērtu dialoglodziņu Accuracy Check, nospiediet ikonu Accuracy Check. Tiek parā-
dīta animācija, kurā attēlota precizitātes pārbaudes veikšana.

2. Nospiediet pogu Confirm.

3.

Novietojiet rādītāju/instrumentu pie zināma anatomiskā robežpunkta un pārbaudiet, vai
rādītāja novietojums attēla skatos atbilst faktiskajam punktam uz pacienta ķermeņa.
PIEZĪME: ja norādāt uz marķieri vai iepriekš plānotu robežpunktu, sistēmā šis punkts tiek
atpazīts un tiek parādīta novirze starp rādītāja galu un marķieri vai robežpunktu. 

Brīdinājums
Lai pārliecinātos, ka nav radušies sistēmas darbības traucējumi, procedūras laikā ir
atkārtoti jāpārbauda precizitāte.

Pazemināta precizitāte

Brīdinājums
Smadzeņu nobīde var izraisīt pirmsoperatīvo pacienta datu un faktiskā novietojuma
neatbilstību.

Precizitātes pārbaudes
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9.1.2 Rādītāja un Softouch pārbaude

Vispārīga informācija

Rādītāja un Softouch precizitāti var pārbaudīt, izmantojot atskaites matricas konusu ①.

①

75 att. 

Precizitātes pārbaude

Darbības

1. Turiet instrumenta uzgali atskaites matricas konusā.

2. 2D navigēšanas skatos tiek parādīts attālums no rādītāja/Softouch gala līdz konusam.

Brīdinājums
Nelietojiet neprecīzu rādītāju vai Softouch.
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9.2 Ekrānuzņēmumi
9.2.1 Ekrānuzņēmumu veikšana un skatīšana

Ekrānuzņēmumu veikšana

Darbības

1. Lai uzņemtu pašreizējā ekrāna ekrānuzņēmumu, nospiediet pogu
Screenshot.

2.

Ekrānuzņēmumu var eksportēt ārējā datu nesējā (piemēram, USB zibatmiņas diskā vai
kompaktdiskā), kā tas ir norādīts lietotāja ceļvedī Patient Data Manager.
PIEZĪME: ekrānuzņēmumus var skatīt arī citā Brainlab programmatūrā (piemēram, Image
Viewer), ja tajās ir ielādēti attiecīgie pacienta dati. 

Ekrānuzņēmumu anonimitātes iestatīšana

Sistēmu var konfigurēt tā, lai ekrānuzņēmumā nebūtu redzama informācija par pacientu. Lai
iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu.

Brīdinājums
Katrā ekrānuzņēmumā ir redzams pacienta vārds. Lai nodrošinātu pacientu
konfidencialitāti, sniedziet piekļuvi ekrānuzņēmumiem tikai ar pacientu saistītajam
medicīniskajam personālam.

Ekrānuzņēmumi
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9.3 Objekti un pārklājumi
9.3.1 Pārskats

Vispārīga informācija

Izmantojot funkciju Objects, Overlays, var pārvaldīt sadaļā iPlan vai SmartBrush iepriekš
plānotus objektus, kas izveidoti līdzeklī Paint, un/vai izveidot jaunu pārklājuma objektu (skat. 157.
lpp.).

Objektu dialoglodziņš

Atveriet Data > Objects, Overlays.

①

②

③

⑤④ ⑥

76 att. 

Nr. Funkcija Skaidrojums

① Apply to all views Lietot objektu iestatījumus visiem saistītajiem skatiem, ja objekti
pārvaldīti atsevišķos skatos, izmantojot acs ikonu (skat. 159. lpp.).

② Create overlay Pievienot pārklājuma objektu (skat. 157. lpp.).

③ Item Visu pieejamo objektu saraksts.

④ Visible

Iespējojot vai atspējojot opciju Visible, attēla skatos tiek rādīts vai
slēpts attiecīgais objekts:
• atvērtas acs ikona nozīmē, ka objekts ir redzams;
• aizvērtas acs ikona nozīmē, ka objekts ir slēpts.

⑤ Visualization
Pārslēgt rādīšanas opcijas (piemēram, objekts tiek iezīmēts ar kon-
tūru, iekrāsots noteiktā krāsā vai attēlots 3D režīmā).
Pieejamās rādīšanas opcijas ir atkarīgas no atlasītā objekta.

⑥ Remove Dzēst objektu.

Piekļuve objektiem un pārklājumiem

Darbība

Lai piekļūtu objektam un to modificētu, nospiediet uz attiecīgā objekta sīktēla.
Tiek atvērta ciļņu lapu grupa, kurā var veikt modifikācijas (skat. 151. lpp.).
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Objekta rādīšana

Skatot objektus 2D skatos un ritinot attēla slāņus, iespējams, nebūs redzami starp diviem attēla
slāņiem esošie mazākie objekti.
Ņemiet vērā, ka, iestatot objektu kā neredzamu (skat. 149. lpp.), tas nebūs redzams attēla skatos.

Brīdinājums
Pārskatiet visu ar ķirurģisko operāciju saistīto objektu kopējo rādījumu. Noteikti iestatiet
visus ķirurģiskās operācijas veikšanai svarīgos objektus kā redzamus.

Brīdinājums
Redzamo objektu kontūru izšķirtspēja var būt zemāka par apakšējā slānī esošo attēla datu
izšķirtspēju. Rūpīgi pārskatiet visus objektus, lai pārliecinātos, ka tie atbilstoši ataino
izmeklējuma apgabalu.
PIEZĪME: ņemiet vērā, ka, 2D skatā pārslēdzot objektu 3D režīmā, tiek rādīts viss 3D objekts, lai
gan daļa objekta informācijas ir ietverta citos slāņos. 

Objekti un pārklājumi
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9.3.2 Objekti

Objekta rādīšanas opciju modificēšana

Objekta attēlojuma opcijas var mainīt sadaļas Object cilnē Visualization. 

77 att. 

Opcijas

Lai mainītu attēlojumu, atlasiet tālāk norādīto.
• Outline: iezīmēt objektu ar noteiktas krāsas kontūru.
• Fill: aizpildīt objektu ar noteiktu krāsu.
• 3-D: rādīt objekta trīsdimensiju attēlojumu.

PIEZĪME: neizmantojiet opciju 3-D lokalizācijai. 

Izmantojiet slīdni, lai pielāgotu objekta necaurredzamību attēla skatos.

Objektu rekvizītu modificēšana

Objekta rekvizītus var modificēt sadaļas Object cilnē Properties.

78 att. 
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Opcijas

Lai pārdēvētu objektu, nospiediet pogu Edit un dialoglodziņā Enter Name ievadiet jaunu nosau-
kumu.

Lai mainītu objekta krāsu, paletē atlasiet vēlamo krāsu.

Brīdinājums
Lai nerastos pārpratumi, katram objektam atlasiet atšķirīgu krāsu.

Objekti un pārklājumi
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9.3.3 Šķiedru objekti

Vispārīga informācija

Šķiedru objekti tiek plānoti, izmantojot sadaļas iPlan funkciju Fiber Tracking. Papildinformāciju
skatiet iPlan programmatūras lietotāja ceļvedī.

Šķiedru objekta rādīšanas opciju modificēšana

Šķiedru objekta attēlojuma opcijas var modificēt cilnē Visualization.

79 att. 

Opcijas

Šķiedru objekti var tikt rādīti tālāk norādītajos režīmos.
• Fiber (tiek rādītas atsevišķas šķiedras).
• Object (tiek rādīts viengabalains objekts).

Ja šķiedru objekts tiek rādīts režīmā Fiber, var atlasīt tālāk norādīto.
• 2-D: rādīt šķiedru objekta divdimensiju attēlojumu (pašreizējā attēla slāņa plaknē).
• 3-D: rādīt šķiedru objekta trīsdimensiju attēlojumu.

PIEZĪME: neizmantojiet opciju 3-D lokalizācijai. 

Ja šķiedru objekts tiek rādīts režīmā Object, var atlasīt tālāk norādīto.
• Outline: iezīmēt objektu ar noteiktas krāsas kontūru.
• Fill: rādīt objektu noteiktā krāsā.
• 3-D: rādīt objekta trīsdimensiju attēlojumu.

Izmantojiet slīdni, lai pielāgotu objekta necaurredzamību attēla skatos.

Brīdinājums
Režīmā 2-D tiek rādītas šķiedras, tostarp daļas, kas atrodas līdz pat 1 mm attālumā no
pašlaik redzamā attēla slāņa.
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Šķiedru objekta rekvizītu modificēšana

Nospiediet uz cilnes Properties.

80 att. 

Opcijas

Lai pārdēvētu šķiedru objektu, nospiediet pogu Edit un dialoglodziņā Enter Name ievadiet jaunu
nosaukumu.

Ja šķiedru objekts tiek rādīts režīmā Fiber, var veikt tālāk norādīto.
• Atspējot opciju Single color, lai parādītu daudzkrāsainu šķiedru objektu. Krāsa ir atkarīga no

katras šķiedras difūzijas virziena (sarkana = labā–kreisā puse, zaļa = priekšpuse–mugurpuse,
zila = galva–kājas);

• Iespējot opciju Single color un atvērtajā paletē atlasīt krāsu.

Ja šķiedru objekts tiek rādīts režīmā Object, tas vienmēr tiek attēlots vienā krāsā. Lai mainītu
objekta krāsu, paletē atlasiet vēlamo krāsu.

Objekti un pārklājumi
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9.3.4 Objekta bīdīšana

Vispārīga informācija

Izmantojot funkciju Object Shift, var pārbīdīt objektu, lai kompensētu jebkādas izmaiņas objekta
novietojumā. DT/MR attēla dati, kā arī objekta forma un lielums netiek mainīti. Funkciju Object
Shift var izmantot šādos gadījumos, piemēram:
• ultraskaņas integrēšana (205. lpp.);
• intraoperatīvā attēlveidošana (309. lpp.).

Brīdinājums
Programmatūrā objektus var pārbīdīt, tikai, saglabājot to sākotnējo formu un lielumu.
Smadzeņu nobīdes, šķidruma zuduma vai audzēja izņemšanas rezultātā objekta faktiskā
forma un lielums var mainīties.

Objektu pārbīde

Lai pārbīdītu objektu, atlasiet cilni Position.

①

③

⑤

②

④

81 att. 

Darbības

1. Lai pagrieztu objektu, skatos spiediet uz liektajām bultiņām ①.

2. Lai pārbīdītu objektu, skatos spiediet uz taisnajām bultiņām (piesaistītas oranžajām līni-
jām) ②.

PIEZĪME: pēc objekta pārbīdes ieteicams pārdēvēt pārbīdīto objektu, piemēram, objektu „Audzējs”
pārdēvēt par „Pārbīdīts audzējs”, jo programmatūrā netiek sniegta informācija par objekta
novietojuma maiņu. 

Izmantojot funkciju Object Shift, ir pieejamas arī tālāk norādītās opcijas.

Opcijas

1. Lai pārslēgtu no ACS skatiem uz Ultrasound skatiem, nospiediet uz ikonas Ultrasound ③
(skat. 156. lpp.).
PIEZĪME: šī ikona ir redzama tikai gadījumā, ja ir aktivizēta integrācijas funkcija Ultrasound. 

2. Lai pārvietotu objektu, izmantojot precīzus pielāgojumus, aktivizējiet opciju Fine ④.
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Opcijas

3. Lai atjaunotu objekta sākotnējo novietojumu, kas bija iestatīts dialoglodziņa atvēršanas laikā,
nospiediet pogu Reset ⑤.

PIEZĪME: programmatūrā tiek nekavējoties saglabāts modificētais plāna saturs. Pēc tam veiktās
pacienta plāna izmaiņas vairs nav iespējams atsaukt. 

Objektu pārbīde, izmantojot ultraskaņu

Lai aktivizētu ultraskaņas skatus, cilnē Position nospiediet uz ikonas Ultrasound ②.
PIEZĪME: šo dialoglodziņu var atvērt, arī atlasot Tools > Ultrasound > Object Shift. 

③

②
①

82 att. 

Darbības

1. Novietojiet zondi pret objektu, lai tas būtu skaidri redzams ultraskaņas attēlos.

2. Kādā no skatiem nospiediet Freeze ③.

3. Pagrieziet zondi par 90° (pēc iespējas precīzāk), turot to kameras skata laukā. Citā skatā
nospiediet uz Freeze ③.

4. Pielāgojiet objekta novietojumu, izmantojot skatos pieejamās objekta pārbīdes un pagrie-
šanas bultiņas ①.

Objekti un pārklājumi
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9.3.5 Pārklājumi

Vispārīga informācija

Funkcija Create Overlay sniedz iespēju izveidot visas attēlu kopas pārklājuma objektu, kas pēc
tam tiek pārklāts pār attēla skatos pašlaik redzamo attēlu kopu.
PIEZĪME: šī funkcija ir pieejama tikai gadījumā, ja ir saglabātas vairākas attēlu kopas. 

Pārklājuma izveide

① ②

③

83 att. 

Darbības

1.
Sadaļā Data > Objects, Overlays nospiediet Create overlay ①.
PIEZĪME: poga Create overlay atrodas saraksta Item apakšdaļā. Atkarībā no elementu
skaita sarakstā, iespējams, būs jāritina līdz saraksta beigām. 

2. Dialoglodziņā Select Set ② atlasiet attēlu kopu, kuru vēlaties pārklāt skatos redzamajai
attēlu kopai.

3. Dialoglodziņā Enter Name ③ norādiet pārklājuma nosaukumu.

4. Nospiediet pogu Proceed, lai atgrieztos sadaļā Data > Objects, Overlays ①, kur sarak-
stā redzams pārklājuma objekts.
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Pārklājuma objektu modificēšana

Tāpat kā citiem objektu tipiem, arī pārklājuma objektiem var pielāgot rādīšanas opcijas un
rekvizītus.

① ②

84 att. 

Darbības

1. Sadaļā Data > Objects, Overlays nospiediet uz pārklājuma objekta sīktēla.

2. Izmantojiet cilnes Visualization ① slīdņa joslu, lai pielāgotu objekta necaurredzamību at-
tēla skatos.

3.
Pielāgojiet objekta nosaukumu un krāsu cilnē Properties ② (skat. 151. lpp.).
PIEZĪME: atlasot melnu krāsu, pārklājuma krāsas atbilst tā izveidei izmantotās attēlu ko-
pas krāsām (piemēram, PET skenējuma pārklājums ir krāsains). 

Redzamais pārklājums

Šajā piemērā ir redzama MR attēlu kopai pārklāta PET attēlu kopa.

85 att. 
PIEZĪME: 3D skatos pārklājumi nav redzami. 

PIEZĪME: katrai attēlu kopai tiek saglabāti tai atbilstošie logošanas iestatījumi. 

Objekti un pārklājumi
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9.3.6 Objektu un pārklājuma pārvaldība atsevišķos skatos

Objektu un pārklājuma pārvaldība atsevišķos skatos

Ja objektu pārvaldīšanai tiek izmantots dialoglodziņš Data, tad izmaiņas tiek rādītas visos attēla
skatos.
Lai mainītu objektu redzamības un attēlojuma iestatījumus atsevišķos skatos, var izmantot acs
ikonu (skat. 127. lpp.).
PIEZĪME: pārvaldot objektus lokāli, objektu nevar pievienot vai dzēst. 

①

②③④

86 att. 

Darbības

1. Attiecīgajā skatā nospiediet uz acs ikonas un atlasiet cilni View Configurations ①.

2.
Mainiet objekta redzamības ③ un/vai attēlojuma ② iestatījumus atlasītajā skatā.
PIEZĪME: lai globāli lietotu visus lokālos iestatījumus, var nospiest pogu Apply to all
views ④.
 

3.
Nospiediet uz sīktēla, lai piekļūtu objektam un to modificētu.
PIEZĪME: objekta nosaukuma, krāsas, caurredzamības un novietojuma izmaiņas vienmēr
tiek globāli lietotas visos skatos. 

PIEZĪME: opciju pieejamība ir atkarīga no izvēlētā skata veida, piemēram, skatā Craniotomy
Planning ir pieejamas dažādas iespējas, piemēram, izgriešanas un attēlojuma iestatījumi. 
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9.4 Punkti un trajektorijas
9.4.1 Punktu un trajektoriju ieguve

Vispārīga informācija

Nospiežot pogu Acquire, var norādīt digitalizētus punktus. Tas ir noderīgi ro-
bežpunktu noteikšanai un saglabāšanai uz smadzeņu virsmas, piemēram, sti-
mulācijas nolūkā. Poga Acquire tiek izmantota arī trajektorijas izveidei attēlu
kopā.

Punktu ieguve, izmantojot navigēto instrumentu

Darbības

1.
Ja nepieciešams, sadaļā Data > Points izveidojiet jaunu grupu, kurai pievienot punktus
(skat. 163. lpp.).
PIEZĪME: var arī sākotnēji iegūt punktus un pēc tam tos grupēt. 

2.
Novietojiet instrumenta uzgali pret vēlamo punktu uz pacienta ķermeņa.
PIEZĪME: ņemiet vērā, ka, iegūstot punktus, rīka uzgaļa nobīdei jābūt iestatītai uz 0. 

3.

Lai digitalizētu punktu, nospiediet Acquire.
Iegūtie punkti tiek apzīmēti šādi:
• grupas nosaukums un numurs (katrā grupā sākot ar #01);
• teksts IntraOp Point un numurs, ja punkts ietilpst standarta grupā Other Points.

Punktu ieguve režīmā Freeze

Punktus var iegūt arī tieši attēla skatos, neizmantojot instrumentu.

Darbības

1. Izvēļņu joslā nospiediet pogu Freeze (skat. 173. lpp.).

2. Velciet oranžo līniju krustpunktu (tagad redzamas attēla skatos) tieši uz to vietu, kur vēla-
ties novietot punktu.

3. Nospiediet Acquire.

Iegūto punktu pārvaldība

Darbība

Atveriet sadaļu Data > Points un modificējiet punktus atbilstīgi norādēm, sākot no 164. lpp..
PIEZĪME: var arī atvērt modificēšanas dialoglodziņu, pēc punkta ieguves nospiežot un turot no-
spiestu pogu Acquire. 

Trajektorijas ieguve

Darbības

1. Iestatiet rīka uzgaļa nobīdi (skat. 178. lpp.).

Punkti un trajektorijas
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Darbības

2.

Novietojiet instrumenta uzgali pret vēlamo punktu uz pacienta ķermeņa.
• Ievades punkta norādīšanai tiek izmantots faktiskais rīka uzgalis, kas ir redzams zaļā

krāsā.
• Mērķa punkta norādīšanai tiek izmantots virtuālais rīka uzgalis, kas ir redzams sarkanā

krāsā.

3.
Nospiediet Acquire.
Tiek atvērts dialoglodziņš Data > Trajectories.

4. Pārskatiet trajektoriju vai, ja nepieciešams, modificējiet to, pārslēdzoties uz cilni Position.

PIEZĪME: lai šādā veidā izveidotu trajektoriju, ir jābūt iespējotām instrumenta asīm (skat. 194.
lpp.). 
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9.4.2 Punktu pārvaldība

Vispārīga informācija

Izmantojot funkciju Points, var pārvaldīt:
• punktus, kas plānoti iepriekš, izmantojot iPlan;
• punktus, kas izveidoti intraoperatīvi, izmantojot funkciju Acquire (skat. 160. lpp.).

Visi punkti tiek pārvaldīti grupās. Tas ir noderīgi, piemēram, smadzeņu garozas kartēšanai, kuras
ietvaros var kopā grupēt sesijas laikā iegūtos punktus. Citā smadzeņu apgabalā iegūtos punktus
var saglabāt citā grupā.

Dialoglodziņš Points

Atveriet sadaļu Data > Points.

87 att. 

Dialoglodziņa Points funkcijas

Funkcija Skaidrojums

Item
Visu plānoto punktu grupu saraksts.
Iegūtie, bet vēl negrupētie punkti tiek iekļauti grupā Other Points.

Visibility

Iespējojot vai atspējojot opciju Visible, attēla skatos tiek rādīti vai slēpti
grupētie punkti:
• atvērtas acs ikona nozīmē, ka punkti ir redzami;
• aizvērtas acs ikona nozīmē, ka punkti ir slēpti;
• daļēji aizvērtas acs ikona nozīmē, ka grupā ir gan redzami, gan slēpti

punkti.

Active Iegūstot jaunus punktus, tie tiek pievienoti pašlaik aktīvajai grupai.

Remove

Dzēš grupu.
Atlasot noņemamu grupu, programmatūrā tiek vaicāts, vai vēlaties dzēst
šo grupu un tajā esošos punktus vai tikai grupu. Dzēšot tikai grupu, tajā
esošie punkti tiek pārvietoti uz grupu Other Points (skat. 165. lpp.).
PIEZĪME: grupu Other Points nevar dzēst. 

Show Labels Iespējojot vai atspējojot šo pogu, attēla skatos tiek rādīts vai slēpts punkta
nosaukums.

Punkti un trajektorijas
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Funkcija Skaidrojums

Show only near pla-
ne

Iespējojot vai atspējojot šo pogu, attēla skatos tiek slēpti vai rādīti punkti,
kas atrodas 20 mm attālumā no pašlaik aktīvās plaknes.

Jaunas grupas pievienošana

Sarakstam Item varat pievienot jaunu grupu.

88 att. 

Darbības

1.
Sadaļā Data > Points nospiediet pogu Create new group.
Tiek atvērts dialoglodziņš Point Group.

2.
Lai norādītu visu grupas punktu krāsu, atlasiet to paletē.
Pašlaik atlasītā krāsa ir norādīta labajā pusē.

3. Lai piešķirtu grupai nosaukumu, ievadiet to, izmantojot tastatūru.

4.
Lai atgrieztos sadaļā Data > Points, nospiediet pogu Proceed.
Jaunā grupa tiek parādīta sarakstā Item un norādīta kā aktīva. Kamēr grupa ir aktīva, visi
jaunie punkti, kas tiek iegūti, izmantojot funkciju Acquire, tiek pievienoti šai grupai.

Piekļuve punktu grupām

Kad ir pieejamas punktu grupas (programmatūrā iPlan plānotas vai navigēšanas laikā iegūtas;
skat. 160. lpp.), tām var piekļūt, lai modificētu punktus.

Darbība

Sarakstā Item nospiediet uz attiecīgās grupas.
Tiek atvērta ciļņu lapu grupa, kurā var veikt nepieciešamās modifikācijas.
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Punktu modificēšana

Lai modificētu atsevišķus grupas punktus, nospiediet uz cilnes Points.

①

②
③

④

⑤
⑥

⑦⑧ ⑦⑨⑩⑪

89 att. 

Nr. Vienums Skaidrojums

① Krāsa Lai mainītu atlasītā punkta krāsu, paletē atlasiet vēlamo krāsu.

② Pašlaik atlasī-
tais punkts

Pašlaik atlasītais punkts ir norādīts dialoglodziņā un centrēts attēla ska-
tos.

③ Ultraskaņa Lai pārslēgtos uz ultraskaņas skatiem, nospiediet uz ikonas Ultrasound
(skat. 167. lpp.).

④ Bultiņu pogas
Mainiet pieejamos punktus, lai atlasītu citu modificējamo punktu.
Kopējais punktu skaits ir norādīts dialoglodziņa galvenē.

⑤ Edit Lai pārdēvētu atlasīto punktu, nospiediet pogu Edit un dialoglodziņā
Point Label ievadiet jaunu nosaukumu.

⑥ Delete Lai dzēstu atlasīto punktu, nospiediet Delete.

⑦ Add

Lai izveidotu jaunu punktu, pieskarieties vēlamajai atrašanās vietai attēlā
un nospiediet pogu Add.
PIEZĪME: jaunu punktu var novietot, velkot zilo līniju krustpunktu uz vēla-
mo pozīciju. 

⑧ Reposition

Lai pārvietotu atlasīto punktu, nospiediet uz vēlamās atrašanās vietas at-
tēlā un nospiediet pogu Reposition. 
PIEZĪME: punktu var pārvietot, velkot zilo līniju krustpunktu uz vēlamo
atrašanās vietu. 

⑨ Groups

Punkti var būt iekļauti vairākās grupās. Ja vēlaties atlasīto punktu pievie-
not citai grupai un/vai noņemt no pašreizējās grupas, nospiediet pogu
Groups.
Dialoglodziņā Membership atlasiet grupu(-as), kurai vēlaties pievienot
šo punktu.

⑩ Visible
Pēc noklusējuma attēla skatā ir redzami visi punkti un poga Visible ir ak-
tivizēta.
Lai slēptu atlasīto punktu, nospiediet pogu Visible.

Punkti un trajektorijas
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Nr. Vienums Skaidrojums

⑪ Reset Nospiediet pogu Reset, lai atjaunotu tos punkta iestatījumus, kas bija
spēkā, atverot dialoglodziņu Points.

PIEZĪME: programmatūrā tiek saglabāts modificētais plāna saturs. Pēc tam veiktās pacienta plāna
izmaiņas vairs nav iespējams atsaukt. 

Punktu grupu modificēšana

Lai modificētu atlasītās punktu grupas rekvizītus, nospiediet uz cilnes Properties.

90 att. 

Opcijas

Lai mainītu visu grupas punktu krāsu, paletē atlasiet vēlamo krāsu.
Pašlaik atlasītā krāsa ir norādīta labajā pusē. Ja grupas punktiem ir vairākas krāsas, ir redzama
vairāku krāsu ikona.

Lai pārdēvētu grupu, ievadiet jauno nosaukumu, izmantojot tastatūru.
PIEZĪME: grupas nosaukums Other Points ir piešķirts programmatūras ietvaros, un to nevar
mainīt. 

Negrupētu punktu pārvaldība

Ja jaunajiem punktiem vēl nav izveidota grupa vai nav atlasīta esoša grupa, pēc noklusējuma
jaunie punkti tiek pievienoti grupai Other Points.
Šiem punktiem var jebkurā brīdi piekļūt, lai tos modificētu vai pievienotu citai grupai.
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91 att. 

Darbības

1. Sadaļā Data > Points nospiediet pogu Other Points.

2. Atvērtajā cilnē var modificēt punktus un tos grupēt, ka tas ir aprakstīts, sākot no 164. lpp.

Punkti un trajektorijas
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9.4.3 Ultraskaņas robežpunkti

Punkta/robežpunkta pievienošana, izmantojot ultraskaņu

Līdzeklis Ultrasound Landmarks sniedz iespēju atzīmēt datu kopās vai režīma Ultrasound
izmantošanas laikā identificētos asinsvadus. Šie robežpunkti ir redzami ķirurģiskās operācijas
laikā.
Lai aktivizētu ultraskaņas skatus, cilnē Points nospiediet uz ikonas Ultrasound ①.
PIEZĪME: šo dialoglodziņu var atvērt arī, atlasot Tools > Ultrasound > Ultrasound Landmarks. 

②

①

92 att. 

Darbības

1.
Novietojiet zondi pret pievienojamo asinsvadu/robežpunktu.
PIEZĪME: labajā pusē ir redzams palielināts ultraskaņas skats, kas atvieglo robežpunkta
novietošanu. 

2. Kad asinsvads ir skaidri redzams, nospiediet Freeze ②.

3. Panoramējiet attēlu vai video, vai pārvietojiet tēmēkli vēlamajā punktā.

4. Nospiediet Add, lai pievienotu robežpunktu.

PIEZĪME: informāciju par robežpunkta/punkta modificēšanu skat. 164. lpp. 
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9.4.4 Trajektoriju pārvaldība

Vispārīga informācija

Funkcija Trajectories nodrošina tālāk norādītās iespējas:
• pārvaldīt trajektorijas, kas iepriekš plānotas, izmantojot līdzekļus iPlan vai DICOM Viewer;
• intraoperatīvi izveidot un pārvaldīt trajektorijas.

Dialoglodziņš Trajektorijas

Atveriet Data > Trajectories.

93 att. 

Funkcija Skaidrojums

Item Visu iepriekš plānoto un intraoperatīvi plānoto trajektoriju saraksts.

Visible

Iespējojot vai atspējojot opciju Visible, attēla skatos tiek rādīta vai slēpta at-
tiecīgā trajektorija:
• atvērtas acs ikona nozīmē, ka trajektorija ir redzama;
• aizvērtas acs ikona nozīmē, ka trajektorija ir slēpta.

Active Norādiet trajektoriju, kas tiks izmantota, piemēram, režīmā Auto-Pilot. Vien-
laikus aktīva var būt tikai viena trajektorija.

Remove Dzēš trajektoriju.

Piekļuve trajektorijām

Darbība

Lai piekļūtu trajektorijai un to modificētu, nospiediet uz tās sarakstā Item.
Tiek atvērtas vairākas ciļņu lapas, kur var veikt modifikācijas.

Punkti un trajektorijas
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Trajektorijas novietojuma modificēšana

Trajektorijas dialoglodziņā nospiediet uz cilnes Position. Dialoglodziņa augšdaļā tiek parādīts
trajektorijas nosaukums, piemēram, Intraop Trajectory #2.

94 att. 

Opcijas

• Lai pārvietotu mērķa punktu, nospiediet tieši uz vēlamās atrašanās vietas attēlā un nospiediet
pogu Set Target. Mērķa punkts tiek norādīts, izmantojot sfēru sarkanā krāsā.

PIEZĪME: tikai pašreiz aktivizētajai trajektorijai ir mērķa punkts, ko norāda sarkana sfēra. Visu
pārējo plānoto trajektoriju mērķa punkti tiek parādīti citā krāsā. 

• Lai pārvietotu ievades punktu, nospiediet uz vēlamās atrašanās vietas attēlā un nospiediet po-
gu Set Entry. Ievades punkts tiek norādīts, izmantojot tēmēkli ar zaļas krāsas aplīti.

PIEZĪME: ievades/mērķa punktu var pārvietot, velkot zilo līniju krustpunktu precīzi uz vietu, kurā
vēlaties novietot punktu, un nospiežot Set Entry/Set Target. 

Lai norādītu ievades punktu, izmantojot navigētu instrumentu (piemēram, ja izurbtās atveres no-
vietojums atšķiras no plānota ievades punkta):
• nospiediet Navigate Entry;
• navigējiet instrumenta uzgali līdz vēlamajai atrašanās vietai uz pacienta ķermeņa;
• lai iestatītu ievades punktu, pagrieziet instrumentu vai nospiediet Set Entry.

Lai atjaunotu trajektorijas iestatījumus, kas bija spēkā, atverot ciļņu lapas, nospiediet pogu Re-
set.

Lai parādītu trajektoriju skatos Inline 1, Inline 2 un Probe’s Eye, rīkjoslā nospiediet šo ikonu.

PIEZĪME: programmatūrā tiek saglabāts modificētais plāna saturs. Pēc tam veiktās pacienta plāna
izmaiņas vairs nav iespējams atsaukt. 

PIEZĪME: trajektorijas var pievienot, izmantojot izvēļņu joslas pogu Acquire (skat. 160. lpp.). 
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Trajektorijas rekvizītu modificēšana

Nospiediet uz cilnes Properties.

95 att. 

Opcijas

Lai pārdēvētu trajektoriju, nospiediet pogu Edit un dialoglodziņā Trajectory ievadiet jaunu no-
saukumu.

Ja vēlaties pielāgot skatos redzamās trajektorijas diametru, izmantojiet pogas Diameter:
• spiediet pogas +/-, lai pielāgotu diametru ar 0,5 mm soli;
• nospiediet pogu Reset, lai iestatītu vērtību uz 0.

Lai mainītu trajektorijas krāsu, paletē atlasiet vēlamo krāsu.

Trajektoriju pārskatīšana

Nospiediet uz cilnes Review.

96 att. 

Punkti un trajektorijas
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Opcijas

Lai pārslēgtos no ACS skatiem (zila ikona) uz Inline/Probe’s Eye skatiem (dzeltena
ikona) un pretēji, nospiediet rīkjoslas pogu.
PIEZĪME: skats Probe’s Eye ir noderīgs trajektoriju pārbaudei. Šajā skatā attēla slāņi
ir redzami trajektorijas leņķa (slīpa leņķa) perspektīvā, tādējādi var skatīt visu trajekto-
rijas ceļu un pārliecināties, ka netiek šķērsotas svarīgas audu struktūras. 

Lai centrētu skatu atbilstoši ievades vai mērķa punktam, nospiediet Show Entry vai Show Tar-
get.

Lai ritinātu attēlus visā trajektorijas garumā un pārbaudītu tās ceļu, nospiediet Scroll.
Ritinot attēlus pa trajektoriju, tiek rādīts attālums no pašreizējā novietojuma līdz mērķa punktam.
Kad sasniegts mērķa punkts, norises josla ir pilnībā aizpildīta.

Trajektorijas pievienošana

① ②

③ ④

97 att. 

Darbības

1. Sadaļā Data > Trajectories nospiediet Create new trajectory ①.

2. Sadaļā Data > Trajectories > Trajectory ievadiet trajektorijas nosaukumu ②.

3. Ja ir pieejamas vairākas attēlu kopas, tiek atvērts dialoglodziņš Select Set ③. Atlasiet at-
tēlu kopu trajektorijas plānošanai.

4. Tagad var iestatīt jauno trajektoriju un pārskatīt iestatījumus cilnēs Position, Properties
un Review ④ kā tas ir aprakstīts, sākot no 168. lpp.

PIEZĪME: trajektorijas var pievienot, izmantojot izvēļņu joslas pogu Acquire (skat.: 160. lpp.). 
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9.4.5 Punktu un trajektoriju rādīšanas opcijas

Vispārīga informācija

Attēla skatos visu plānoto punktu un trajektoriju rādīšanas režīmu var pārslēgt no 2D uz 3D un
pretēji.

Aktivizēšana un deaktivizēšana

98 att. 

Darbība

Sadaļā Tools > Settings aktivizējiet vai deaktivizējiet iestatījumu 3-D Points & Trajectories, lai
parādītu punktus un trajektorijas 3D vai 2D režīmā.

Punktu un trajektoriju rādīšana

Tālāk sniegtajos piemēros ir redzams, kā punkti un trajektorijas tiek rādīti 2D režīmā (pa kreisi) un
3D režīmā (pa labi).

99 att. 

Punkti un trajektorijas
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9.5 Freeze
9.5.1 Režīma Freeze izmantošana

Režīma Freeze pārskats

Izmantojot pogu Freeze, lietotājs var apturēt redzamos slāņus un rekonstruk-
cijas, lai samazinātu attēla skatu trīcēšanu. Tas ir noderīgi, piemēram, tuvāk
aplūkojot noteiktas skenētās struktūras, īpaši tad, ja tām ir augsts tālummai-
ņas koeficients.
Būs redzams punkts Freeze, kur tēmēkļa centrs atradīsies pēdējā noteiktajā
instrumenta atrašanās vietā. Novietojums attēlu kopas ietvaros tagad ir atka-
rīgs no šī punkta.

Režīma Freeze izmantošana

Darbības

1. Nospiediet pogu Freeze.

2.
Var turpināt instrumenta navigāciju, taču slāņi un rekonstrukcijas ir sasaldēti.
PIEZĪME: kad aktivizēts režīms Freeze, skatos var ritināt attēla slāņus, izmantojot bulti-
ņas vai neredzamo ritjoslu (skat. 117. lpp.). 

PIEZĪME: pārslēdzoties starp skatiem Workspace 1 un Workspace 2, var notikt neliela punkta
Freeze nobīde. 

VISPĀRĪGĀS NAVIGĀCIJAS FUNKCIJAS

Programmatūras lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.4 Cranial/ENT Vers. 3.1 173



9.6 Mērījumu funkcijas
9.6.1 Piekļuve mērījumu funkcijām

Piekļuve mērījumiem

Atveriet sadaļu Tools > Measurement.

100 att. 

Mērījumu funkcijas
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9.6.2 Mērjoslas rādīšana

Mērjoslas rādīšana

101 att. 

Darbība

Sadaļā Tools > Measurement nospiediet pogu Show Ruler, lai aktivizētu mērjoslu visos attēla
skatos (izņemot 3D un video skatus). Tuvinot vai tālinot skatus, mērjosla tiek attiecīgi atjauninā-
ta.

Brīdinājums
Neizmantojiet opciju Show Ruler faktisko mērījumu veikšanai, jo redzamā struktūra var
neatbilst reālajai struktūrai (piemēram, logošanas dēļ).
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9.6.3 Attālumu rādīšana

Attāluma līdz plānotajam mērķim mērīšana

102 att. 

Darbības

1. Sadaļā Tools > Measurement nospiediet pogu Display Distances. 

2.

Novietojiet rādītāju punktā, no kura vēlaties sākt mērījumu. Programmatūrā standarta
2D skatos tiek parādīts attālums no šī punkta līdz plānotajam mērķim.
PIEZĪME: ja 8 mm attālumā no pašreizējā rādītāja novietojuma atrodas digitalizēts punkts
(skat. 162. lpp.), tiek parādīts attālums līdz šim punktam. 

Attāluma mērīšana starp diviem neplānotiem punktiem

103 att. 

Darbības

1. Sadaļā Tools > Measurement nospiediet pogu Display Distances.

2. Novietojiet rādītāju pie pirmā mērījuma punkta.

Mērījumu funkcijas
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Darbības

3. Nospiediet pogu Freeze.

4. Pārvietojiet rādītāju pie otrā mērījuma punkta. Programmatūrā standarta 2D skatos tiek
parādīts attālums starp šiem punktiem.
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9.7 Rīka uzgaļa nobīde
9.7.1 Rīka uzgaļa nobīdes iestatīšana

Vispārīga informācija

Līdzeklis Tooltip sniedz iespēju virtuāli pagarināt vai saīsināt navigējamā instrumenta uzgali. Tas
ir noderīgi:
• dziļāku anatomisko objektu pārskatīšanai;
• trajektoriju plānošanai.

Nobīdes iestatīšana

104 att. 

Darbības

1. Izvēļņu joslā nospiediet pogu Tooltip. Tiek atvērta apakšizvēlnes Tool Tip Offset izvēlne.

2. Lai pagarinātu vai saīsinātu instrumentu, spiediet pogas -/+, lai precīzi pielāgotu vērtību
ar 1 mm soli.

3. Nospiediet vietā ārpus apakšizvēlnes Tooltip Tip Offset, lai lietotu vērtības un atgrieztos
navigēšanas ekrānā. Nobīdes vērtība ir redzama līdzās pogai Tooltip.

Papildus.

Atiestata vērtību Tool Tip Offset uz 0 mm.

Rīka uzgaļa nobīde
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Papildu opcija

Rīka uzgaļa nobīdi var iestatīt arī ar 10 mm soļiem, rīkojoties atbilstīgi tālāk norādītajam.

Darbības

1. Izvēļņu joslā nospiediet Tooltip. Tiek atvērta apakšizvēlne Tool Tip Offset.

2. Nospiediet šo ikonu, lai atvērtu dialoglodziņu Tool Tip Offset.

3. Atlasiet nepieciešamo nobīdes garumu.

4. Nospiediet pogu Close, lai atgrieztos navigēšanas ekrānā.

Navigēšana, izmantojot uzgaļa nobīdi

105 att. 

Ekrānā redzamais elements Apzīmējums

Instrumenta nobīde Līnija sarkanā krāsā

Instrumenta uzgaļa novietojums ar
nobīdi Tēmēklis sarkanā krāsā

Faktiskais instrumenta novietojums Zaļā līnija

Faktiskais instrumenta uzgaļa novie-
tojums Tēmēklis zaļā krāsā

Sistēmas lietošana, izmantojot rīka uzgaļa nobīdi

Ja lietotājs nolemj reģistrēt pacientu ar Softouch/rādītāju, programmatūra ignorē iestatīto vērtību
Tool Tip Offset.

Brīdinājums
Tā kā rīka uzgaļa nobīde tiek lietota visiem instrumentiem, pēc darba ar instrumenta uzgaļa
nobīdi vienmēr atiestatiet to uz nulli, lai navigēšanas laikā izvairītos no neskaidrībām. Ja
rīka uzgaļa nobīdei ir iestatīta cita vērtība, nevis nulle, vienmēr rīkojieties uzmanīgi.

Brīdinājums
Ja instrumenta trajektorija ir kalibrēta nepareizi, arī nobīde nav precīza.
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Brīdinājums
Rekonstrukcijas un visi citi skati tiek atjaunināti atbilstoši šim virtuālajam uzgalim.

Brīdinājums
Nelietojiet uzgaļa nobīdes funkciju instrumentiem, kas kalibrēti, izmantojot ICM4 griešanās
punktus.

Rīka uzgaļa nobīde
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9.8 Instrumenta iestatījumi
9.8.1 Piekļuve instrumenta iestatījumiem

Piekļuve instrumenta iestatījumiem

Atveriet sadaļu Tools > Settings.

106 att. 
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9.8.2 3D Instruments

Vispārīga informācija

Iestatījums 3-D Instruments sniedz iespēju pārslēgties no navigēto instrumentu rādīšanas
3D režīmā uz rādīšanu 2D režīmā un pretēji.

Aktivizēšana un deaktivizēšana

Darbība

Sadaļā Tools > Settings aktivizējiet vai deaktivizējiet iestatījumu 3-D Instruments, lai instru-
ments tiktu rādīts 3D vai 2D režīmā.

PIEZĪME: ja ir aktivizēts iestatījums 3-D Instruments, pacienta dati var būt slēpti aiz instrumenta. 

Instrumenta rādīšana

Tālāk sniegtajos piemēros ir redzams, kā rādītājs tiek rādīts 2D režīmā (pa kreisi) un 3D režīmā
(pa labi).

107 att. 
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9.8.3 Big Instrument Crosshair

Vispārīga informācija

Attēla skatos navigētā instrumenta uzgalis tiek apzīmēts ar tēmēkli. Iestatījums Big Instrument
Crosshair sniedz iespēju pārslēgties starp liela un neliela tēmēkļa rādīšanu.

Aktivizēšana un deaktivizēšana

Darbība

Sadaļā Tools > Settings nospiediet pogu Big Instrument Crosshair, lai aktivizētu vai deaktivi-
zētu šo iestatījumu.
PIEZĪME: startējot programmatūru, pēc noklusējuma ir aktivizēts iestatījums Big Instrument
Crosshair. 

Tēmēkļa rādīšana

Tālāk sniegtajos piemēros ir redzams, kā tiek rādīts liels (pa kreisi) un mazs (pa labi) tēmēklis.

108 att. 

VISPĀRĪGĀS NAVIGĀCIJAS FUNKCIJAS
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10 INSTRUMENTU
KALIBRĒŠANA

10.1 Ievads kalibrēšanā
10.1.1 Pārskats

Vispārīga informācija

Lai instrumentus navigētu, tiem ir jāveic kalibrēšana (ja vien tie nav kalibrēti jau iepriekš) un
pārbaude. Ņemot vērā instrumentu un izvēlēto kalibrēšanas metodi, varat kalibrēt instrumenta
galu, asi un diametru.
Lietošanai ar šo programmatūru ir pieejami šādi instrumenti:
• iepriekš kalibrēti instrumenti, kam jāveic tikai pārbaude, tostarp:

- programmatūrā ielādētās iepriekšējās kalibrēšanas;
- programmatūrā (piem., VarioGuide vai Alignment Tool) jau esošas iepriekšējās

kalibrēšanas;
• instrumenti, kam varat pievienot Instrumenta adaptera komplektu un pēc tam veikt

kalibrēšanu un pārbaudi, tostarp:
- instrumenti, kuru ražotājs nav Brainlab, piemēram, biopsijas adatas;
- Brainlab instrumenti, piem., rādītāji ar vairākiem galiem un atsūkšanas caurulītes.

PIEZĪME: informāciju par Instrumentu adapteru komplektiem skatiet Instrumenta lietotāja
ceļvedī. 

Kalibrēšanas/pārbaudes metodes

Metode Skaidrojums Paredzētais lietojums

Instrumentu kalibrēša-
nas matrica, 4.0 pārsk.
(ICM4)

Veiciet kalibrēšanu/pārbaudi, izman-
tojot ICM4 griešanās punktus, ietve-
res vai ierobu.

Jebkurš instruments (izņemot
elastīgus instrumentus), ieskai-
tot lielus vai neregulāras formas
instrumentus.

Vairāku instrumentu lietošana

Ar programmatūru var vienlaicīgi izsekot vairākus instrumentus, kam piestiprinātas dažādu lielumu
matricas. Ja sākat izmantot jaunas formas instrumentu (ja attiecīgā instrumenta forma sesijā vēl
nav izmantota), programmatūrā tiek atvērts kalibrēšanas dialoglodziņš.

Instrumentu nekustīgums un kalibrēšanas precizitāte

Nākamajā tabulā ir parādīts, kā instrumentu stingrums ietekmē kalibrēšanas precizitāti.

INSTRUMENTU KALIBRĒŠANA
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Instrumenta veids Komentāri

Stingrs
Stingri instrumenti ir instrumenti, kuru instrumenta gala pozīcija lietošanas
laikā saglabājas nemainīga attiecībā pret izsekošanas matricu.
Stingrus instrumentus var kalibrēt visprecīzāk.

Lokāms

Lokāms instruments var saliekties pats sava svara vai minimāla spēka ie-
tekmē. Šī iemesla dēļ nepareiza apstrāde var izraisīt nozīmīgas izsekoša-
nas kļūdas.
Lokāmu instrumentu var kalibrēt, ja vien tas tiek izmantots pareizi un/vai
tiek lietots mehānisks atbalsts, kas nodrošina minimālu saliekšanas ietek-
mi (piem., ar biopsijas adatu izmantojot vadošo caurulīti).

Elastīgs
Elastīgs instruments ir instruments, kura galam ir jākustas, lai izpildītu pa-
redzēto lietojumu.
Elastīgus instrumentus nevar kalibrēt.

Brīdinājums
Neveiciet elastīgu instrumentu kalibrēšanu.

Kalibrēšanas pārbaude

Brīdinājums
Lai novērstu kļūdu rašanos nepareizas instrumentu lietošanas dēļ, noteikti pārbaudiet
instrumenta gala, ass un diametra kalibrēšanas precizitāti. Pārbaude ir jāveic pēc
instrumenta kalibrēšanas, iepriekšējās kalibrēšanas ielādes vai kalibrēšanas atjaunošanas.
Lai instrumenta kalibrēšanas precizitāti pārbaudītu operācijas laikā, ar kalibrēto instrumentu
norādiet uz zināmiem anatomiskiem robežpunktiem un pārbaudiet ekrānā rādīto pozīciju.

Ievads kalibrēšanā
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10.1.2 Darbs ar instrumentu adapteriem

Instrumentu adapteru pievienošana

Lai kalibrēšana būtu sekmīga, nodrošiniet, ka ir ievēroti tālāk sniegtie norādījumi.
• Pievienotā adaptera lielumam ir jābūt instrumentam piemērotam. Jo lielāks instruments, jo

lielāks adapteris ir jālieto. Pārāk maza adaptera lietošana var izraisīt neprecīzu kalibrēšanu.
• Adaptera izsekošanas matricas garā svira atrodas paralēli tā instrumenta garajai asij, kam tā

pievienota, kā redzams nākamajā attēlā.
• Pirms kalibrēšanas pārliecinieties, ka visas skrūves ir cieši pievilktas.

②①
109 att. 

Nr. Skaidrojums

① Izsekošanas matricas garā svira.

② Instrumenta garā ass.

Nesekmīga kalibrēšana

Ja programmatūrā tiek noteikts, ka instrumenta adapteris šim instrumentam ir pārāk mazs, tiek
parādīts atbilstošs dialoglodziņš.
Tādā gadījumā pievienojiet lielāku adapteri vai novietojiet adapteri tuvāk instrumenta galam, pēc
tam nospiediet Try Again, lai kalibrēšanu atkārtotu.

Instrumentu adapteru pareiza lietošana

Brīdinājums
Pēc kalibrēšanas instrumenta adaptera matricu nedrīkst mainīt vai novietot citādi. Tā tiek
izraisīta nepareiza instrumenta parādīšana.

Brīdinājums
Pēc instrumenta uzgaļa (piemēram, vairāku uzgaļu rādītāja uzgaļu) nomaiņas ir atkārtoti
jāveic jauna instrumenta kalibrēšana.

Brīdinājums
Pārliecinieties, vai adapteris ir pietiekami liels instrumentam. Jo lielāks instruments, jo
lielāks adapteris ir jālieto. Pārāk mazs adapteris var izraisīt neprecīzu kalibrēšanu.

INSTRUMENTU KALIBRĒŠANA
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10.1.3 Kalibrēšanas aktivizēšana

Vispārīga informācija

Kalibrēšana tiek aktivizēta šādi:
• turot instrumentu un ICM4 (ja kalibrējat, izmantojot ICM4) kameras skata laukā;
• turot instrumentu kameras skata laukā.

Kad instrumenta kalibrēšana ir veikta un pārbaudīta, tā tiek parādīta dialoglodziņa Tools >
Instruments sarakstā (skat. 203. lpp.).

Pirms darba sākšanas

Pārliecinieties, vai kameras skata laukā atrodas tikai kalibrējamais instruments.

Brīdinājums
Uzmanīgi izlasiet Instrumenta lietotāja ceļveža sadaļas, kurās sniegta informācija par
instrumentu adapteru komplektiem un ICM4.

Ievads kalibrēšanā
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10.2 Kalibrēšana, izmantojot ICM4
10.2.1 Pārskats

Vispārīga informācija

Ierīci ICM4 var izmantot lielu vai nestandarta formas instrumentu kalibrēšanai un pārbaudei.
Veicot ICM4 kalibrēšanu, varat arī precīzi kalibrēt instrumentu asis.

ICM4 līdzekļi

③

②①

110 att. 

Nr. Vienums Funkcija

① V veida ieliktnis (ierobs)
Kalibrē instrumenta asi.
Piemērots instrumentiem, ko nevar ievietot ietverēs (instru-
menta diametra lieluma vai gala formas dēļ).

② Kalibrēšanas ietveres (at-
veres)

Kalibrē instrumenta galu un asi. Piemērotas instrumentiem ar
taisnu galu.
Var izmantot instrumentiem bez taisnas sviras.
PIEZĪME: ieliktņu lietošana ietverēs nav savietojama ar Cra-
nial/ENT navigācijas programmatūru. 

③ Griešanās punkti Kalibrē smailo instrumentu galus.

Kalibrēšanas pārbaude

Brīdinājums
Lai katru instrumentu kalibrētu, izmantojot ICM4, jāveic ass, diametra un instrumenta gala
novirzes pārbaude. Tādējādi var uzzināt, vai šie parametri atbilst faktiskajam instrumentam.
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Instrumenta diametra iestatīšana

Instrumenta diametru var norādīt pirms pārbaudes. Kad ir norādīts instrumenta diametrs,
programmatūrā tiek parādīts instrumenta attēlojums ar iestatīto diametru.

111 att. 

Darbības

1.
Dialoglodziņā Verification of Calibration nospiediet Set Diameter.
Tiek atvērts dialoglodziņš Set Instrument Diameter.

2.
Uz skalas iestatiet diametru. Izmantojot pogas +/-, precīzi regulējiet diametra iestatījumu
ar 0,1 mm soļiem.
Lai atkal iestatītu vērtību 0, nospiediet Reset.

3.
Lai apstiprinātu vērtību, nospiediet Accept.
Programmatūrā tiek parādīts aicinājums apstiprināt kalibrēšanu.

PIEZĪME: ja poga Show Axis nav aktīva, instrumenta diametru nevar parādīt vai definēt. 

Kalibrēšana, izmantojot ICM4
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10.2.2 Instrumenta ass

Vispārīga informācija

Atlasītā kalibrēšanas metode (griešanās punkts, ierobs vai ietvere) nosaka veidu, kā
programmatūra aprēķina instrumenta asi un parāda to ekrānā. Tas ir īpaši redzams gadījumā, ja ir
noteikta rīka gala nobīde.
Ja kalibrējat instrumentu, izmantojot griešanās punktu, programmatūrā redzamā instrumenta ass
var atšķirties no paredzētās. Šī iemesla dēļ, kad kalibrēšanu veicat, izmantojot griešanās punktu,
instrumenta ass rādīšana skatos tiek atspējota automātiski.
Instrumenta ass rādīšanu griešanās punkta kalibrēšanai var iespējot, kalibrēšanas pārbaudes
dialoglodziņā izmantojot pogu Show Axis (skat. 195. lpp.).

Instrumenta ass kalibrēšana

Brīdinājums
Ņemiet vērā - ja instrumenta kalibrēšanu veicat, izmantojot ICM4 griešanās punktus, pastāv
iespēja, ka virtuālā instrumenta ass neatbilst faktiskā instrumenta asij. Lai asi kalibrētu
pareizi, izmantojiet ietveri vai V veida ieliktni.

Izpratne par instrumenta asi

Tālāk ir aprakstīts, kā tiek aprēķināta un parādīta instrumenta ass, ja ir aktivizēta poga Show
Axis.

① ②

112 att. 

Nr. Kalibrēšanas metode Skaidrojums

① Ietvere un V veida ieliktnis

Ja instrumenta galu un asi kalibrējat ar kalibrēšanas ietveri
(atveri), instrumenta ass (punktēta līnija) tiek aprēķināta pa-
ralēli ietverei.
Ja instrumenta asi kalibrējat ar V veida ieliktni (ierobu), tā
tiek aprēķināta gar pašu V veida ieliktni.
Abos gadījumos aprēķinātā instrumenta ass tiek rādīta, kā
paredzēts, t. i. - atbilstoši faktiskajai instrumenta asij.
Ja ir noteikta rīka gala nobīde, ass stiepjas tajā pašā virzie-
nā, bet tālāk par kalibrēto galu.

INSTRUMENTU KALIBRĒŠANA
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Nr. Kalibrēšanas metode Skaidrojums

② Griešanās punkts

Ja instrumenta gala kalibrēšanu veicat griešanās punktā, in-
strumenta ass tiek aprēķināta paralēli instrumenta izsekoša-
nas matricai. Pēc tam instrumenta ass tiek pārbīdīta, līdz tā
šķērso instrumenta galu.
Izmantojot rīka uzgaļa nobīdi, instrumenta ass tiek pagarinā-
ta tālāk par kalibrēto uzgali (tajā pašā virzienā).

PIEZĪME: rīka gala nobīdes ir jālieto tikai ar taisniem instrumentiem vai liektiem instrumentiem,
kas kalibrēti ar ietveri. 

PIEZĪME: kalibrējot instrumentus ar smailiem galiem, izmantojiet tikai griešanās kalibrēšanu (ar
atskaites matricu vai ICM4). Instrumentiem bez smailiem galiem izmantojiet ICM4 atveres vai
ieroba kalibrēšanu. 

Kalibrēšana, izmantojot ICM4
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10.3 Pārbaude, izmantojot atskaites matricu
10.3.1 Ievads

Vispārīga informācija

Instrumentu pārbaudi var veikt, izmantojot atskaites matricas konusu ①.

①

113 att. 

Piemēroti instrumenti

Vai ir piemē-
rots?

Instrumenti

Jā Instrumenti ar smailu galu.

Nē

Instrumenti ar:
• apaļu galu;
• lielu diametru, kas neietilpst atskaites matricā pareizi.

PIEZĪME: lai kalibrētu liektus instrumentus vai iegūtu informāciju par instrumen-
ta diametru, lietojiet ICM4. 
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10.3.2 Instrumenta ass

Vispārīga informācija

Pārbaudot instrumentu ar atskaites matricas konusu, programmatūrā redzamā instrumenta ass
var atšķirties no paredzētās. Tas ir īpaši redzams gadījumā, ja ir noteikta rīka gala nobīde. Tādēļ,
ja tiek veikta pārbaude, izmantojot atskaites matricu, skatos tiek automātiski atspējota instrumenta
ass rādīšana.
Instrumenta ass rādīšanu var iespējot, izmantojot pogu Show Axis (skat. 195. lpp.).

Izpratne par instrumenta asi

Ja izvēlaties aktivizēt funkciju Show Axis, instrumenta ass tiek aprēķināta un parādīta tālāk
aprakstītajā veidā.

114 att. 
Ja instrumenta gala pārbaudi veicat konusā, instrumenta ass tiek aprēķināta paralēli instrumenta
izsekošanas matricai. Pēc tam instrumenta ass tiek pārbīdīta, līdz tā šķērso instrumenta galu.
Izmantojot rīka uzgaļa nobīdi (sarkans krustiņš), instrumenta ass tiek pagarināta tālāk par
kalibrēto uzgali (zaļš aplītis) tajā pašā virzienā.

Pārbaude, izmantojot atskaites matricu
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10.3.3 Kalibrēšana un pārbaude, izmantojot griešanās punktus

Kalibrēšana un pārbaude, izmantojot griešanās punktus

115 att. 

Darbības

1.
Turiet ICM4 un instrumentu ar pievienoto instrumenta adaptera matricu kameras skata
laukā.
Tiek atvērts dialoglodziņš Instrument Calibration.

2. Ievietojiet instrumenta galu griešanās punktā un mazliet pagrieziet.

3. Kad gala kalibrēšana ir pabeigta, tiek atvērts dialoglodziņš Verification of Calibration.

4. Ievietojiet instrumenta galu tajā pašā griešanās punktā, ko izmantojāt kalibrēšanai, un
mazliet pagrieziet instrumentu, lai parādītu gala nobīdi.

5. Nospiediet Accept, lai apstiprinātu kalibrēšanu, vai nospiediet Try Again, lai kalibrēšanu
atkārtotu.

6. Izņemiet ICM4 no kameras skata lauka.

Instrumenta ass parādīšana

Instrumenta ass parādīšana automātiski tiek atspējota instrumentiem, kas kalibrēti, izmantojot
griešanās punktu (skat. 191. lpp.). Tādā gadījumā attēla skatā tiek rādīts tikai mērķa centrs, kas
apzīmē instrumenta galu.

Darbība

Lai iespējotu ass rādīšanu attēla skatā, dialoglodziņā Verification of Calibration nospiediet po-
gu Show Axis. 

Instrumenta diametra iestatīšana

Instrumenta diametru var definēt, dialoglodziņā Verification of Calibration nospiežot pogu Set
Diameter (skat. 190. lpp.). 
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10.3.4 Kalibrēšana un pārbaude, izmantojot ietveres (atveres)

Kalibrēšanas un pārbaudes dialoglodziņi

① ②

③

116 att. 

Kalibrēšana un pārbaude, izmantojot ietveres

Darbības

1.
Turiet ICM4 un instrumentu ar piestiprinātu instrumenta adaptera matricu kameras ska-
ta laukā.
Tiek atvērts sadaļas Instrument Calibration dialoglodziņš ①.

2. Lai atvērtu ietveres kalibrēšanas ekrānu ②, nospiediet Holes.

3. Atlasiet instrumenta diametru, dialoglodziņā nospiežot uz attiecīgās ietveres. Atlasiet vis-
mazāko diametru, kurā ietilpst instruments.

4. Ievietojiet instrumenta galu atbilstoša diametra ICM4 ietverē. Pārliecinieties, ka instru-
menta gals sasniedz ietveres apakšu.

5.
Turiet instrumentu pilnīgi nekustīgi, līdz kalibrēšana ir pabeigta.
Tiek atvērts sadaļas Verification of Calibration dialoglodziņš ③.

6.
Turiet instrumenta galu tajā pašā ietverē un mazliet pagrieziet instrumentu, lai parādītu
gala un ass novirzes. Pārliecinieties, ka parādītais diametrs atbilst izmantotajam instru-
menta diametram un ietverei.

7. Nospiediet Accept, lai apstiprinātu kalibrēšanu, vai nospiediet Try Again, lai kalibrēšanu
atkārtotu.

8. Izņemiet ICM4 no kameras skata lauka.

Pārbaude, izmantojot atskaites matricu
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Brīdinājums
Instrumenta kalibrēšanas laikā pārliecinieties, ka instrumenta gals sasniedz atveres galu
un cieši pieguļ.

Instrumenta ass parādīšana

Instrumentiem, kas ir kalibrēti, izmantojot ietveri, tiek automātiski iespējota ass parādīšana (skat.
191. lpp.).

Darbība

Lai atspējotu ass parādīšanu, dialoglodziņā Verification of Calibration nospiediet Show Axis.
Attēla skatā tiek rādīts tikai tēmēklis, kas apzīmē instrumenta galu.

Instrumenta diametra iestatīšana

Instrumenta diametru var definēt, dialoglodziņā Verification of Calibration nospiežot pogu Set
Diameter (skat. 195. lpp.). 
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10.3.5 Kalibrēšana un pārbaude, izmantojot V veida ieliktni (ierobu)

Vispārīga informācija

Veicot kalibrēšanu ar ierobu, varat pārbaudīt galu un asi instrumentiem, kas nav piemēroti
kalibrēšanai ar ietverēm (piem., to diametra lieluma dēļ).
Lai kalibrētu galu un asi, kalibrēšana tiek veikta ar divām darbībām:
• gals tiek kalibrēts griešanās punktos;
• ass tiek kalibrēta V veida ieliktnī.

Kalibrēšanas un pārbaudes dialoglodziņi

① ②

④③

117 att. 

Kalibrēšana un pārbaude

Brīdinājums
Lai iegūtu pareizu kalibrēšanas rezultātu, vienmēr pārliecinieties, ka instruments ir pareizi
ievietots ICM4 ierobā.

Darbības

1.
Turiet ICM4 un instrumentu ar piestiprinātu instrumenta adaptera matricu kameras ska-
ta laukā.
Tiek atvērts dialoglodziņš Instrument Calibration.

2. Lai atvērtu pirmo kalibrēšanas dialoglodziņu ①, nospiediet Notch.

3. Ievietojiet instrumenta galu griešanās punktā un mazliet pagrieziet instrumentu.

4. Kad gala kalibrēšana ir pabeigta, tiek atvērts otrs kalibrēšanas dialoglodziņš ②.

Pārbaude, izmantojot atskaites matricu
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Darbības

5. Ievietojiet instrumenta sviru V veida ieliktnī un turiet to nekustīgi. Pārliecinieties, ka instru-
ments V veida ieliktnī ir cieši nostiprināts.

6. Kad ass kalibrēšana ir pabeigta, tiek atvērts dialoglodziņš Verification of Calibration.

7. Turiet instrumentu V veida ieliktnī un nedaudz pagrieziet to, lai tiktu parādīta ass novirze
(skatiet dialoglodziņu ③).

8.
Ievietojiet instrumenta uzgali tajā pašā griešanās punktā, ko izmantojāt kalibrēšanai, un
nedaudz pagrieziet instrumentu, lai tiktu parādīta uzgaļa novirze (skatiet dialoglodziņu
④).

9. Lai apstiprinātu kalibrēšanu, nospiediet Close, vai nospiediet Recalibrate, lai kalibrēšanu
atkārtotu.

10. Pēc kalibrēšanas izņemiet ICM4 no kameras skata lauka.

Instrumenta ass parādīšana

Instrumenta ass parādīšana automātiski tiek iespējota instrumentiem, kas kalibrēti, izmantojot
V veida ieliktni (skat. 191. lpp.).

Darbība

Lai atspējotu ass parādīšanu, dialoglodziņā Verification of Calibration nospiediet Show Axis. 
Pēc kalibrēšanas attēla skatā tiek rādīts tikai instrumenta uzgalim atbilstošais tēmēklis.

Instrumenta diametra iestatīšana

Instrumenta diametru var definēt, dialoglodziņā Verification of Calibration nospiežot pogu Set
Diameter (skat. 190. lpp.).

INSTRUMENTU KALIBRĒŠANA
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10.3.6 Atsūkšanas caurulīšu kalibrēšana

Kalibrēšanas opcijas

Atsūkšanas caurulītes var kalibrēt, izmantojot:
• ietveres standarta atsūkšanas caurulītēm ar taisnu galu (kalibrēšana jāveic, kā aprakstīts 196.

lpp.);
• griešanās punktus atsūkšanas caurulītēm ar liektiem galiem.

Kalibrēšana, izmantojot griešanās punktus

Lai kalibrētu un pārbaudītu atsūkšanas caurulītes ar liektiem galiem, rīkojieties saskaņā ar
norādījumiem 195. lpp.. Turklāt ņemiet vērā tālāk norādīto.

Galu kalibrēšana

Atsūkšanas caurulītes galam ir jāatrodas perpendikulāri
griešanās punktam.

Pagrieziet atsūkšanas caurulīti griešanās punktā, neliecot
tās galu.

Gala novirzes

Griešanās punkta kalibrēšanas laikā atsūkšanas caurulītes galu nedrīkst pilnībā ievietot griešanās
punktā. Tādējādi rodas novirze starp parādīto un faktisko galu. Atkarībā no izmantotās
atsūkšanas caurulītes gals formas un lieluma, novirze var būt līdz 1,5 mm.

Pārbaude, izmantojot atskaites matricu
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10.4 Iepriekš kalibrēti instrumenti
10.4.1 Iepriekš kalibrētu instrumentu ielādēšana

Iepriekš kalibrētu instrumentu veidi

Ar šo programmatūru var izmantot divus iepriekš kalibrētu instrumentu veidus.
• Instrumenti, kuriem jāielādē iepriekšējās kalibrēšanas, tostarp tālāk uzskaitītie:

- Disposable Stylet: 277. lpp. 
- Paint instrumenti (pēc 201. lpp. aprakstīto ielādēšanas un pārbaudes darbību

pabeigšanas).
• Instrumenti, kuru iepriekšējā kalibrēšana ietilpst programmatūrā, tostarp tālāk uzskaitītie:

- Biopsy Needle: 272. lpp. 
- VarioGuide: 255. lpp. 
- Alignment Tool (biopsijas caurulīte): 268. lpp.

Iepriekšējas kalibrēšanas ielādēšana

118 att. 

Brīdinājums
Pirms turpināt, vienmēr rūpīgi pārbaudiet atjaunotos instrumenta kalibrējumus.

Darbības

1. Turiet instrumentu kameras skata laukā.

2. Lai ielādētu iepriekšēju kalibrēšanu, dialoglodziņā Instrument Calibration nospiediet
Load.

3. Ja ir pieejamas vairāku instrumentu iepriekšējas kalibrēšanas, dialoglodziņā Select In-
strument atlasiet nepieciešamo instrumentu.

INSTRUMENTU KALIBRĒŠANA
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Darbības

4.
Dialoglodziņā Verification of Calibration pārbaudiet kalibrēšanu.
PIEZĪME: izpildiet 195. lpp. sniegtos norādījumus (kalibrēšana, izmantojot ICM4). 

Līdzekļa Paint instrumentu ielādēšana un pārbaudīšana

Ja pārbaudāt Paint instrumentu precizitāti, izmantojot atskaites matricu, tad Paint instrumenta
sfēriskā gala dēļ gala novirze ir vismaz 2,8 mm. Lai noteiktu faktisko gala precizitāti, Paint
instruments atskaites matricas konusā jātur vertikāli un no parādītās gala novirzes jāatņem
2,8 mm.

Brīdinājums
Ja izmantojat Paint instrumentu, vienmēr jāielādē iepriekš kalibrētā instrumenta forma, jo
manuāla kalibrēšana nebūs precīza.

Iepriekš kalibrēti instrumenti
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10.5 Piekļūšana kalibrētiem instrumentiem
10.5.1 Pēc kalibrēšanas

Vispārīga informācija

Kad instrumenta kalibrēšana ir veikta un pārbaudīta, tas tiek parādīts dialoglodziņa Tools >
Instruments sarakstā. No tā varat piekļūt kalibrēšanai, piem., lai atkārtotu pārbaudi.

Brīdinājums
Pirms turpināt, vienmēr rūpīgi pārbaudiet atjaunotos instrumenta kalibrējumus.

Piekļuve kalibrētiem instrumentiem

Darbība

Atveriet dialoglodziņu Tools > Instruments.

① ②

119 att. 

Nr. Vienums

①
Kad instrumenta kalibrēšana ir veikta un pārbaudīta, tas tiek parādīts sarakstā.
PIEZĪME: vienumi Biopsy Needle un VarioGuide/Alignment Tool šajā sarakstā ir pie-
ejami vienmēr, arī tad, ja kalibrēšana vēl nav pārbaudīta. 

②
Katram instrumentam ir norādīts tā diametrs (ja tas ir noteikts).
Šajā kolonnā ir norādīts, vai ir atspējota instrumenta ass (piem., ja tās kalibrēšana tika
veikta, izmantojot atskaites matricas konusu).

Kalibrēšanas atlasīšana

Darbība

Lai piekļūtu kalibrēšanai, nospiediet attiecīgo sīktēlu.
Tiek atvērts dialoglodziņš Verification of Calibration.

INSTRUMENTU KALIBRĒŠANA
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120 att. 

Opcijas

Lai pārbaudītu kalibrēšanu, izpildiet 193. lpp. sniegtos norādījumus (pārbaude atskaites matricas
konusā) vai 195. lpp. sniegtos norādījumus (pārbaude, izmantojot ICM4).

Lai parādītu/slēptu skatos parādīto instrumenta asi, aktivizējiet/deaktivizējiet opciju Show Axis.
PIEZĪME: pēc noklusējuma instrumenta ass ir atspējota instrumentiem, kas kalibrēti, izmantojot
atskaites matricu, un instrumentiem, kas kalibrēti ICM4 griešanās punktā. 

Lai norādītu vai mainītu instrumenta diametru, nospiediet Set Diameter (skat. 190. lpp.).

Lai atkārtotu atlasītā instrumenta kalibrēšanu, nospiediet Recalibrate.

Piekļūšana kalibrētiem instrumentiem
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11 ULTRASKAŅA
11.1 Ievads par līdzekli External Ultrasound
11.1.1 Pārskats

Vispārīga informācija

Retrakcijas, šķidruma zuduma vai audzēju izņemšanas dēļ radītās smadzeņu audu nobīdes var
ierobežot navigēšanas precizitāti, vadoties pēc pirmsoperācijas attēliem. Navigētā ultraskaņa tiek
izmantota:
• smadzeņu audu nobīdes noteikšanai un kompensēšanai operācijas laikā;
• asinsvadu vizualizēšanai un atzīmēšanai.

PIEZĪME: navigācijas sistēmai nevar pievienot nevienu ultraskaņas ierīci bez piemērotas video
izvades. 

Pirms darba sākšanas

• Pacientam ir jābūt reģistrētam.
• Ultraskaņas ierīcei ir jābūt pareizi savienotai ar navigācijas sistēmu.
• Ultraskaņas adapterim jābūt savienotam ar ultraskaņas zondi.

Brīdinājums
Pirms ultraskaņas līdzekļu izmantošanas rūpīgi izlasiet Instrumenta lietotāja ceļveža
nodaļas Ultraskaņas adapteri un Ultraskaņas reģistrācijas fantoms.

Brīdinājums
Pirms veicat ar ultraskaņu vadītu navigēšanu, jāveic ultraskaņas zondes kalibrēšana,
izmantojot ultraskaņas reģistrācijas fantomu.

Ierobežojumi

Brīdinājums
Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta programmatūras lietošana, lai kontrolētu un uzņemtu
ultraskaņas attēlu. Šajā rokasgrāmatā nav:
• sniegti norādījumi par ultraskaņas izmeklējumu vai jebkuru citu medicīnisko procedūru

veikšanu;
• sniegti ultraskaņas izmeklējumu vai medicīnisko procedūru medicīniskie protokoli;
• aprakstītas uzņemto skenējumu interpretācijas.

Brīdinājums
Pirms programmatūras līdzekļu External Ultrasound lietošanas lietotājam nepieciešama
apmācība par klīniskajām procedūrām saistībā ar ultraskaņas izmeklējumu veikšanu.

ULTRASKAŅA
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Parādītie ultraskaņas attēli

Brīdinājums
Navigācijas ekrānā parādītie ultraskaņas attēli nav piemēroti izmantošanai diagnostikas
nolūkos. Ja ir svarīga attēla kvalitāte, izmantojiet ultraskaņas ierīces ekrānu.

Ievads par līdzekli External Ultrasound
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11.2 Līdzekļa External Ultrasound startēšana
11.2.1 Līdzekļa External Ultrasound aktivizēšana

Vispārīga informācija

Lai veiktu ārējās ultraskaņas integrēšanu, starp ultraskaņas ierīci un navigācijas sistēmu ir
jāizveido video savienojums. Izmantojot video kabeli, ārējās ultraskaņas ierīce ir jāsavieno ar
Brainlab sistēmu.

Ultraskaņas aktivizēšana

121 att. 

Darbība

Atveriet dialoglodziņu Tools > Ultrasound.

ULTRASKAŅA
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11.2.2 Ultraskaņas zondes atlasīšana

Vispārīga informācija

Lai navigētu ultraskaņas zondi, tā jākalibrē iestatītajā caurduršanas dziļumā un frekvencē.
Ideālā gadījumā ultraskaņas speciālists ultraskaņas ierīcē instalē Brainlab sākotnējos
iestatījumus, lai tie atbilstu navigācijas sākotnējiem iestatījumiem. Lai iegūtu papildinformāciju par
ultraskaņas sākotnējiem iestatījumiem un iepriekšējo kalibrēšanu, sazinieties ar Brainlab atbalsta
dienestu.

Ultraskaņas zondes atlase

122 att. 

Darbība

Sadaļā Tools > Ultrasound > Ultrasound Probes, nospiežot ikonu, atlasiet zondi, kuru izman-
tosiet navigācijai. Tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu pārbaudīt zondi (skat. 210. lpp.).
PIEZĪME: kalibrētā izvēlētā zonde tiek iezīmēta. 

Brīdinājums
Pārbaudiet navigācijas sistēmā atlasītajai zondes kalibrēšanai atbilstošos ultraskaņas
ierīces iestatījumus (izvades kanālu, rādīšanas apgabalu, tālummaiņas līmeni, attēla
apgriešanu, skenēšanas dziļumu).

Brīdinājums
Noteikti jāatlasa navigācijas laikā faktiski izmantotā ultraskaņas zonde.

Papildu opcijas

Opcijas

Lai pievienotu jaunu zondi, nospiediet Add New Probe. Tiek izmantoti iepriekšējās kalibrēšanas
video iestatījumi. Pēc tam tiek parādīts dialoglodziņš Enter Probe Name. Ja ultraskaņas zondes
kalibrēšana iepriekš nav veikta, jāsāk ar video iestatījumu definēšanu (skat. 213. lpp.).
PIEZĪME: mainītus attēla iestatījumus jaunajai zondei var noteikt atkārtoti (skat. 216. lpp.). 

Līdzekļa External Ultrasound startēšana
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Opcijas

Lai dzēstu zondi no saraksta, nospiediet atbilstošo pogu X. Tiek lūgts šīs darbības apstiprinā-
jums.
PIEZĪME: jau atlasītu ultraskaņas zondi nevar dzēst. 

ULTRASKAŅA
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11.2.3 Zondes kalibrēšanas pārbaude

Vispārīga informācija

Pēc katras ultraskaņas zondes kalibrēšanas vai pēc jau kalibrētas zondes atlasīšanas ir svarīgi
pārbaudīt kalibrēšanas precizitāti, tā nodrošinot pareizu attēla parādīšanu.

Ultraskaņas pārbaudes dialoglodziņš

②①

123 att. 

Nr. Vienums

①

Kad ultraskaņas zonde tiek turēta pie ultraskaņas reģistrācijas fantoma, tiek parādīts
fantoma ultraskaņas attēls.
• Ar maziem, baltiem apgabaliem šajā attēlā tiek norādīti kalibrēšanas punkti (fantoma

vadu krustpunkti).
• Dzeltenie tēmēkļi norāda uz kalibrēšanas punktu pozīciju, kas aprēķināta, ņemot vērā

zondes pozīciju.

②
Kad ultraskaņas zondi turat pie pacienta galvaskausa, atlasītā attēlu kopa tiek rekon-
struēta atbilstoši faktiskajam ultraskaņas plaknes novietojumam. Anatomiskās robežzī-
mes varat salīdzināt ar MR/DT datiem.

Brīdinājums
Ja tiek izmantots doplera režīms, pārliecinieties, ka pārbaudes lapā ar ārējās ultraskaņas
ierīci tiek rādīta pareizā krāsas reprodukcija. Lai nodrošinātu pareizu doplera datu
attēlojumu, nepieciešama S-Video ievade.

Brīdinājums
Informācija, ko navigācijas ekrānā parāda ultraskaņas doplers, var atšķirties no
informācijas, kas tiek parādīta ārējā ultraskaņas sistēmā. Lai iegūtu detalizētāku attēlu,
skatiet arī ārējo ultraskaņas sistēmu.

Pārbaudes biežums

Brīdinājums
Ikreiz, veicot ultraskaņas vadītu navigāciju, jāpārbauda sesijas kalibrēšanas precizitāte.

Līdzekļa External Ultrasound startēšana
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Precizitātes pārbaude, izmantojot fantomu (1. opcija)

Darbības

1. Turiet zondi vertikāli, ultraskaņas reģistrācijas fantoma vidū.

2.
Attēla skatā ① pārbaudiet, vai dzeltenie tēmēkļi atbilst balto apgabalu novietojumam. Ja
katrs tēmēklis atrodas tieši virs baltajiem apgabaliem (stienīšiem), tas nozīmē, ka kalibrē-
šana ir precīza.

3. Pārbaudiet precizitāti, lēni pārvietojot zondi, lai redzētu, vai tēmēkļa centrs atbilst stienīšu
kustībai.

Precizitātes pārbaude tieši uz galvaskausa (2. opcija)

Darbības

1. Turiet zondi pie zināma robežpunkta uz pacienta galvaskausa.

2. Skatā Ultrasound Inline ② (skat. 228. lpp.) pārbaudiet, vai ultraskaņas attēla novieto-
jums atbilst pacienta datiem.

Nākamās darbības

Opcijas

Ja precizitāte ir pietiekama, nospiediet Accept, lai apstiprinātu kalibrēšanu.

Ja precizitāte nav pietiekama, nospiediet Recalibrate.
Tiek atvērts dialoglodziņš Rod Detection (skat. 217. lpp.).

Pašā pirmajā ultraskaņas zondes kalibrēšanas reizē kalibrēšanu var uzlabot arī manuāli. No-
spiediet Improve. Tiek atvērts dialoglodziņš Manual Rod Placement (skat. 218. lpp.).

Papildu opcijas

Poga Funkcija

Flip

Funkcija Flip nodrošina tādu pašu ārējās ultraskaņas funkcionalitāti, lai
ultraskaņas attēlu pielāgotu lietotāja vajadzībām.
Apvērš ultraskaņas skatu un pacienta datu skatu vertikāli. Iestata attēla
novietojumu atbilstoši iestatītajai pozīcijai/pacienta novietojumam.
PIEZĪME: ja tiek izmantota ārēja apvēršanas funkcija, esošā ultraskaņas
zondes kalibrēšana kļūst nederīga. Vertikālajā lapā nospiediet Flip, lai ul-
traskaņas attēlu pielāgotu lietotāja vajadzībām. 

Recalibrate
Nospiežot Recalibrate, tiek atvērts dialoglodziņš Rod Detection, un pēc
tam kalibrēšanas uzlabošanai var lietot automātisko kalibrēšanu (skat.
217. lpp.).

Improve

Nospiežot pogu Improve, tiek atvērts dialoglodziņš Manual Rod Place-
ment. Tagad varat manuāli uzlabot kalibrēšanu (skat. 218. lpp.).
PIEZĪME: funkciju Improve var izmantot tikai pēc pašas pirmās ultraska-
ņas zondes kalibrēšanas reizes. 

Accept Apstiprina pārbaudīto ultraskaņu kalibrēšanu.

ULTRASKAŅA

Programmatūras lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.4 Cranial/ENT Vers. 3.1 211



Poga Funkcija

Cancel

Atceļ ultraskaņas kalibrēšanu un atver galveno ekrānu.
PIEZĪME: ja ultraskaņas zonde jau ir atlasīta un pārbaudīta, pārbaudes la-
pā atlasot opciju Cancel, šī iepriekš atlasītā zonde saglabājas kā atlasītā
zonde. 

Līdzekļa External Ultrasound startēšana
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11.2.4 Jaunas ultraskaņas zondes kalibrēšana

Vispārīga informācija

Kalibrēšana ir jāveic tālāk norādītajos gadījumos:
• neviena zonde nav kalibrēta vai kalibrētās zondes ir izdzēstas;
• zondes pārbaude ir nesekmīga.

Attēla iestatījumu noteikšana kalibrēšanai

124 att. 

Darbības

1. Sadaļā Tools > Ultrasound > Ultrasound Probes nospiediet Add New Probe.

2.

• Kalibrējot ultraskaņas zondi pirmo reizi, jādefinē video ievade (skat. 213. lpp.).
• Ja ultraskaņas zonde jau ir kalibrēta, tiks izmantota iepriekšējai kalibrētajai zondei no-

teiktā video ievade, apcirpšana un attēla iestatījumi. Šos iestatījumus var mainīt, dialo-
glodziņā Cone Definition nospiežot Image Settings (216. lpp.).

3. Atlasiet opciju Add New Probe un norādiet zondes nosaukumu (skat. 215. lpp.).

PIEZĪME: ja ultraskaņas attēls netiek parādīts, pārliecinieties, vai atlasītā video ievade sakrīt ar
ultraskaņas ierīces panelim pievienotajiem kabeļiem. 

Brīdinājums
Katras lietošanas laikā video ir jāsavieno ar vienu un to pašu kalibrēšanas laikā atlasīto
ievadi. Izmantojot citu ievadi iespējama nepareiza kalibrēšana.

Video ievades noteikšana

Cilnē Video Input tiek noteikts izmantotais video signāls un video ievade.
Kalibrējot jaunu zondi pirmo reizi, tiek atvērts dialoglodziņš Video Input, parādot uzvedni atlasīt
piemērotu video ievadi, tā nosakot video iestatījumus.

ULTRASKAŅA
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125 att. 

Darbības

1. Cilnē Video Input jāiestata video savienojuma kanāls. Lai atlasītu nepieciešamo ievadi,
nospiediet Select Input (skat. 213. lpp.).

2. Atlasiet Signal Type (PAL vai NTSC).

3. Lai sāktu zondes kalibrēšanu, nospiediet Accept.

PIEZĪME: visi video iestatījumi ir pieejami tikai kalibrēšanas laikā. Attēla iestatījumi ir pieejami
dialoglodziņā Cone Definition, nospiežot ikonu Image Settings (skat. 216. lpp.). 

Ultraskaņas attēla apgriešana

Cilnē Cropping var definēt galvenajos skatos rādīto ultraskaņas attēlu. Pievienotais ultraskaņas
attēls tiek ierobežots dzelteno līniju ietvaros redzamā attēla robežās.

126 att. 

Līdzekļa External Ultrasound startēšana
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Darbības

1.
Mainiet apgriešanas loga lielumu.
Lai pielāgotu ultraskaņas attēla platumu, izmantojiet slīdni Horizontal Size.
Lai pielāgotu ultraskaņas attēla augstumu, izmantojiet slīdni Vertical Size.

2. Lai pielāgotu apgriešanas logu centru, noklikšķiniet uz attēla.

Brīdinājums
Lai nepieļautu saistītās ultraskaņas informācijas apgriešanu, ultraskaņas skats jādefinē tā,
lai tajā būtu redzams viss konuss. Norādītajā skata taisnstūrī ir jābūt redzamai visai
saistītajai informācijai. Ārējā ultraskaņas skatā pārbaudiet, vai visa informācija ir redzama.

Attēla iestatījumu pielāgošana

Cilnē Settings var pielāgot attēla skata iestatījumus, izmantojot slīdņu joslas. Papildinformāciju
par attēla iestatījumiem skatiet 53. lpp..

127 att. 

Piekļuve ultraskaņas attēla iestatījumiem

Ultraskaņas attēla iestatījumus var mainīt dažādos veidos.

Opcijas

Sadaļā Tools > Ultrasound nospiediet Image Settings, lai atvērtu dialoglodziņus, kur veikt pie-
lāgošanu (skat. 223. lpp.).

Mainiet attēla iestatījumus dialoglodziņā Cone Definition (skat. 216. lpp.).

Ultraskaņas zondes apzīmēšana

Kalibrējot ultraskaņas zondi navigācijas sistēmā pirmo reizi, šī zonde tiek nodēvēta atbilstoši
definētajiem attēla un video iestatījumiem. Ultraskaņas zondes kalibrēšanu var nodēvēt tikai vienu
reizi.
Ja ultraskaņas zonde navigācijas sistēmā jau ir kalibrēta, citu iestatījumu var definēt, lapā Probe
Selection nospiežot Add New Probe.

ULTRASKAŅA
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128 att. 

Darbības

1. Ievadiet nosaukumu, izmantojot virtuālo tastatūru. Lai zondi identificēt būtu vienkārši, tās
nosaukumā jāietver zondes nosaukums un izmantotā ultraskaņas frekvence.

2. Lai saglabātu zondes nosaukumu, nospiediet Proceed.

Kalibrēšanas konusa pielāgošana

Dialoglodziņā Cone Definition redzams ieteiktais ultraskaņas konuss (dzeltenā kontūra). Konuss
ietver apgabalu, kas tiek izmantots ultraskaņas zondes kalibrēšanai. Novietojiet konusu tā, lai
visas attēla daļas, kas nav saistītas ar B-režīma attēlu, atrastos ārpus dzeltenās kontūras un
norādītais konuss rādītu ultraskaņas attēlu.
PIEZĪME: video ievades iestatījumus var mainīt, skatā nospiežot Image Settings ④.
 

②

④
③

①

129 att. 

Darbības

1. Aktivizējiet punktu, nospiežot tēmēkli un pārvietojot to, ap ultraskaņas konusu izveidojot
dzeltenu kontūru ①.

Līdzekļa External Ultrasound startēšana
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Darbības

2.
Lai novietotu punktu, ekrānā nospiediet vēlamajā atrašanās vietā. Lai pozīciju regulētu
precīzi, izmantojiet palielināto skatu ②.
Pašreizējais punkts (attēlots dzeltenā krāsā) tiek pārvietots uz norādīto apgabalu.

3.

Pielāgojiet caurduršanas dziļumu, izmantojot slīdni ③. Caurduršanas dziļuma vērtība var
būt 50–100 mm diapazonā.
PIEZĪME: dialoglodziņā norādītajam caurduršanas dziļumam jābūt vienādam ar pievieno-
tās ultraskaņas zondes caurduršanas dziļumu. 

Brīdinājums
Tiek atbalstītas tikai ultraskaņas zondes ar caurduršanas dziļumu 50–100 mm diapazonā.

Automātiskā kalibrēšana

Dialoglodziņā Rod Detection tiek sniegta reāllaika atgriezeniskā saite par to, kuri attēla objekti
tiek izmantoti automātiskajai kalibrēšanai.

①

②

130 att. 

Darbības

1. Pielāgojiet sarkanās līnijas ①, lai izfiltrētu attēla artefaktus, kurus var noteikt kā stienīšus.
Tiks ignorēti visi dati, kas atrodas virs augšējās līnijas un zem apakšējās līnijas.

2. Turiet zondes uzgali vertikālā pozīcijā ultraskaņas reģistrācijas fantoma gumijas daļas
centrā, novietojot ultraskaņas plakni atbilstoši fantomam.

3.

Ja ar programmatūras kalibrēšanas algoritmu ultraskaņas attēlā tiek noteikti baltie kalibrē-
šanas punkti, tiem tiek apvilktas zaļas kontūras. Ultraskaņas ierīcei jāatrodas vietā vairā-
kas sekundes.
• Ja kalibrēšana ir sekmīga, tiek atvērta lapa Ultrasound Verification.
• Ja kalibrēšana neizdodas, tiek atvērta lapa Manual Rod Placement.

PIEZĪME: attēla iestatījumus var pielāgot, skatā atlasot Image Settings ②.
 

Brīdinājums
Lai nodrošinātu ultraskaņas zondes sterilitāti, kalibrēšanas laikā ultraskaņas reģistrācijas
fantoms ir jāpārklāj.
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Labas kalibrēšanas sasniegšana

Ultraskaņas zondes kalibrēšanai kalibrēšanas algoritms izmanto kalibrēšanas fantoma stienīšus.
Nākamajos attēlos ir sniegts ieskats par to, kā jāizskatās noteikto ultraskaņas fantoma stienīšu
veidošanai, lai kalibrēšana būtu sekmīga. Sniegti dažādu caurduršanas dziļumu piemēri.

Kalibrēšana Skaidrojums

• Kreisajā pusē ir redzama stienīša noteikša-
na, ultraskaņas attēlā izmantojot kalibrēša-
nas algoritmu.

• Redzētajā veidā novietojiet ultraskaņas zon-
di atbilstoši stienīša veidošanai.

• Izmantojot ultraskaņas zondi 60 mm caur-
duršanas dziļumā, tiek noteikti pieci stienīši.

Šāda stienīša veidošana nodrošina sekmīgu
ultraskaņas zondes kalibrēšanu.

• Redzētajā veidā novietojiet ultraskaņas zon-
di atbilstoši stienīša veidošanai.

• Izmantojot 80 mm caurduršanas dziļumu, ir
redzami astoņi stienīši.

Šāda stienīša veidošana nodrošina sekmīgu
ultraskaņas zondes kalibrēšanu.

• Redzētajā veidā novietojiet ultraskaņas zon-
di atbilstoši stienīša veidošanai.

• Izmantojot 100 mm caurduršanas dziļumu,
ir redzami vismaz astoņi stienīši.

Šāda stienīša veidošana nodrošina sekmīgu
ultraskaņas zondes kalibrēšanu.

Manuālā kalibrēšana

Ja automātiskā kalibrēšana neizdodas, tiek atvērts dialoglodziņš Manual Rod Placement. Šajā
dialoglodziņā var manuāli uzlabot automātiskās kalibrēšanas veikto kalibrēšanu, manuāli
pielāgojot automātiskās kalibrēšanas automātiski atlasītos stienīšus. Ultraskaņas attēlā
kalibrēšanai tiek izmantoti ultraskaņas reģistrācijas fantoma baltie kalibrēšanas punkti.
Kā pareizi jāizskatās stieņa manuālai ievietošanai skatiet ultraskaņas fantomā ①.

Līdzekļa External Ultrasound startēšana
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①

131 att. 

②

132 att. 

Darbības

1.

Kalibrēšanas nolūkos tiek izmantots ultraskaņa attēla uzņēmums. Atlasītie kalibrēšanas
punkti tiek automātiski atzīmēti ar baltiem tēmēkļiem. Tēmēkļa pozīcija ir ultraskaņas attē-
la balto kalibrēšanas punktu centrā.
PIEZĪME: ja reģistrācijas fantoma kalibrēšanas punkti skatā nav skaidri redzami, nospie-
diet Try Again. Programmatūrā tiek atvērts dialoglodziņš Rod Detection, kur var veikt
jaunu automātisko kalibrēšanu. 

2.

• Lai pielāgotu kalibrēšanas punkta pozīciju, nospiediet attiecīgā kalibrēšanas punkta tē-
mēkli un mainiet tā pozīciju. Atlasītais tēmēklis tiek iezīmēts dzeltenā krāsā.

• Lai novietotu kalibrēšanas punktu, ekrānā nospiediet uz nepieciešamās atrašanās vie-
tas. Pašreizējais punkts (attēlots dzeltenā krāsā) tiek pārvietots uz norādīto apgabalu.
Manuāli pielāgojiet kalibrēšanas punktus, līdz tie atbilst ultraskaņas attēla balto stienīšu
centram.

Lai pozīciju regulētu precīzi, izmantojiet palielināto skatu ②.

3.

Secīgi novietojiet visus kalibrēšanas punktus.
• Lai pievienotu kalibrēšanas punktus vai atlasītu papildu stienīšus, nospiediet Add Rod.
• Lai noņemtu kalibrēšanas punktus vai atceltu stienīšu atlasi, nospiediet Remove Rod.

PIEZĪME: lai veiktu kalibrēšanu, nepieciešami vismaz pieci kalibrēšanas punkti. 

PIEZĪME: ņemot vērā kalibrēšanas dziļumu, stienīšu maksimālais skaits var būt dažāds,
kā minēts lapā Manual Rod Placement. 
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Darbības

4.

Nospiediet Calibrate, lai veiktu atkārtotu kalibrēšanu atbilstīgi manuāli kalibrētajiem punk-
tiem.
Ja manuālā kalibrēšana neizdodas, tiek atvērta lapa Ultrasound Calibration Error. No-
spiediet:
• Try Again, lai uzlabotu kalibrēšanas punktu pozīcijas maiņu;
• Cancel, lai priekšlaikus pārtrauktu ultraskaņas kalibrēšanu.

Ja kalibrēšana ir sekmīga, programmatūrā tiek parādīta uzvedne pārbaudīt tās precizitāti
(skat. 220. lpp.).

Manuālas kalibrēšanas papildu opcijas

Poga Funkcija

Add Rod

Pievieno papildu kalibrēšanas punktu (tēmēkli), lai definētu jaunu stienīti. Lai
kalibrēšana būtu sekmīga, jānorāda vismaz pieci kalibrēšanas punkti.
Atkarībā no caurduršanas dziļuma var novietot maksimālo kalibrēšanas punktu
skaitu (skat. 218. lpp.).

Remove Rod Noņem atlasīto (dzelteno) tēmēkli.

Reset Atjauno sākotnēji atlasīto kalibrēšanas punktu, kas atlasīts manuālajai kalibrē-
šanai.

Try Again

Nospiežot pogu Try Again, tiek atvērta lapa Rod Detection, kur automātisko
kalibrēšanu var izmantot, lai:
• veiktu sekmīgu automātisko kalibrēšanu (skat. 217. lpp.); vai
• uzņemtu jaunu ultraskaņas attēlu manuālai kalibrēšanai.

Calibrate Veic jaunu kalibrēšanu, izmantojot manuāli norādītos kalibrēšanas punktus.

Cancel Atceļ ultraskaņas zondes kalibrēšanu un atver galveno ekrānu.

Ultraskaņas kalibrēšanas pārbaude

②①

133 att. 

Darbības

1. Novietojiet ultraskaņas zondi uz ultraskaņas reģistrācijas fantoma. Skatā ① kalibrēša-
nas stienīšiem un tēmēkļiem ir jāsakrīt ar fantoma stienīšiem un tēmēkļiem.

Līdzekļa External Ultrasound startēšana
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Darbības

2. Skatā ② redzami kalibrēšanas ierobi ar ultraskaņas datiem (parādīti zaļā krāsā). Salīdzi-
niet anatomiskos robežpunktus un MR/DT datus.

3.

Izvēlieties kādu no tālāk uzskaitītajām opcijām.
• Nospiediet Recalibrate. Tiek atvērts dialoglodziņš Rod Detection, kur veikt automāti-

sko ultraskaņas kalibrēšanu.
• Nospiediet Improve. Tiek atvērts dialoglodziņš Manual Rod, kur manuāli uzlabot kali-

brēšanu.
• Lai pieņemtu pašlaik pārbaudīto zondi, nospiediet Accept.
• Lai atceltu pašreizējo zondes kalibrēšanu, nospiediet Cancel. Atkal tiek atvērts galve-

nais ekrāns.

PIEZĪME: mainot caurduršanas dziļumu, frekvenci vai citus ārējās ultraskaņas ierīces ultraskaņas
iestatījumus, kalibrēšana kļūst nederīga. Jāveic jauna kalibrēšana. 

PIEZĪME: papildinformāciju par ultraskaņas pārbaudīšanu skatiet sadaļā Zondes kalibrēšanas
pārbaude 210. lpp. 

Ultraskaņas kalibrēšanas precizitātes pārbaude

Brīdinājums
Pēc kalibrēšanas vienmēr pārbaudiet ultraskaņas izsekošanas precizitāti, pārbaudot, vai
ultraskaņas zonde tiek pareizi attēlota DT/MR datos. Novietojiet zondi zināmu anatomisko
robežpunktu virzienā un pārbaudiet ekrānā parādīto pozīciju.

Atkārtota kalibrēšana

Ja zondes pārbaude šķiet neprecīza, ultraskaņas zonde jākalibrē atkārtoti, lai sasniegtu precīzu
kalibrēšanu.
Mainot caurduršanas dziļumu, frekvenci vai citus ārējās ultraskaņas ierīces ultraskaņas
iestatījumus, kalibrēšana kļūst nederīga un jāveic jauna kalibrēšana.
Lapā Ultrasound Verification nospiediet Recalibrate, lai atvērtu lapu Rod Detection un
automātiski kalibrētu ultraskaņas zondi atkārtoti.
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11.3 Rīki External Ultrasound
11.3.1 Piekļūšana rīkiem

Piekļūšana ultraskaņas rīkiem

Kad kalibrēšana ir pārbaudīta, dialoglodziņā Tools > Ultrasound tiek parādītas visas pieejamās
līdzekļa External Ultrasound funkcijas. 

134 att. 

Pieejamie rīki

Ja jums ir līdzekļa External Ultrasound programmatūras licence, ir pieejami tālāk uzskaitītie
ultraskaņas rīki.

Rīks Skaidrojums Skatīt

Ultrasound Probes Atlasa un pārbauda iepriekš kalibrētu ultraskaņas zondi
vai kalibrē jaunu zondi vai caurduršanas dziļumu. 208. lpp.

Switch to BK Medical Ul-
trasound Lai lietotu BK Medical Ultrasound. 231. lpp.

Image Settings Sniedz iespēju pielāgot ultraskaņas attēla iestatījumus,
piemēram, spilgtumu, kontrastu, piesātinājumu. 223. lpp.

Object Shift Maina ar kontūru apvilkto objektu pozīcijas. 155. lpp.

Ultrasound Landmarks Robežpunktu noteikšanai, izmantojot ultraskaņas attē-
lu. 167. lpp.

3-D Ultrasound Acquisi-
tion Ultraskaņas 3D attēlu kopas uzņemšanai. 224. lpp.

Rīki External Ultrasound
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11.3.2 Attēla iestatījumi

Vispārīga informācija

Dialoglodziņā Image Settings var pielāgot attēla iestatījumus, izmantojot slīdņu joslas.
Papildinformāciju par attēla iestatījumiem skatiet 53. lpp.

Attēla iestatījumu pielāgošana

135 att. 

Opcijas

Lai atvērtu dialoglodziņu Image Settings un veiktu pielāgošanu, atlasiet Tools > Ultrasound
(skat. 222. lpp.).

Nospiediet uz ikonas Image Settings, kas redzama skatā Ultrasound un Ultra-
sound Inline.
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11.4 3-D Ultrasound Acquisition
11.4.1 Ievads

Pārskats

Izmantojot rīku 3-D Ultrasound Acquisition, operācijas laikā var uzņemt jaunas attēlu kopas,
skenējot pacienta galvas audus. Jauno attēlu kopu var izmantot navigācijas nolūkos.

Iegūto datu precizitāte

Brīdinājums
Ja ultraskaņas adapteris kļūst vaļīgs, intraoperatīvi iegūtā 3D ultraskaņas attēlu kopa var
neatbilst pirmsoperācijas attēlu kopai.

Brīdinājums
Smadzeņu audu nobīdes vai rezekcijas dēļ iegūtie 3D ultraskaņas dati pēc kāda laika var
atšķirties no faktiskajām pacienta anatomiskajām struktūrām.

Brīdinājums
Izmantojot funkciju 3-D Ultrasound Acquisition, var iegūt precīzus datus tikai par tādiem
audiem, kuru novietojums attiecībā pret Mayfield atskaites matricu paliek nemainīgs.

3D ultraskaņas funkcijas lietošanas padomi

136 att. 
• Pārvietojiet adapteri vienā garā, lēnā, vienmērīgā kustībā (apmēram 10 sekundes).
• Izsekošanas matricai pēc iespējas jābūt vērstai pret kameru.
• Nepārvietojiet adapteri vienā vietā divas reizes.
• Centieties turēt adapteri perpendikulāri. Pieļaujams tikai neliels slīpums.
• Ultraskaņas ierīcei jābūt vērstai uz interesējošo zonu.

Brīdinājums
Lai novērstu aizkavi starp ultraskaņas attēlu un tā korelāciju ar DT/MR attēliem, pārvietojiet
zondi lēnām un vienmērīgi. Lai sasniegtu maksimālu precizitāti, iegūstiet ultraskaņas datus
vienā lēnā kustībā.

3-D Ultrasound Acquisition
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Piekļuve ultraskaņas 3D uzņemšanas dialoglodziņam

137 att. 

Darbība

Lai atvērtu dialoglodziņu Acquisition of 3-D Ultrasound, atlasiet Ultrasound > Tools un no-
spiediet 3-D Ultrasound Acquisition.

Ultraskaņas attēlu ierakstīšana

Darbības

1.

• Lai uzsāktu ultraskaņas datu iegūšanu, turiet zondi pret interesējošo reģionu un nospie-
diet Start.

• Lēni grieziet galu, lai precīzi ierakstītu ultraskaņas attēlus, vienlaikus uzmanoties, lai
nebojātu pacienta audus.

PIEZĪME: tagad tiek parādīta poga Stop. 

2.
Kad ultraskaņas attēlu uzņemšana ir pabeigta, nospiediet pogu Stop.
PIEZĪME: ultraskaņas attēlu uzņemšanu var turpināt līdz 500 attēlu uzņemšanai, no jauna
nospiežot pogu Start. 

3. Lai saglabātu uzņemto attēlu kopu, nospiediet Accept.

4. Ja ultraskaņas attēli jau ir uzņemti, var nospiest pogu Clear, lai tos dzēstu.

Saglabātie attēli

Programmatūrā tiek saglabāts līdz 500 attēlu, kas tiek apkopoti vienā attēlu kopā. Jauno attēlu
kopu var izmantot navigācijas nolūkos (skat. 141. lpp.).
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11.5 Ultraskaņas attēli
11.5.1 Pārskats

Vispārīga informācija

Ultraskaņas attēlus var parādīt reāllaikā. Attēlos tiek rādītas plānotās trajektorijas, objekti un
punkti.

Pirms darba sākšanas

Pārliecinieties, ka ir konfigurēta ultraskaņas video izvade (skat. 215. lpp.).

Ultraskaņas attēlu rādīšana

Darbības

1. Galvenajā ekrānā nospiediet acs ikonu tajā skatā, kuru vēlaties parādīt.

2. Atlasiet cilni Other Views.

3.

Nospiediet uz skata Ultrasound vai Ultrasound Inline. Dialoglodziņš tiek aizvērts un
skats tiek atjaunināts ar atlasīto ultraskaņas attēlu.
PIEZĪME: skatam Ultrasound Inline papildus ir nepieciešama datu kopas atlase (skat.
228. lpp.). 

Ultraskaņas attēlu sasaldēšana

Ultraskaņas skatā to var sasaldēt, izmantojot ikonu Ultrasound Freeze.

Darbības

1.
Nospiediet deaktivizēto ikonu Ultrasound Freeze skatā Ultrasound vai Ultra-
sound Inline.
Tiek ietekmēts tikai tas ultraskaņas skats, kurā ir aktivizēta ikona.

2. Lai atceltu ultraskaņas attēla sasaldēšanu, nospiediet aktivizēto ikonu Ultra-
sound Freeze.

Brīdinājums
Lai sasaldētu ultraskaņas attēlus, izmantojiet programmatūras funkciju Ultrasound Freeze,
nevis ultraskaņas ierīces funkciju.

Dažādi ultraskaņas skati

Skats Skaidrojums

Ultrasound
Sniedz iespēju parādīt ultraskaņas attēlu.
Attēlos tiek rādītas plānotās trajektorijas, objekti un punkti.

Ultrasound Inline
Var parādīt atlasīto attēlu kopu, kurā, atbilstoši ultraskaņai, rekonstruēti
DT/MR dati (skat. 228. lpp.).
Attēlos tiek rādītas plānotās trajektorijas, objekti un punkti.

Ultraskaņas attēli
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Brīdinājums
Lietotā ultraskaņas skata novietojums un pacienta novietojums nav savstarpēji saistīti.
Mainot novietojumu ACS skatā, ultraskaņas skats netiek ietekmēts.

Brīdinājums
Ja tiek izmantota visa sistēmas jauda, ultraskaņas un video attēli var tikt rādīti ar aizkavi.

ULTRASKAŅA
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11.5.2 Skats Ultrasound Inline

Pārskats

Skatā Ultrasound Inline var parādīt atlasīto attēlu kopu, kurā, atbilstoši ultraskaņai, rekonstruēti
DT/MR dati.

Ultraskaņas rekonstrukcijas rādīšana

Darbības

1. Nospiediet acs ikonu.

2. Atlasiet cilni Other Views. 

3. Nospiediet skata Ultrasound Inline pogu. Šis dialoglodziņš tiek aizvērts, un skats tiek at-
jaunināts ar skatu Ultrasound Inline.

4.
Ja ir pieejamas vairākas attēlu kopas, tiek atvērts dialoglodziņš Select Set. Atlasiet skatā
parādāmo attēlu kopu. Šis dialoglodziņš tiek aizvērts, un skats tiek atjaunināts ar skatu
Ultrasound Inline.

Attēla rādīšana

Augšējā labajā skatā tiek rādīts skats Ultrasound Inline ①.

①

138 att. 

Skata Ultrasound Inline pārklāšana

Darbības

1.

Lai ultraskaņas rekonstrukciju pārklātu ar ultraskaņas video attēlu, nospiediet
deaktivizēto ikonu Overlay.
PIEZĪME: ja ir aktivizēts ārējās ultraskaņas ierīces režīms Doppler, pārbaudiet
ārējā displeja krāsu informāciju. 

2. Lai izslēgtu funkciju Overlay, nospiediet aktīvo ikonu Overlay.

Ultraskaņas attēli
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Brīdinājums
Pārklātajā ultraskaņas video attēlā var būt paslēptas svarīgas pamata attēlu kopas
struktūras. Lai rādītu šo attēlu kopu, lietojiet papildu skatu vai izslēdziet ultraskaņas
pārklājumu, lai pārbaudītu slēptās struktūras.

Pārklāšanas pielāgošana

Skatā Ultrasound Inline nospiediet ikonu Image Settings un dialoglodziņā Image Settings
atlasiet cilni Overlay.

①

③

②

④

139 att. 

Nr. Funkcija

① Pielāgo attēla vērtību Lower Threshold. Ultraskaņas attēla tumšākās daļas netiek rādī-
tas.

② Pielāgo attēla vērtību Upper Threshold. Ultraskaņas attēla gaišākās daļas netiek rādītas.

③ Pielāgo ultraskaņas attēla vērtību Intensity, mainot ultraskaņas attēla pārklājuma caurre-
dzamību.

④ Aktivizē attēla vērtību Green Overlay, mainot ultraskaņas attēla krāsu pret zaļajiem to-
ņiem.
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11.5.3 Ultraskaņas skata konfigurēšana

Vispārīga informācija

Ultraskaņas attēlus var parādīt reāllaikā. Attēlos tiek rādītas plānotās trajektorijas, objekti un
punkti. Tālāk ir uzskaitītas ieteicamās skata konfigurācijas.

Ieteicamais skata izkārtojums

① ② ③

④⑥ ⑤

140 att. 

Nr. Skats

① Aksiāls

② Koronāls

③ Sagitāls

④ 3D pārskats

⑤ Skats Ultrasound Inline bez pārklājuma

⑥ Skats Ultrasound Inline ar pārklājumu

Izsekotas kalibrētas ultraskaņas zondes rīka gals ir vienāds ar parādītā ultraskaņas konusa
augšējās robežas centru. Parādītā trajektorija ietilpst ultraskaņas plaknē.

Ultraskaņas attēli

230 Programmatūras lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.4 Cranial/ENT Vers. 3.1



11.6 BK Medical Ultrasound
11.6.1 Ievads darbā ar BK Medical Ultrasound

Vispārīga informācija

Retrakcijas, šķidruma zuduma vai audzēju izņemšanas dēļ radītās smadzeņu audu nobīdes var
ierobežot navigēšanas precizitāti, vadoties pēc pirmsoperācijas attēliem. Navigētā ultraskaņa tiek
izmantota:
• smadzeņu audu nobīdes noteikšanai un kompensēšanai operācijas laikā;
• asinsvadu vizualizēšanai un atzīmēšanai.

Pirms darba sākšanas

• Pacientam ir jābūt reģistrētam.
• Ultraskaņas ierīcei ir jābūt pareizi savienotai ar navigācijas sistēmu.
• Ultraskaņas adapterim jābūt savienotam ar ultraskaņas zondi.

Brīdinājums
Pirms ultraskaņas līdzekļu izmantošanas rūpīgi izlasiet Instrumenta lietotāja ceļveža
nodaļas Ultraskaņas adapteri un Ultraskaņas reģistrācijas fantoms.

Brīdinājums
Pirms veicat ar ultraskaņu vadītu navigēšanu, jāveic ultraskaņas zondes kalibrēšana,
izmantojot ultraskaņas reģistrācijas fantomu.

Ierobežojumi

Brīdinājums
Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta programmatūras lietošana, lai kontrolētu un uzņemtu
ultraskaņas attēlu. Šajā rokasgrāmatā nav:
• sniegti norādījumi par ultraskaņas izmeklējumu vai jebkuru citu medicīnisko procedūru

veikšanu;
• sniegti ultraskaņas izmeklējumu vai medicīnisko procedūru medicīniskie protokoli;
• aprakstītas uzņemto skenējumu interpretācijas.

Brīdinājums
Pirms programmatūras līdzekļu BK Medical Ultrasound lietošanas lietotājam nepieciešama
apmācība par klīniskajām procedūrām saistībā ar ultraskaņas izmeklējumu veikšanu.

Parādītie ultraskaņas attēli

Brīdinājums
Navigācijas ekrānā parādītie ultraskaņas attēli nav piemēroti izmantošanai diagnostikas
nolūkos. Ja ir svarīga attēla kvalitāte, izmantojiet ultraskaņas ierīces ekrānu.
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11.6.2 BK Medical Ultrasound startēšana

Vispārīga informācija

Lai veiktu ultraskaņas integrēšanu, jāizveido ultraskaņas ierīces un navigācijas sistēmas video
savienojums. Ultraskaņas ierīcei BK Medical nepieciešams tiešs tīkla savienojums ar Brainlab
sistēmu.

Ultraskaņas aktivizēšana

141 att. 

Darbība

Atveriet dialoglodziņu Tools > Ultrasound.

BK Medical Ultrasound
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11.6.3 Ultraskaņas zondes atlasīšana

Vispārīga informācija

Lai navigētu ultraskaņas zondi, zonde jākalibrē iestatītajā caurduršanas dziļumā.

Ultraskaņas zondes atlase

142 att. 

Darbība

Sadaļā Tools > Ultrasound > Probes atlasiet BK Medical zondi, kuru izmantosiet navigācijai,
nospiežot ikonu.
Tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu pārbaudīt zondi (skat. 210. lpp.).
PIEZĪME: kalibrētā izvēlētā zonde tiek iezīmēta. 

Brīdinājums
Noteikti jāatlasa navigācijas laikā faktiski izmantotā ultraskaņas zonde.

Papildu opcijas

Opcijas

Lai pievienotu jaunu zondi, nospiediet Add New Probe. Tiek atvērta dialoglodziņu secība jaunās
zondes kalibrēšanai (skat. 237. lpp.).

Lai dzēstu zondi no saraksta, nospiediet atbilstošo pogu X. Tiek lūgts šīs darbības apstiprinā-
jums.
PIEZĪME: pašlaik aktīvo ultraskaņas zondi nevar dzēst. 
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11.6.4 Zondes kalibrēšanas pārbaude

Vispārīga informācija

Pēc katras ultraskaņas zondes kalibrēšanas vai pēc jau kalibrētas zondes atlasīšanas ir svarīgi
pārbaudīt kalibrēšanas precizitāti, tā nodrošinot pareizu attēla parādīšanu.

Ultraskaņas pārbaudes dialoglodziņš

8

②①

143 att. 

Nr. Vienums

①

Kad ultraskaņas zonde tiek turēta pie ultraskaņas reģistrācijas fantoma, tiek parādīts
fantoma ultraskaņas attēls.
• Ar maziem, baltiem apgabaliem šajā attēlā tiek norādīti kalibrēšanas punkti (fantoma

vadu krustpunkti).
• Dzeltenie tēmēkļi norāda uz kalibrēšanas punktu pozīciju, kas aprēķināta, ņemot vērā

zondes pozīciju.

②
Kad ultraskaņas zondi turat pie pacienta galvaskausa, atlasītā attēlu kopa tiek rekon-
struēta atbilstoši faktiskajam ultraskaņas plaknes novietojumam. Anatomiskās robežzī-
mes varat salīdzināt ar MR/DT datiem.

Brīdinājums
Ja tiek izmantots doplera režīms, pārliecinieties, ka pārbaudes lapā ar ārējās ultraskaņas
ierīci tiek rādīta pareizā krāsas reprodukcija. Lai nodrošinātu pareizu doplera datu
attēlojumu, nepieciešama S-Video ievade.

Brīdinājums
Informācija, ko navigācijas ekrānā parāda ultraskaņas doplers, var atšķirties no
informācijas, kas tiek parādīta ultraskaņas sistēmā. Lai iegūtu detalizētāku attēlu, skatiet
arī ārējo ultraskaņas sistēmu.

Pārbaudes biežums

Brīdinājums
Ikreiz, veicot ultraskaņas vadītu navigāciju, jāpārbauda sesijas kalibrēšanas precizitāte.

BK Medical Ultrasound
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Precizitātes pārbaude, izmantojot fantomu (1. opcija)

Darbības

1. Turiet zondi vertikāli attiecībā pret Ultraskaņas reģistrācijas fantomu.

2.
Attēla skatā ① pārbaudiet, vai dzeltenie tēmēkļi atbilst balto apgabalu novietojumam. Ja
katrs tēmēklis atrodas tieši virs baltajiem apgabaliem (stienīšiem), tas nozīmē, ka kalibrē-
šana ir precīza.

3. Pārbaudiet precizitāti, lēni pārvietojot zondi, lai redzētu, vai tēmēkļa centrs atbilst stienīšu
kustībai.

Precizitātes pārbaude tieši uz galvaskausa (2. opcija)

Darbības

1. Turiet zondi pie zināma robežpunkta uz pacienta galvaskausa.

2. Skatā Ultrasound Inline ② (skat. 228. lpp.) pārbaudiet, vai ultraskaņas attēla novieto-
jums atbilst pacienta datiem.

Nākamās darbības

Opcijas

Ja precizitāte ir pietiekama, nospiediet Accept, lai apstiprinātu kalibrēšanu.

Ja precizitāte nav pietiekama, nospiediet Recalibrate.
Tiek atvērts dialoglodziņš Rod Detection (skat. 217. lpp.).

Pašā pirmajā ultraskaņas zondes kalibrēšanas reizē kalibrēšanu var uzlabot arī manuāli. No-
spiediet Improve. Tiek atvērts dialoglodziņš Manual Rod Placement (skat. 218. lpp.).

Papildu opcijas

Poga Funkcija

Flip

Funkcija Flip nodrošina tādu pašu ultraskaņas funkcionalitāti, lai ultraska-
ņas attēlu pielāgotu lietotāja vajadzībām.
Apvērš ultraskaņas skatu un pacienta datu skatu vertikāli. Iestata attēla
novietojumu atbilstoši iestatītajai pozīcijai/pacienta novietojumam.
PIEZĪME: ja tiek izmantota apvēršanas funkcija, esošā ultraskaņas zon-
des kalibrēšana kļūst nederīga. Vertikālajā lapā nospiediet Flip, lai ultra-
skaņas attēlu pielāgotu lietotāja vajadzībām. 

Recalibrate
Nospiežot Recalibrate, tiek atvērts dialoglodziņš Rod Detection, un pēc
tam kalibrēšanas uzlabošanai var lietot automātisko kalibrēšanu (skat.
217. lpp.).

Improve

Nospiežot pogu Improve, tiek atvērts dialoglodziņš Manual Rod Place-
ment. Tagad varat manuāli uzlabot kalibrēšanu (skat. 218. lpp.).
PIEZĪME: funkciju Improve var izmantot tikai pēc pašas pirmās ultraska-
ņas zondes kalibrēšanas reizes. 

Accept Pieņem pārbaudīto ultraskaņu.
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Poga Funkcija

Cancel

Atceļ ultraskaņu un atkal atver galveno ekrānu.
PIEZĪME: ja ultraskaņas zonde jau ir atlasīta un pārbaudīta, pārbaudes la-
pā atlasot opciju Cancel, šī iepriekš atlasītā zonde saglabājas kā atlasītā
zonde. 

BK Medical Ultrasound
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11.6.5 Jaunas BK Medical ultraskaņas zondes kalibrēšana

Vispārīga informācija

Kalibrēšana ir jāveic tālāk norādītajos gadījumos:
• nav kalibrēta neviena zonde;
• visas kalibrētās zondes ir dzēstas;
• zondes kalibrēšanas pārbaude ir nesekmīga.

Kalibrēšanas piesardzības pasākumi

Brīdinājums
Lai nodrošinātu ultraskaņas zondes sterilitāti, kalibrēšanas laikā ultraskaņas reģistrācijas
fantoms ir jāpārklāj.

Brīdinājums
Iepriekš kalibrētās BK Medical ultraskaņas zondes jākalibrē ar vismaz 8 redzamiem
kalibrēšanas stienīšiem. Parasti tas notiek 7 cm vai lielākā dziļumā, bet nepārsniedzot
11 cm.

Automātiskā kalibrēšana

Dialoglodziņā Rod Detection tiek sniegta reāllaika atgriezeniskā saite par to, kuri attēla objekti
tiek izmantoti automātiskajai kalibrēšanai.

①

144 att. 

Darbības

1. Iestatiet dziļumu līdz 8 cm (ja iespējams); jābūt redzamiem visiem astoņiem stienīšiem.

2. Pielāgojiet sarkanās līnijas ①, lai izfiltrētu attēla artefaktus, kurus var noteikt kā stienīšus.
Tiks ignorēti visi dati, kas atrodas virs augšējās līnijas un zem apakšējās līnijas.

3. Turiet zondes uzgali vertikālā pozīcijā ultraskaņas reģistrācijas fantoma gumijas daļas
centrā, novietojot ultraskaņas plakni atbilstoši fantomam.
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Darbības

4.

Ja ar programmatūras kalibrēšanas algoritmu ultraskaņas attēlā tiek noteikti baltie kalibrē-
šanas punkti, tiem tiek apvilktas zaļas kontūras. Ultraskaņas ierīcei jāatrodas vietā vairā-
kas sekundes.
• Ja kalibrēšana ir sekmīga, tiek atvērta lapa Ultrasound Verification.
• Ja kalibrēšana neizdodas, tiek atvērta lapa Manual Rod Placement.

Manuālā kalibrēšana

Ja automātiskā kalibrēšana neizdodas, tiek atvērts dialoglodziņš Manual Rod Placement. Šajā
dialoglodziņā var manuāli uzlabot automātiskās kalibrēšanas veikto kalibrēšanu, manuāli
pielāgojot automātiskās kalibrēšanas automātiski atlasītos stienīšus. Ultraskaņas attēlā
kalibrēšanai tiek izmantoti ultraskaņas reģistrācijas fantoma baltie kalibrēšanas punkti.
Kā pareizi jāizskatās stieņa manuālai ievietošanai skatiet ultraskaņas fantomā ①.

①

145 att. 

②

146 att. 

Darbības

1.

Kalibrēšanas nolūkos tiek izmantots ultraskaņa attēla uzņēmums. Atlasītie kalibrēšanas
punkti tiek automātiski atzīmēti ar baltiem tēmēkļiem. Tēmēkļa pozīcija ir ultraskaņas attē-
la balto kalibrēšanas punktu centrā.
PIEZĪME: ja reģistrācijas fantoma kalibrēšanas punkti skatā nav skaidri redzami, nospie-
diet Try Again. Programmatūrā tiek atvērts dialoglodziņš Rod Detection, kur var veikt
jaunu automātisko kalibrēšanu. 
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Darbības

2.

• Lai pielāgotu kalibrēšanas punkta pozīciju, nospiediet attiecīgā kalibrēšanas punkta tē-
mēkli un mainiet tā pozīciju. Atlasītais tēmēklis tiek iezīmēts dzeltenā krāsā.

• Lai novietotu kalibrēšanas punktu, ekrānā nospiediet uz nepieciešamās atrašanās vie-
tas. Pašreizējais punkts (attēlots dzeltenā krāsā) tiek pārvietots uz norādīto apgabalu.
Manuāli pielāgojiet kalibrēšanas punktus, līdz tie atbilst ultraskaņas attēla balto stienīšu
centram.

Lai pozīciju regulētu precīzi, izmantojiet palielināto skatu ②.

3.

Secīgi novietojiet visus kalibrēšanas punktus.
• Lai pievienotu kalibrēšanas punktus vai atlasītu papildu stienīšus, nospiediet Add Rod.
• Lai noņemtu kalibrēšanas punktus vai atceltu stienīšu atlasi, nospiediet Remove Rod.

PIEZĪME: lai veiktu kalibrēšanu, nepieciešami vismaz astoņi kalibrēšanas punkti. 

4.

Nospiediet Calibrate, lai veiktu atkārtotu kalibrēšanu atbilstīgi manuāli kalibrētajiem punk-
tiem.
Ja manuālā kalibrēšana neizdodas, tiek atvērta lapa Ultrasound Calibration Error. No-
spiediet:
• Try Again, lai uzlabotu kalibrēšanas punktu pozīcijas maiņu;
• Cancel, lai priekšlaikus pārtrauktu ultraskaņas kalibrēšanu.

Ja kalibrēšana ir sekmīga, programmatūrā tiek parādīta uzvedne pārbaudīt tās precizitāti
(skat. 220. lpp.).

Manuālas kalibrēšanas papildu opcijas

Poga Funkcija

Add Rod Pievieno papildu kalibrēšanas punktu (tēmēkli), lai definētu jaunu stienīti. Lai
kalibrēšana būtu sekmīga, jānorāda vismaz astoņi kalibrēšanas punkti.

Remove Rod Noņem atlasīto (dzelteno) tēmēkli.

Reset Atjauno sākotnēji atlasīto kalibrēšanas punktu, kas atlasīts manuālajai kalibrē-
šanai.

Try Again

Nospiežot pogu Try Again, tiek atvērta lapa Rod Detection, kur automātisko
kalibrēšanu var izmantot, lai:
• veiktu sekmīgu automātisko kalibrēšanu (skat. 217. lpp.); vai
• uzņemtu jaunu ultraskaņas attēlu manuālai kalibrēšanai.

Calibrate Veic jaunu kalibrēšanu, izmantojot manuāli norādītos kalibrēšanas punktus.

Cancel Atceļ ultraskaņas zondes kalibrēšanu un atver galveno ekrānu.
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Ultraskaņas kalibrēšanas pārbaude

8

②①

147 att. 

Darbības

1. Novietojiet ultraskaņas zondi uz ultraskaņas reģistrācijas fantoma. Skatā ① kalibrēša-
nas stienīšiem un tēmēkļiem ir jāsakrīt ar fantoma stienīšiem un tēmēkļiem.

2. Skatā ② redzami kalibrēšanas ierobi ar ultraskaņas datiem (parādīti zaļā krāsā). Salīdzi-
niet anatomiskos robežpunktus un MR/DT datus.

3.

Izvēlieties kādu no tālāk uzskaitītajām opcijām.
• Nospiediet Recalibrate. Tiek atvērts dialoglodziņš Rod Detection, kur veikt automāti-

sko ultraskaņas kalibrēšanu.
• Nospiediet Improve. Tiek atvērts dialoglodziņš Manual Rod, kur manuāli uzlabot kali-

brēšanu.
• Lai pieņemtu pašlaik pārbaudīto zondi, nospiediet Accept.
• Lai atceltu pašreizējo zondes kalibrēšanu, nospiediet Cancel. Atkal tiek atvērts galve-

nais ekrāns.

PIEZĪME: papildinformāciju par ultraskaņas pārbaudīšanu skatiet sadaļā Zondes kalibrēšanas
pārbaude 234. lpp. 

Ultraskaņas kalibrēšanas precizitātes pārbaude

Brīdinājums
Pēc kalibrēšanas vienmēr pārbaudiet ultraskaņas izsekošanas precizitāti, pārbaudot, vai
ultraskaņas zonde tiek pareizi attēlota DT/MR datos. Novietojiet zondi zināmu anatomisko
robežpunktu virzienā un pārbaudiet ekrānā parādīto pozīciju.
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11.6.6 BK Medical ultraskaņas rīki

Piekļūšana ultraskaņas rīkiem

Kad kalibrēšana ir pārbaudīta, dialoglodziņā Tools > Ultrasound tiek parādītas visas funkcijas,
kas pieejamas sadaļā BK Medical Ultrasound.

148 att. 
Ja jums ir BK Medical Ultrasound programmatūras licence, ir pieejami tālāk uzskaitītie
ultraskaņas rīki.

Rīks Skaidrojums Skatīt

Ultrasound Probes Atlasa un pārbauda iepriekš kalibrētu ultraskaņas zondi
vai kalibrē jaunu zondi. 233. lpp.

Disconnect Ultrasound Atvieno pašreizējo ultraskaņas zondi. 231. lpp.

Object Shift Maina ar kontūru apvilkto objektu pozīcijas. 155. lpp.

Ultrasound Landmarks Nosaka ultraskaņas attēla robežpunktus. 167. lpp.

3-D Ultrasound Acquisi-
tion Ultraskaņas 3D attēlu kopas uzņemšanai. 242. lpp.
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11.6.7 3-D BK Medical Ultrasound Acquisition

Pārskats

Izmantojot rīku 3-D Ultrasound Acquisition, operācijas laikā var uzņemt jaunas attēlu kopas,
skenējot pacienta galvas audus. Jauno attēlu kopu var izmantot navigācijas nolūkos.

Iegūto datu precizitāte

Brīdinājums
Ja ultraskaņas adapteris kļūst vaļīgs, intraoperatīvi iegūtā 3D ultraskaņas attēlu kopa var
neatbilst pirmsoperācijas attēlu kopai.

Brīdinājums
Smadzeņu audu nobīdes vai rezekcijas dēļ iegūtie 3D ultraskaņas dati pēc kāda laika var
atšķirties no faktiskajām pacienta anatomiskajām struktūrām.

Brīdinājums
Ar rīku 3-D Ultrasound Acquisition var iegūt precīzus datus tikai par tādiem audiem, kuru
novietojums attiecībā pret Mayfield atskaites matricu paliek nemainīgs.

3D ultraskaņas funkcijas lietošanas padomi

149 att. 
• Pārvietojiet adapteri vienā garā, lēnā, vienmērīgā kustībā (apmēram 10 sekundes).
• Izsekošanas matricai pēc iespējas jābūt vērstai pret kameru.
• Nepārvietojiet adapteri vienā vietā divas reizes.
• Centieties turēt adapteri perpendikulāri. Pieļaujams tikai neliels slīpums.
• Ultraskaņas ierīcei jābūt vērstai uz interesējošo zonu.

Brīdinājums
Lai novērstu aizkavi starp ultraskaņas attēlu un tā korelāciju ar DT/MR attēliem, pārvietojiet
zondi lēnām un vienmērīgi. Lai sasniegtu maksimālu precizitāti, iegūstiet ultraskaņas datus
vienā lēnā kustībā.

BK Medical Ultrasound

242 Programmatūras lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.4 Cranial/ENT Vers. 3.1



Piekļuve ultraskaņas 3D uzņemšanas dialoglodziņam

150 att. 

Darbība

Lai atvērtu dialoglodziņu Acquisition of 3-D Ultrasound, atlasiet Ultrasound > Tools un no-
spiediet 3-D Ultrasound Acquisition.

Ultraskaņas attēlu ierakstīšana

Darbības

1.

• Lai uzsāktu ultraskaņas datu iegūšanu, turiet zondi pret interesējošo reģionu un nospie-
diet Start.

• Lēni grieziet galu, lai precīzi ierakstītu ultraskaņas attēlus, vienlaikus uzmanoties, lai
nebojātu pacienta audus.

PIEZĪME: tagad tiek parādīta poga Stop. 

2.
Kad ultraskaņas attēlu uzņemšana ir pabeigta, nospiediet pogu Stop.
PIEZĪME: ultraskaņas attēlu uzņemšanu var turpināt līdz 500 attēlu uzņemšanai, no jauna
nospiežot pogu Start. 

3. Lai saglabātu uzņemto attēlu kopu, nospiediet Accept.

4. Ja ultraskaņas attēli jau ir uzņemti, var nospiest pogu Clear, lai tos dzēstu.

Saglabātie attēli

Programmatūrā tiek saglabāts līdz 500 attēlu, kas tiek apkopoti vienā attēlu kopā. Jauno attēlu
kopu var izmantot navigācijas nolūkos (skat. 141. lpp.).

ULTRASKAŅA
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11.6.8 BK Medical ultraskaņas attēli

Vispārīga informācija

Ultraskaņas attēlus var parādīt reāllaikā. Attēlos tiek rādītas plānotās trajektorijas, objekti un
punkti.

Pirms darba sākšanas

Pārliecinieties, ka ultraskaņas ierīce ir pareizi savienota ar navigācijas sistēmu, izmantojot tīkla
savienojumu.

Ultraskaņas attēlu rādīšana

Darbības

1. Galvenajā ekrānā nospiediet acs ikonu tajā skatā, kuru vēlaties parādīt.

2. Atlasiet cilni Other Views.

3.

Nospiediet uz skata Ultrasound vai Ultrasound Inline. Dialoglodziņš tiek aizvērts un
skats tiek atjaunināts ar atlasīto ultraskaņas attēlu.
PIEZĪME: skatam Ultrasound Inline papildus ir nepieciešama datu kopas atlase (skat.
228. lpp.). 

Ultraskaņas attēlu sasaldēšana

Ultraskaņas skatā to var sasaldēt, izmantojot ikonu Ultrasound Freeze.

Darbības

1.
Nospiediet deaktivizēto ikonu Ultrasound Freeze skatā Ultrasound vai Ultra-
sound Inline.
Tiek ietekmēts tikai tas ultraskaņas skats, kurā ir aktivizēta ikona.

2. Lai atceltu ultraskaņas attēla sasaldēšanu, nospiediet aktivizēto ikonu Ultra-
sound Freeze.

Brīdinājums
Lai sasaldētu ultraskaņas attēlus, izmantojiet programmatūras funkciju Ultrasound Freeze,
nevis ultraskaņas ierīces funkciju.

Dažādi ultraskaņas skati

Skats Skaidrojums

Ultrasound
Sniedz iespēju parādīt ultraskaņas attēlu.
Attēlos tiek rādītas plānotās trajektorijas, objekti un punkti.

Ultrasound Inline
Var parādīt atlasīto attēlu kopu, kurā, atbilstoši ultraskaņai, rekonstruēti
DT/MR dati (skat. 228. lpp.).
Attēlos tiek rādītas plānotās trajektorijas, objekti un punkti.
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244 Programmatūras lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.4 Cranial/ENT Vers. 3.1



Brīdinājums
Lietotais ultraskaņas skata novietojums un pacienta novietojums ACS skatos nav
savstarpēji saistīti. Mainot novietojumu ACS skatā, ultraskaņas skats netiek ietekmēts.

Brīdinājums
Ja tiek izmantota visa sistēmas jauda, ultraskaņas un video attēli var tikt rādīti ar aizkavi.

ULTRASKAŅA
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11.6.9 Skats Ultrasound Inline

Pārskats

Skatā Ultrasound Inline var parādīt atlasīto attēlu kopu, kurā, atbilstoši ultraskaņai, rekonstruēti
DT/MR dati.

Ultraskaņas rekonstrukcijas rādīšana

Darbības

1. Nospiediet acs ikonu.

2. Atlasiet cilni Other Views. 

3. Nospiediet skata Ultrasound Inline pogu. Šis dialoglodziņš tiek aizvērts, un skats tiek at-
jaunināts ar skatu Ultrasound Inline.

4.
Ja ir pieejamas vairākas attēlu kopas, tiek atvērts dialoglodziņš Select Set. Atlasiet skatā
parādāmo attēlu kopu. Šis dialoglodziņš tiek aizvērts, un skats tiek atjaunināts ar skatu
Ultrasound Inline.

Attēla rādīšana

Augšējā labajā skatā tiek rādīts skats Ultrasound Inline ①.

①

151 att. 

Skata Ultrasound Inline pārklāšana

Darbības

1.

Lai ultraskaņas rekonstrukciju pārklātu ar ultraskaņas video attēlu, nospiediet
deaktivizēto ikonu Overlay.
PIEZĪME: ja ir aktivizēts ultraskaņas ierīces režīms Doppler, pārbaudiet ārējā
displeja krāsu informāciju. 
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Darbības

2. Lai izslēgtu funkciju Overlay, nospiediet aktīvo ikonu Overlay.

Brīdinājums
Pārklātajā ultraskaņas video attēlā var būt paslēptas svarīgas pamata attēlu kopas
struktūras. Lai rādītu šo attēlu kopu, lietojiet papildu skatu vai izslēdziet ultraskaņas
pārklājumu, lai pārbaudītu slēptās struktūras.

Pārklāšanas pielāgošana

Skatā Ultrasound Inline nospiediet ikonu Image Settings un dialoglodziņā Image Settings
atlasiet cilni Overlay.

①

③

②

④

152 att. 

Nr. Funkcija

① Pielāgo attēla vērtību Lower Threshold. Ultraskaņas attēla tumšākās daļas netiek rādī-
tas.

② Pielāgo attēla vērtību Upper Threshold. Ultraskaņas attēla gaišākās daļas netiek rādītas.

③ Pielāgo ultraskaņas attēla vērtību Intensity, mainot ultraskaņas attēla pārklājuma caurre-
dzamību.

④ Aktivizē attēla vērtību Green Overlay, mainot ultraskaņas attēla krāsu pret zaļajiem to-
ņiem.

ULTRASKAŅA
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11.6.10 Ultraskaņas skata konfigurēšana

Vispārīga informācija

Ultraskaņas attēlus var parādīt reāllaikā. Attēlos tiek rādītas plānotās trajektorijas, objekti un
punkti. Tālāk ir uzskaitītas ieteicamās skata konfigurācijas.

Ieteicamais skata izkārtojums

① ② ③

④⑥ ⑤

153 att. 

Nr. Skats

① Aksiāls

② Koronāls

③ Sagitāls

④ 3D pārskats

⑤ Skats Ultrasound Inline bez pārklājuma

⑥ Skats Ultrasound Inline ar pārklājumu

Izsekotas kalibrētas ultraskaņas zondes rīka gals ir vienāds ar parādītā ultraskaņas konusa
augšējās robežas centru. Parādītā trajektorija ietilpst ultraskaņas plaknē.

BK Medical Ultrasound
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12 NAVIGĒŠANA,
IZMANTOJOT LĪDZEKLI
PAINT

12.1 Ievads
12.1.1 Pārskats

Vispārīga informācija

Izmantojot līdzekli Paint, var izsekot ķirurģiski izņemtiem audu kopumiem pacienta anatomijā. Pēc
tam izsekoto informāciju ekrānā var skatīt kā atšķirīgu objektu pacienta attēlu kopās.

Līdzekļa Paint lietošanas gadījumi

Līdzeklis Paint ir noderīgs, piemēram, polipu, audzēju vai jebkuru audu (piemēram, deguna
dobuma sieniņu) rezekcijas procesā. Tas ir paredzēts navigēšanai stingrās struktūrās, nevis dziļi
audos esošiem audzējiem, kur varētu rasties smadzeņu audu pārbīdīšana.
Kad audu rezekcija ir veikta, izmantojiet instrumentu Paint, lai sekotu rezekcijas apgabalam un
izveidotu objektus, kas pārklājas ar pacienta attēlu kopu. Ja līdzekļa Paint objektā nav ietverta
attēlu kopa ar, piemēram, polipa audiem, iespējams, ir jāveic papildu rezekcija.
PIEZĪME: parādītā objekta novietojuma precizitāte ir atkarīga no vispārīgās navigēšanas
precizitātes. Līdzekļa Paint lietošana neaizstāj intraoperatīvu attēlveidošanu. 

Brīdinājums
Krāsošanas laikā elastīgās anatomiskās struktūras var nobīdīties. Tādēļ atzīmētie apgabali
var būt lielāki, nekā paredzēts.

Līdzekļa Paint instrumenti

Līdzeklis Paint ir paredzēts lietošanai ar Paint instrumentu (rādītājs ar vairākiem uzgaļiem kopā
ar Paint rādītāja uzgali). Lai operācijas laikā neizraisītu audu bojājumus, uzgaļi ir sfēriski.
PIEZĪME: visus rādītājus, līdzekli Disposable Stylet un instrumentus, kas kalibrēti ar instrumenta
adaptera matricām (izmērs: M, ML, L, XL), arī var izmantot Paint objektu izmantošanai. 

Brīdinājums
Instrumentiem, kam nav kalibrēts diametrs, piemēram, rādītājiem, mērķētās vietas
zīmēšanai programmatūrā tiek izmantota sfēriska 4 mm ota. Tādēļ ar šiem instrumentiem
veidotie Paint objekti var būt lielāki par paredzētajiem Paint objektiem. Instrumentiem ar
norādītu diametru tiek izmantota cilindriska ota, kuras augstums un platums ir vienāds ar
instrumenta diametru.
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12.2 Līdzekļa Paint instrumentu kalibrēšana un
pārbaudīšana

12.2.1 Pārskats

Vispārīga informācija

Līdzekļa Paint instrumenti ir kalibrēti iepriekš. Lietotājam nav jāveic papildu kalibrēšana.
Lai izmantotu instrumentu Paint, jāielādē kalibrēšana un jāpārbauda tās precizitāte, izmantojot
ICM4 vai atskaites matricu.

Kalibrēšanas un pārbaudes dialoglodziņi

154 att. 

Iepriekšējas kalibrēšanas ielādēšana

Darbības

1. Turiet instrumentu Paint un ICM4 (vai atskaites matricu) kameras skata laukā.

2. Lai ielādētu iepriekšēju kalibrēšanu, dialoglodziņā Instrument Calibration nospiediet
Load.

3.

Ja ir pieejamas vairāku instrumentu iepriekšējas kalibrēšanas, atvērtajā dialoglodziņā Se-
lect Instrument atlasiet Paint Instrument.
PIEZĪME: pārliecinieties, ka ir pievienota dialoglodziņā norādītā lieluma instrumenta
adaptera matrica. 

4.

Dialoglodziņā Verification of Calibration pārbaudiet kalibrēšanu.
PIEZĪME: papildu norādījumi par instrumenta pārbaudi ir sniegti nodaļā Instrumentu kali-
brēšana (skat. 201. lpp.). 

PIEZĪME: ja precizitāti pārbaudāt, izmantojot atskaites matricu, Paint instrumenta sfēriskā
uzgaļa dēļ gala novirze ir vismaz 2,8 mm. Lai noteiktu faktisko gala precizitāti, Paint in-
struments atskaites matricas konusā jātur vertikāli un no parādītās gala novirzes jāatņem
2,8 mm. 

Brīdinājums
Ja izmantojat Paint instrumentu, noteikti ielādējiet iepriekšējo instrumenta kalibrēšanu, jo
manuāla kalibrēšana nav precīza.

Līdzekļa Paint instrumentu kalibrēšana un pārbaudīšana
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12.3 Funkcijas Paint lietošana
12.3.1 Navigēšana

Pirms darba sākšanas

• Pacients ir jāreģistrē un jāpārbauda navigēšanas precizitāte.
• Jāpārbauda navigētā instrumenta kalibrēšana.

Brīdinājums
Navigēšanas un reģistrācijas precizitāte tieši ietekmē funkcijas Paint precizitāti.

Ierobežojumi

Funkciju Paint nevar izmantot, ja ir aktivizēts režīms Freeze.
Turklāt funkciju Paint nevar izmantot, ja ir noteikta rīka gala nobīde (skat. 178. lpp.).

Funkcijas Paint lietošana

①

155 att. 

Darbības

1.
Lai uzsāktu funkcijas Paint sesiju, izvēļņu joslā nospiediet Paint ①.
PIEZĪME: jāsāk ar pogas Paint aktivizēšanu sadaļā Tools > Settings > Optional Menu
Bar Button (skat. 50. lpp.). 

2.

Novietojiet instrumentu kameras skata laukā un pacienta anatomijā atzīmējiet interesējo-
šo reģionu. Atzīmētais apgabals tiek atbilstoši parādīts attēla skatos.
PIEZĪME: krāsošana sākas tikai tad, ja instruments tiek navigēts lēni. Ja instruments tiek
ātri pārvietots tālāk par 1 cm, tā tiek pārtraukta. 

3. Kad interesējošā reģiona atzīmēšana ir pabeigta, vēlreiz nospiediet Paint. Tiek atvērts
dialoglodziņš Paint Object Options, kurā var modificēt objektu (skat. 252. lpp.).

NAVIGĒŠANA, IZMANTOJOT LĪDZEKLI PAINT

Programmatūras lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.4 Cranial/ENT Vers. 3.1 251



12.3.2 Paint objekta modificēšana

Paint objekta dialoglodziņš

Dialoglodziņā Paint Object Options tiek parādīts iegūtais Paint objekts un tā nosaukums.

156 att. 

Opcijas

Lai saglabātu pašlaik atzīmēto apgabalu, nospiediet Accept.

Lai dzēstu pašlaik atzīmēto apgabalu, nospiediet Reject.

Paint objektu modificēšana

Opcijas

Lai pārdēvētu Paint objektu, nospiediet pogu Edit un dialoglodziņā Enter Name ievadiet jauno
nosaukumu.

Lai mainītu Paint objekta krāsu, atlasiet paletē krāsu.
PIEZĪME: atlasītā krāsa tiks izmantota turpmākajās Paint sesijās. 

PIEZĪME: Paint objektu var modificēt arī vēlāk, atverot izvēlni Data > Objects. Paint objekti tiek
apstrādāti tāpat kā jebkurš cits objekts. 

Funkcijas Paint lietošana
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12.3.3 Paint objektu pārvaldīšana

Vispārīga informācija

Dialoglodziņā Paint Object Options nospiežot Accept (skat. 252. lpp.), iekrāsotais apgabals tiek
saglabāts kā jauns objekts (kad operācijas laikā tiek izmantots pirmo reizi).
Operācijas laikā vēlreiz izmantojot līdzekli Paint un nospiežot Accept, iekrāsotais apgabals tiek
pievienots iepriekš saglabātajam Paint objektam.
Tomēr ir pieejamas arī šādas iespējas:
• iekrāsoto apgabalu var saglabāt kā jaunu objektu;
• iekrāsoto apgabalu var pievienot citam objektam (piemēram, ar iPlan plānotam objektam).

Jauna Paint objekta izveide

Lai tikko iekrāsotu apgabalu saglabātu kā jaunu objektu, rīkojieties tālāk aprakstītajā veidā.

157 att. 

Darbības

1. Kad pabeigta interesējošā reģiona iezīmēšana, tiek atvērts dialoglodziņš Paint Object
Options.

2. Nospiediet Choose Different Object. Tiek atvērts dialoglodziņš Select Object to Modi-
fy.

3. Nospiediet Create new object.

4. Dialoglodziņā Enter Name ierakstiet jaunā objekta nosaukumu.

5. Lai saglabātu jauno objektu, dialoglodziņā Paint Object Options nospiediet Accept.

PIEZĪME: jaunais objekts tiks atlasīts arī turpmākajām Paint sesijām. 

Pievienošana citiem objektiem

Lai tikko iekrāsotu apgabalu pievienotu jau esošam objektam, rīkojieties tālāk aprakstītajā veidā.

Darbības

1. Kad pabeigta interesējošā reģiona iezīmēšana, tiek atvērts dialoglodziņš Paint Object
Options.
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Darbības

2. Nospiediet Choose Different Object. Tiek atvērts dialoglodziņš Select Object to Modi-
fy.

3. Sarakstā atlasiet objektu, kam vēlaties pievienot iekrāsoto apgabalu.

4. Lai saglabātu modificētu objektu (krāsoto apgabalu un atlasīto sākotnējo objektu), dialo-
glodziņā Paint Object Options nospiediet Accept.

PIEZĪME: atlasītais objekts tiks atlasīts arī turpmākajām Paint sesijām. 

Brīdinājums
Pieņemot objekta izmaiņas, tiek modificēts pacienta plāns. Šī darbība ir neatgriezeniska.

Funkcijas Paint lietošana
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13 CENTRĒŠANAS
INSTRUMENTU
NAVIGĒŠANA

13.1 VarioGuide
13.1.1 Ievads

Par navigēšanu, izmantojot VarioGuide

VarioGuide ir iepriekš kalibrēts instruments, ko var izmantot nekadrētu biopsiju veikšanai un
katetru ievietošanai. Programmatūrā pieejamais VarioGuide vednis palīdz veikt visas darbības,
kas nepieciešamas pareizai instrumenta centrēšanai atbilstoši plānotajai trajektorijai.
Izmantojot VarioGuide, var atbilstoši trajektorijai navigēt iepriekš kalibrēto vienreizlietojamo
biopsijas A veida adatu. Funkcija VarioGuide centrēšanai izmanto pašreizējo aktīvo/mērķa
trajektoriju.

Varat navigēt arī citus izsekotos instrumentus (piemēram, standarta biopsijas adatas ar
piestiprinātu instrumenta adapteri) un neizsekotus instrumentus.

Biopsijas precizitāte

Precīzas biopsijas, izmantojot VarioGuide kopā ar Brainlab vienreizlietojamajām biopsijas
adatām ir iespējamas bojājumiem, kuru diametrs pārsniedz 10 mm.
Atcerieties, ka precizitāte pasliktinās, piemēram, tālāk norādītajos gadījumos:
• ja palielinās bojājuma dziļums;
• ja palielinās kopējais attālums starp VarioGuide un mērķa bojājumu;
• instrumenta elastības dēļ.

Novietojiet VarioGuide tuvu galvai (ievērojot redzamību un izvairoties no sadursmes ar galvu
pielāgošanas laikā). Ievērojiet, ka elastīgākiem instrumentiem iespējamās novirzes no plānotā
mērķa ir lielākas.

Pirms darba sākšanas

Samontējiet VarioGuide, kā norādīts Instrumenta lietotāja ceļvedī.

Darba plūsmas pārskats

Darba plūsma Skatīt

1. Pārbaudiet instrumenta VarioGuide precizitāti. 257. lpp.

2. Pārbaudiet vienreizlietojamo biopsijas A veida adatu (ja tiek lietota). 273. lpp.
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Darba plūsma Skatīt

3.
Novietojiet instrumentu VarioGuide sākotnējā pozīcijā. Tādējādi instrumen-
ta VarioGuide savienojumi tiek novietoti centrālajā pozīcijā, nodrošinot sā-
kuma stāvokli turpmākai regulēšanai.

259. lpp.

4. Veiciet aptuveno regulēšanu, lai instrumentu VarioGuide centrētu atbilstoši
plānotajam ievades punktam un trajektorijai. 260. lpp.

5. Veiciet precīzo regulēšanu, lai instrumentu VarioGuide centrētu atbilstoši
trajektorijai. 261. lpp.

6. Pārbaudiet centrējumu un, ja nepieciešams, noregulējiet vēl precīzāk. 263. lpp.

7.
Navigējiet instrumentu uz plānoto mērķa punktu.
• Vispārējie instrumenti
• Vienreizlietojamā biopsijas A veida adata

264. lpp.
265. lpp.

Minimāli invazīvas procedūras

Veicot biopsijas, kur navigēšanas precizitātes anatomisko robežpunktu vizuāla pārbaude ir
ierobežota minimāli invazīvās pieejas dēļ, rūpīgi un nepārtraukti pārbaudiet anatomiskos
robežpunktus, kas ir pieejami pārsegtajās vietās.

VarioGuide

256 Programmatūras lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.4 Cranial/ENT Vers. 3.1



13.1.2 Instrumentu pārbaude

VarioGuide pārbaude

①

②

158 att. 

Darbības

1.
Atveriet dialoglodziņu Tools > Instruments un nospiediet pogu VarioGuide.
Tiek atvērts dialoglodziņš VarioGuide Verification.

2.

Secīgi ievietojiet rādītāju katrā vadošā diska griešanās punktā ①. Programmatūrā tiek pa-
rādīta novirze. Vadošajā diskā ir astoņi griešanās punkti. Atkarībā no pieejamības, ko no-
saka instrumenta VarioGuide novietojums, jāpārbauda vismaz trīs punkti.
Ja kopējā novirze nepārsniedz 1,0 mm, gaismas indikators ② deg zaļā krāsā, norādot, ka
precizitāte ir pietiekama.

VarioGuide pārbaudes problēmu novēršana

Ja precizitāte nav pietiekama, pārliecinieties, ka:
• instruments VarioGuide ir pareizi samontēts;
• vadošais disks ir piestiprināts pareizi;
• VarioGuide matrica nav saliekta.

Vienreizlietojamās biopsijas adatas pārbaude

Skatiet 273. lpp. sniegtos norādījumus.
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13.1.3 Piekļuve VarioGuide vednim

Pirms darba sākšanas

Pārliecinieties, ka ir norādīta trajektorija (skat. 160. lpp.).

VarioGuide navigēšanas aktivizēšana

159 att. 

Darbība

Atveriet dialoglodziņu Tools un nospiediet pogu VarioGuide.
Tiek atvērts dialoglodziņš Initial Position.

VarioGuide
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13.1.4 Sākotnējās pozīcijas noteikšana un aptuvenā pielāgošana

Sākotnējās pozīcijas noteikšana

①

③

②

160 att. 

Darbības

1.
Bīdiet matricas turētāju diska savienojumā, līdz matricas turētāja gals sasniedz diska sa-
vienojuma līniju.
Centrējiet uz abiem komponentiem esošo horizontālo un vertikālo līniju novietojumu ①.

2. Pielāgojiet uz matricas turētāja esošo līniju novietojumu atbilstoši līnijām uz VarioGuide
matricas ②.

3. Fiksējiet visus savienojumus, pievelkot skrūves.

4. Nospiediet pogu Proceed, lai turpinātu aptuvenās regulēšanas darbības.

PIEZĪME: nospiediet Assembly Video ③, lai skatītu VarioGuide montāžas norādījumu animāciju.
 

PIEZĪME: šo pielāgošanu ieteicams veikt ierīces montāžas laikā pēc sterilizēšanas. 
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VarioGuide aptuvenā pielāgošana

Darbības

1.

①

Izmantojot centrālo savilkšanas rokturi ①,
pielāgojiet instrumentu VarioGuide, lai to
centrētu atbilstoši trajektorijai un attēla skatā
redzamo tēmēkli novietotu atbilstoši plānota-
jam ievades punktam.
PIEZĪME: ja nepieciešams, pagrieziet parā-
dīto 3D attēlu, līdz tas atbilst pacienta novie-
tojumam (spiediet attēla skata augšējā krei-
sajā un labajā stūrī). 

Kad tēmēklis ir novietots atbilstoši ievades
punktam un instruments ir novietots aptuveni
atbilstoši trajektorijai, programmatūrā tiek pa-
rādīts teksts Lock joint!.
Programmatūrā tiek parādīts minimālais in-
strumenta garums, kas ir nepieciešams plā-
notā mērķa punkta sasniegšanai.

2. Lai fiksētu centrālo savilkšanas rokturi, pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā.

3.
Kad savienojums ir noregulēts pareizi, programmatūrā tiek parādīta uzvedne veikt nāka-
mo pielāgošanas darbību.
Lai pārietu pie nākamajām darbībām, varat arī nospiest pogu Proceed.

VarioGuide
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13.1.5 Precīzā pielāgošana

Par pielāgošanas darbībām

Lai centrētu instrumentu VarioGuide, jānoregulē trīs savienojumi (1., 2. un 3. savienojums
(Joint 1, Joint 2 un Joint 3)). Lai veiktu pielāgošanu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
• Atskrūvējiet vaļīgāk katrā dialoglodziņā norādīto savienojumu. Programmatūrā tiek atpazīts

attiecīgais savienojums un tiek parādīta vērtība, par kādu savienojums jāpielāgo.
• Kad novirze ir aptuveni 0°, programmatūras dialoglodziņā tiek parādīts teksts Lock joint! un

gaismas indikators iedegas zaļā krāsā.
• Kad visi savienojumi ir noregulēti pareizi, programmatūrā tiek parādīts aicinājums veikt nākamo

regulēšanas darbību. Lai pārietu pie nākamajām darbībām, varat arī nospiest pogu Proceed.
PIEZĪME: nākamo darbību programmatūrā var veikt arī tad, ja gaismas indikators nedeg zaļā
krāsā. Pirms turpināt darbu, jāpārliecinās, ka precizitāte ir pietiekama. 

VarioGuide atkārtota centrēšana

Brīdinājums
Ja modificējat vadošo disku vai sākat izmantot cita diametra instrumentu, ir nepieciešams
atkārtoti centrēt VarioGuide atbilstoši trajektorijai.

Instrumenta VarioGuide centrēšana atbilstoši plānotajai trajektorijai

Darbības

1.

Pagrieziet instrumentu VarioGuide ap sa-
vienojumu Joint 1 par aptuveni 60°, lai ak-
tivizētu mērījumu displeju.
Pielāgojiet savienojumu Joint 1, līdz novir-
ze ir aptuveni 0°.

2.

Pielāgojiet savienojumu Joint 2, līdz novir-
ze ir aptuveni 0°.
Uzmanīgi grieziet savienojumu Joint 2, līdz
attēlotā leņķa novirze ir aptuveni 0°. Pēc
tam savienojumu Joint 2 var bloķēt.
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Darbības

3. Pielāgojiet savienojumu Joint 3, līdz novir-
ze ir aptuveni 0°.

Kad ir pabeigtas visas pielāgošanas darbības, tiek atvērts dialoglodziņš Review Alignment, kurā
var pārbaudīt centrēšanas precizitāti.

VarioGuide
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13.1.6 Precizitātes pārbaude

Precizitātes pārbaude

161 att. 

Darbības

1. Pārbaudiet, vai instruments VarioGuide (rozā) ir centrēts atbilstoši plānotajai trajektorijai
(zaļa).

2.

Programmatūrā tiek parādīta aprēķinātā novirze no instrumenta VarioGuide līdz plānota-
jam trajektorijas ieejas un mērķa punktam.
Ja precizitāte ir aptuveni 0°, katra savienojuma attiecīgais gaismas indikators deg zaļā
krāsā.

3.

• Ja centrēšanas precizitāte ir pieņemama, nospiediet pogu Confirm. Tiek atvērts navi-
gēšanas skats.

• Ja ir noteikta liela precizitātes novirze vai vēlaties atkārtot centrēšanu, nospiediet pogu
Start Again. Tiek atvērts dialoglodziņš Initial Position.

PIEZĪME: pēc sekmīgas instrumenta VarioGuide centrēšanas un precizitātes pārbaudes šo
pārbaudi var jebkurā brīdī atvērt atkārtoti, dialoglodziņā Tools nospiežot pogu VarioGuide. 

Minimāli invazīvas procedūras

Veicot biopsijas, kur navigēšanas precizitātes anatomisko robežpunktu vizuāla pārbaude ir
ierobežota minimāli invazīvās pieejas dēļ, rūpīgi un nepārtraukti pārbaudiet anatomiskos
robežpunktus, kas ir pieejami pārsegtajās vietās.

CENTRĒŠANAS INSTRUMENTU NAVIGĒŠANA

Programmatūras lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.4 Cranial/ENT Vers. 3.1 263



13.1.7 Vispārējo instrumentu navigēšana, izmantojot VarioGuide

Vispārīga informācija

Kad instrumenta VarioGuide centrēšana ir veikta, šo ceļvedi var izmantot instrumenta
navigēšanai (piemēram, standarta biopsijas adatas navigēšanai) uz trajektorijas plānoto mērķa
punktu.

Navigēšanas ekrāns

Lai iegūtu labākos rezultātus, instrumenta, piemēram, biopsijas adatas vadīšanai pa trajektoriju
līdz mērķa punktam, ieteicams izmantot skatus Auto-Pilot, Axial, Coronal un Sagittal.

162 att. 
Vienums VarioGuide tiek rādīts attēla skatos, kas jau centrēti atbilstoši trajektorijai.
Programmatūrā tiek rādīts attālums no vadošā diska apakšdaļas (norādīta ar rozā tēmēkli) līdz
mērķa punktam.

VarioGuide
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13.1.8 Vienreizlietojamās biopsijas adatas navigēšana ar VarioGuide

Adatas izsekošana

Programmatūrā tiek uzraudzīts adatas ievietošanas dziļums, uz adatas izsekošanas matricas
izmantojot divus atstarojošos diskus. Adatas trajektorija tiek izsekota, izmantojot instrumenta
VarioGuide izsekošanas matricu.

Pirms darba sākšanas

Darbība

Pārliecinieties, ka adata ir pārbaudīta (skat. 273. lpp.).

Adatas aiztura pozīcijas aprēķināšana

Darbības

1.
①

②

Ievērojiet attālumu līdz mērķim - šī vērtība tiek
rādīta ekrānā.
Ņemiet vērā, ka 10 mm griešanas logs ① uz
vienreizlietojamās biopsijas A veida adatas
atrodas 2,0 mm attālumā no adatas gala ②.
PIEZĪME: nodrošiniet, ka attālums starp biopsi-
jas caurulīti un mērķi ir mazāks par: (biopsijas
adatas garums) mīnus (biopsijas caurulītes ga-
rums). 

2. 50 mm
Lai aprēķinātu aiztura pozīciju uz adatas, attā-
lumu līdz mērķim (šī vērtība ir parādīta navigē-
šanas ekrānā) saskaitiet ar vadošā diska dia-
metru (50 mm).

3.

③ Nomēriet aprēķināto aiztura pozīciju uz vien-
reizlietojamās biopsijas A veida adatas ar li-
neālu.

4. Nostipriniet aizturi ③ uz biopsijas adatas aprēķinātajā pozīcijā.

5. Ievietojiet biopsijas adatu vadošajā diskā un navigējiet adatu līdz plānotajam mērķa punk-
tam (skat. 272. lpp.).

Brīdinājums
Lai nodrošinātu pareizu vienreizlietojamās biopsijas A veida adatas caurduršanas dziļumu,
ir svarīgi izpildīt 3. un 4. darbību. Ja navigēšanas laikā adatas izsekošanas matrica vairs
nav redzama, aiztura pozīcija neļauj adatai izdurties tālāk par plānoto mērķi.
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Darbs ar vadošo disku

②①

163 att. 

Brīdinājums
Ņemiet vērā, ka, noņemot vadošā diska fiksācijas gredzenu ① (piemēram, lai izņemtu
ievietoto instrumentu), tiek atbrīvots arī ārējais disks ②. Noņemot vadošā diska
sastāvdaļas, ar tām ir jārīkojas uzmanīgi.

VarioGuide
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13.2 Nekadrētās biopsijas sistēma
13.2.1 Ievads

Par nekadrētās biopsijas sistēmu

Nekadrētās biopsijas sistēmu var izmantot, lai veiktu ar navigēšanas programmatūru vadītas
nekadrētās biopsijas.
Varat navigēt:
• iepriekš kalibrēto vienreizlietojamo biopsijas A veida adatu pa trajektoriju, ko iepriekš

izplānojāt ar iPlan vai navigēšanas sistēmu;
• citus izsekojamus instrumentus (piemēram, standarta biopsijas adatas ar piestiprinātu

instrumenta adapteri) un neizsekojamus instrumentus.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā sniegta informācija par nekadrētās biopsijas sistēmas lietošanu, lai navigētu
vienreizlietojamo biopsijas A veida adatu.
Ja vēlaties navigēt kādu citu izsekojamu instrumentu, tam ir jāpievieno instrumenta adapteris un
jāveic instrumenta kalibrēšana, kā izklāstīts 185. lpp.

Pirms darba sākšanas

Samontējiet nekadrētās biopsijas sistēmu atbilstīgi norādījumiem Instrumenta lietotāja
ceļvedī.

Darba plūsmas pārskats

Darba plūsma Skatīt

1. Pārbaudiet vienreizlietojamo biopsijas A veida adatu (ja tiek lietota). 273. lpp.

2. Pārbaudiet biopsijas caurulīti (centrēšanas rīks). 268. lpp.

3. Centrējiet biopsijas caurulīti atbilstoši plānotajai trajektorijai (ja tāda ir plā-
nota). 269. lpp.

4. Aprēķiniet biopsijas adatas ievietošanas dziļumu. 270. lpp.

5. Navigējiet adatu uz plānoto mērķa punktu. 272. lpp.

Minimāli invazīvas procedūras

Veicot biopsijas, kur navigēšanas precizitātes anatomisko robežpunktu vizuāla pārbaude ir
ierobežota minimāli invazīvās pieejas dēļ, rūpīgi un nepārtraukti pārbaudiet anatomiskos
robežpunktus, kas ir pieejami pārsegtajās vietās.
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13.2.2 Instrumentu pārbaude

Vienreizlietojamās biopsijas adatas pārbaude

Skatiet 273. lpp. sniegtos norādījumus.

Biopsijas caurulītes pārbaude

164 att. 

Darbības

1.
Atveriet dialoglodziņu Tools > Instruments un nospiediet Alignment Tool.
Tiek atvērts dialoglodziņš Alignment Tool Verification.

2. Pārliecinieties, ka ieliktņi ir cieši pieskrūvēti biopsijas caurulītei.

3. Pievienojiet biopsijas caurulītei biopsijas centrēšanas matricu. 

4. Ievietojiet biopsijas caurulīti ICM4 10 mm ietverē (skat. 196. lpp.), nodrošinot, ka caurulī-
tes gals skar ietveres apakšu.

5.
Ņemot vērā ICM4 un biopsijas centrēšanas matricas koordinātes, programmatūrā tiek
aprēķināts un parādīts rīka gals un rīka trajektorijas novirze.
Pārskatiet parādītās vērtības un izlemiet, vai pašreizējai procedūrai tās ir pieņemamas.

Biopsijas caurulītes pārbaudes problēmu novēršana

Ja precizitāte nav pietiekama, pārliecinieties, ka:
• biopsijas caurulīte ir salikta pareizi;
• biopsijas caurulīte ir pareizi ievietota ICM4 ietverē.

Nekadrētās biopsijas sistēma
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13.2.3 Biopsijas caurulītes centrēšana un instrumenta ievietošanas dziļuma
aprēķināšana

Pirms darba sākšanas

Lai iegūtu vislabākos rezultātus, instrumentu vadīšanai pa trajektoriju līdz mērķa punktam
ieteicams izmantot skatus Auto-Pilot, Axial, Coronal un Sagittal.
PIEZĪME: skats Auto-Pilot ir pieejams tikai tad, ja ir plānota un parādīta trajektorija. 

Biopsijas adatas centrēšana atbilstoši plānotajai trajektorijai

②

①

165 att. 

Darbības

1. Ievietojiet biopsijas adatu nekadrētās biopsijas sistēmas čaulā. Navigēšanas ekrānā ①
tiek parādīts virtuālā attēlojums.

2. Satveriet biopsijas adatu un atveriet centrālo savilkšanas rokturi.

3.
Grieziet biopsijas caurulīti pa A–P asi un pārbīdiet to paralēli, līdz tā ir centrēta atbilstoši
iepriekš plānotajai trajektorijai, ņemot vērā aksiālos, koronālos un sagitālos skatus. Lai
centrēšanu veikt būtu ērtāk, izmantojiet skatā Auto-Pilot redzamās bultiņas.

4.

Grieziet biopsijas caurulīti pa H–F asi un pārbīdiet to paralēli, līdz tā ir centrēta atbilstoši
iepriekš plānotajai trajektorijai. Lai centrēšanu veikt būtu ērtāk, izmantojiet skatā Auto-Pi-
lot redzamās bultiņas.
Ja nepieciešams, atkārtojiet 3. un 4. darbību, līdz biopsijas caurulīte ir novietota pareizi.

5.
Pārbaudiet centrējumu skatā Auto-Pilot. Lai nodrošinātu, ka biopsijas caurulīte ir centrē-
ta pareizi, tēmēkļiem, kas apzīmē mērķi, ievadi un rīka galu, ir jābūt novietotiem vienam
uz otra ②.

6. Pārliecinieties, ka bojājumu var sasniegt ar paredzēto instrumentu, ņemot vērā, ka biopsi-
jas caurulītē tiek ievietoti 70 mm no instrumenta (skat. 270. lpp.).

7. Pievelciet stingrāk nekadrētās biopsijas sistēmas centrālo savilkšanas rokturi, lai biop-
sijas caurulīti nostiprinātu tās pozīcijā.

8. Pārbaudiet regulējuma kvalitāti, mainot tālummaiņu katrā skatā. Paredzētās biopsijas
mērķim ir jāatrodas virtuālās biopsijas caurulītes vidū.

9. Tagad navigēšanas skatu apakšā tiek rādīts attālums līdz mērķim.
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Biopsijas caurulītes novietošana bez trajektorijas

Ja trajektorija nav plānota, rīkojieties tālāk aprakstītajā veidā.

Darbības

1.

Pielāgojiet rīka uzgaļa nobīdes (skat. 178. lpp.) vērtību, kas nedaudz pārsniedz paredzē-
tās biopsijas dziļumu.
PIEZĪME: nodrošiniet, ka attālums starp biopsijas caurulīti un mērķi ir mazāks par: (biopsi-
jas adatas garums) mīnus (biopsijas caurulītes garums). 

2. Ievietojiet biopsijas caurulīti nekadrētās biopsijas sistēmas čaulā. Navigēšanas ekrānā
tiek parādīts caurulītes virtuālais attēlojums.

3. Satveriet biopsijas caurulīti un atveriet centrālo savilkšanas rokturi.

4. Pielāgojiet nekadrēto biopsijas sistēmu, līdz virtuālās rīka asis šķērso mērķa bojājumu.

5. Pārliecinieties, ka bojājumu var sasniegt ar paredzēto instrumentu, ņemot vērā, ka biopsi-
jas caurulītē tiek ievietoti 70 mm no instrumenta (skat. 270. lpp.).

6. Pievelciet stingrāk nekadrētās biopsijas sistēmas centrālo savilkšanas rokturi, lai biop-
sijas caurulīti nostiprinātu tās pozīcijā.

7.
Precīzi regulējiet rīka uzgaļa nobīdi, līdz virtuālais rīka gals atrodas mērķa bojājumā.
PIEZĪME: tagad tas norāda attālumu līdz mērķim. 

8. Pārbaudiet regulējuma kvalitāti, mainot tālummaiņu katrā skatā. Paredzētās biopsijas
mērķim ir jāatrodas virtuālās biopsijas caurulītes vidū.

Instrumenta aiztura pozīcijas aprēķināšana

Darbības

1. Pārliecinieties, ka instruments ir pārbaudīts (skat. 268. lpp.).

2.
①

②

Ievērojiet attālumu līdz mērķim - šī vērtī-
ba tiek rādīta ekrānā.
Ņemiet vērā, ka 10 mm griešanas logs
① uz vienreizlietojamās biopsijas
A veida adatas atrodas 2,0 mm attālu-
mā no adatas gala ②.

3.

70 mm + x mm

Lai aprēķinātu aiztura pozīciju uz instru-
menta, attālumu līdz mērķim (šī vērtība ir
parādīta navigēšanas ekrānā) saskaitiet
ar biopsijas caurulītes garumu (70 mm).
Tālāk redzamajā piemērā ir parādīts
aprēķins vienreizlietojamajai biopsijas
A veida adatai.

4.

③
Izmēriet aiztura pozīciju uz instrumenta
ar lineālu.

5. Nostipriniet aizturi ③ aprēķinātajā vietā uz instrumenta.

6. Ievietojiet instrumentu biopsijas caurulītē un navigējiet instrumentu uz plānoto mērķa
punktu (skat. 272. lpp.).

Nekadrētās biopsijas sistēma
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Instrumentu navigēšana

Brīdinājums
Lai nodrošinātu pareizu vienreizlietojamās biopsijas A veida adatas caurduršanas dziļumu,
ir svarīgi izpildīt iepriekšējā tabulā norādīto 3. un 5. darbību. Ja navigēšanas laikā adatas
izsekošanas matrica vairs nav redzama, aiztura pozīcija neļauj adatai izdurties tālāk par
plānoto mērķi.

Brīdinājums
Izmantojot biopsijas adatas, ņemiet vērā, ka instrumenta gals ne vienmēr ir tā darbības
centrs. Šādos gadījumos instruments ir jāievieto dziļāk par navigēšanas mērķi, lai tā
darbības centru varētu novietot interesējošajā struktūrā.
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13.3 Vienreizlietojamā biopsijas A veida adata
13.3.1 Ievads

Adatas komponentu pārskats

⑤

④

③②①

166 att. 

Nr. Vienums Funkcija

① Izsekošanas matri-
ca

Divi atstarojoši diski navigēšanas laikā ļauj ar kameru uzraudzīt
adatas ievietošanas dziļumu.

② Tērauda kanile

• Ārējais diametrs: 1,8 mm
• Griešanas logs: 10 mm
• Maksimālais ievietošanas dziļums: 140 mm

PIEZĪME: tērauda kanile ir vienīgā invazīvai lietošanai piemērotā
adatas sastāvdaļa. 

③ Aizturis Nostiprināts uz adatas izmērītajā ievietošanas dziļumā, lai nepieļau-
tu adatas ieduršanu tālāk par plānoto dziļumu.

④ Vakuuma šļirce Lietojama atbilstoši standarta procedūrai.

⑤ Lineāls Adatas plānotā ievietošanas dziļuma mērīšanai.

Vienreizlietojamā biopsijas A veida adata

272 Programmatūras lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.4 Cranial/ENT Vers. 3.1



13.3.2 Vienreizlietojamās biopsijas adatas pārbaude

Piekļuve pārbaudei

Darbība

Atveriet dialoglodziņu Tools > Instruments un nospiediet pogu Biopsy Needle.
Tiek atvērts dialoglodziņš Biopsy Needle Verification. 

167 att. 

VarioGuide pārbaude

Darbības

1. Novietojiet vadošo disku tā, lai adatu varētu ievietot vertikāli.

2.

Ievietojiet vienreizlietojamo biopsijas A veida adatu vadošajā diskā, līdz uzraksts Stop
tiek izcelts zilā krāsā.
Ar bultiņām tiek norādīts virziens, kādā adata jāpielāgo, lai sasniegtu ievietošanas dziļu-
mu.

3. Pievelciet stingrāk fiksēšanas gredzenu, lai adatu nostiprinātu vadošajā diskā.

4. Programmatūrā tiek aprēķināta un parādīta biopsijas adatas trajektorijas novirze, ņemot
vērā adatas izsekošanas matricas un VarioGuide izsekošanas matricas koordinātes.

Nekadrētās biopsijas sistēmas pārbaude

Darbības

1.

Ievietojiet vienreizlietojamo biopsijas A veida adatu biopsijas caurulītē, kam pievienota
biopsijas centrēšanas matrica, līdz uzraksts Stop tiek izcelts zilā krāsā.
Ar bultiņām tiek norādīts virziens, kādā adata jāpielāgo, lai sasniegtu ievietošanas dziļu-
mu.

2. Nostipriniet adatu biopsijas caurulītē, pievelkot ciešāk uz caurulītes esošo fiksēšanas
skrūvi.

3. Novietojiet biopsijas caurulīti un adatu vertikāli.

4. Programmatūrā tiek aprēķināta un parādīta biopsijas adatas trajektorijas novirze, ņemot
vērā adatas izsekošanas matricas un biopsijas centrēšanas matricas koordinātes.
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Adatas pārbaudes problēmu novēršana

Ja precizitāte nav pietiekama, pārliecinieties, ka:
• kamerā ir redzama adatas izsekošanas matrica un VarioGuide/biopsijas centrēšanas

matricas izsekošanas matrica;
• nav nosmērētas vai bojātas atstarojošās virsmas;
• adata nav saliekta.

PIEZĪME: adatas plakanajiem marķieriem ir nepieciešams tiešāks leņķis pret kameru nekā
vienreizlietojamajiem atstarojošajiem sfēriskajiem marķieriem. 

Vienreizlietojamā biopsijas A veida adata
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13.3.3 Vienreizlietojamās biopsijas adatas navigēšana

Vispārīga informācija

Kad vienreizlietojamā biopsijas adata ir pareizi uzstādīta ar VarioGuide (skat. 265. lpp.) vai
nekadrētās biopsijas sistēmu (skat. 270. lpp.), adatu var navigēt uz plānoto mērķa punktu.

Adatas izsekošana

Adatas ievietošanas dziļumam tiek izsekots, izmantojot divus adatas izsekošanas matricas
atstarojošos diskus.
Adatas trajektorija tiek izsekota, izmantojot:
• VarioGuide izsekošanas matricu, ja izmantojat VarioGuide;
• biopsijas centrēšanas matricu, ja izmantojat nekadrētās biopsijas sistēmu.

Izsekošanas vadlīnijas

Abiem adatas izsekošanas matricas atstarojošajiem diskiem jābūt tiešā kameras skata laukā.
Novietojiet adatas izsekošanas matricu pareizajā leņķī pret kameru un kameras darbības lauka
centrā.
Instrumenta VarioGuide izsekošanas matricai vai biopsijas centrēšanas matricai vienmēr ir
jābūt redzamai kamerā.

Brīdinājums
Kamēr vienreizlietojamā biopsijas adata atrodas kameras skata laukā, rādītājs netiek
izsekots. To var atkal izsekot, ja vienreizlietojamā biopsijas adata vismaz divas sekundes
nav redzama kameras skata laukā.

Navigēšanas ekrāns

①

②

168 att. 

Nr. Skaidrojums

① Ar brūno krāsu ir norādīta vienreizlietojamā biopsijas adata.

② Ar rozā līniju ir norādīts vienreizlietojamās biopsijas adatas biopsijas logs (2,0 mm no
adatas gala).
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Ņemiet vērā, ka programmatūrā tiek aprēķināts attālums no vienreizlietojamās biopsijas
adatas gala līdz plānotajam mērķa punktam. Tomēr biopsijas logs neatrodas adatas galā.

Adatas navigēšana

Darbības

1. Centrējiet nekadrētās biopsijas sistēmu vai instrumentu VarioGuide tā, lai rozā tēmēk-
lis atbilstu plānotajam ievades punktam.

2.
Novietojiet brūno tēmēkli (kas apzīmē adatas galu) plānotajā mērķa punktā.
Attēla skatos tiek parādīts attālums no navigētā instrumenta līdz plānotajam mērķa punk-
tam.

Biopsijas adatas displejs Attālums līdz mērķa punktam

Redzams kamerā Programmatūrā tiek parādīts attālums no adatas gala līdz mērķa
punktam.

Nav redzams kamerā

• VarioGuide navigēšana: programmatūrā tiek rādīts attālums no
diska beigām līdz mērķa punktam.

• Nekadrētās biopsijas sistēmas navigēšana: programmatūrā
tiek rādīts attālums no biopsijas caurulītes gala līdz mērķa
punktam.

PIEZĪME: kad biopsijas adata ir navigēta līdz mērķa punktam, var veikt biopsiju atbilstoši parastas
ķirurģiskās procedūras principiem. 

Navigēšanas laikā

Instrumenta VarioGuide izsekošanas matricai un biopsijas centrēšanas matricai vienmēr ir
jābūt redzamai kamerā. Ja navigēšanas laikā tiek noteikts, ka biopsijas adata un attiecīgā matrica
nav pareizi centrētas, programmatūrā attēla skatos tiek parādīts ziņojums „needle not aligned”
(adata nav centrēta) (piemēram, ja adata ir saliekta vai nepareizi ievietota). Šajā gadījumā ir
jāpārbauda biopsijas instrumentu precizitāte, kā tas ir norādīts 257. lpp. (VarioGuide) un 268. lpp.
(nekadrētai biopsijas sistēmai).

Vienreizlietojamā biopsijas A veida adata
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14 VIENREIZLIETOJAMĀ
STILETA NAVIGĀCIJA

14.1 Ievads
14.1.1 Par vienreizlietojamo stiletu

Vispārīga informācija

Izmantojot instrumentu Disposable Stylet, pa iepriekš plānotu trajektoriju varat navigēt citu
ražotāju katetrus un šuntus. Navigēšana tiek veikta manuāli. Programmatūra izseko instrumenta
Disposable Stylet trajektoriju, izmantojot atstarojošos diskus ① Disposable Stylet izsekošanas
matricā. 

①

169 att. 

Brīdinājums
Instruments Disposable Stylet ir manuāli brīvi vadāms instruments, un tas nav piemērots
ļoti precīzai šunta/katetra novietošanai.
PIEZĪME: papildinformāciju par instrumentu Disposable Stylet skatiet Instrumenta lietotāja
ceļvedī. 
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14.2 Vienreizlietojamā stileta lietošana
14.2.1 Vienreizlietojamā stileta kalibrēšana un pārbaude

Vispārīga informācija

Instruments Disposable Stylet ir iepriekš kalibrēts. Tas nozīmē, ka programmatūrā ir pieejama
instrumenta Disposable Stylet kalibrēšanas informācija. Lietotājam nav jāveic papildu
kalibrēšana.
Lai izmantotu instrumentu Disposable Stylet, vispirms ir jāielādē kalibrēšana un jāpārbauda tās
precizitāte, izmantojot ICM4 vai atskaites matricu.

Iepriekšējas kalibrēšanas ielādēšana

Darbības

1. Turiet instrumentu Disposable Stylet kameras skata laukā.

2. Lai ielādētu iepriekšēju kalibrēšanu, dialoglodziņā Instrument Calibration nospiediet
Load.

3. Ja ir pieejamas vairāku instrumentu iepriekšējās kalibrēšanas, atvērtajā dialoglodziņā Se-
lect Instrument atlasiet Disposable Stylet.

4. Pārbaudiet kalibrēšanu, kā aprakstīts 278. lpp.

Brīdinājums
Ja izmantojat vienreizlietojamo stiletu, vienmēr ielādējiet iepriekš kalibrēto instrumenta
ģeometriju, jo manuāla kalibrēšana nav precīza.

Iepriekšējās kalibrēšanas pārbaudīšana

170 att. 
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Darbības

1.

Instrumentu Disposable Stylet var pārbaudīt atskaites
matricas griešanās punktā vai ICM4.
Turiet instrumentu Disposable Stylet gala tuvumā un
ievietojiet galu griešanās punktā.
PIEZĪME: instruments Disposable Stylet ir lokāms in-
struments. Šī iemesla dēļ parādītā precizitātes novirze
var būt lielāka nekā stingrajiem instrumentiem. Jums ir
jāizlemj, vai precizitāte ir pieņemama paredzētajam lie-
tojumam. 

2. Lai kalibrēšanu apstiprinātu, nospiediet Accept.
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14.3 Vienreizlietojamā stileta navigēšana
14.3.1 Pārskats

Vispārīga informācija

Pirms darba sākšanas.
• Pacients ir jāreģistrē un jāpārbauda navigācijas precizitāte.
• Jāielādē un jāpārbauda navigētā instrumenta kalibrēšana.
• Jākonfigurē navigācijas ekrāns. Uzņēmums Brainlab iesaka izmantot šādus skatus: Auto-Pilot,

aksiālo, koronālo un sagitālo. (Skats Auto-Pilot ir pieejams tikai tad, ja ir plānota un parādīta
trajektorija).

• Parādīšanai jāatlasa iepriekš plānotā trajektorija.
• Jāatlasa rīka gala nobīde (skat. 178. lpp.), kas atbilst izmantotajam katetram/šuntam. (šī

iemesla dēļ ir jāizlemj, kuru katetra/šunta daļu novietot pie plānotā mērķa).

Vienreizlietojamā stileta ievietošana šuntā/katetrā

Darbības

1. Vienā rokā turiet šuntu/katetru pie tā atveres.

2. Ar otru roku pilnībā ievadiet instrumentu Disposable Stylet katetrā/šuntā, uzmanoties, lai
nenosmērētu izsekošanas matricas atstarojošos diskus.

Vienreizlietojamā stileta turēšana navigēšanas laikā

①

②

171 att. 

Darbības

1.
Vienā rokā turiet instrumenta Disposable Stylet rokturi ①, uzmanoties, lai neaizklātu iz-
sekošanas matricas atstarojošos diskus. Navigēšanas laikā instruments Disposable Sty-
let ir jāievieto ar šo roku.

2. Ar otru roku vadiet instrumentu Disposable Stylet ②, turot to incīzijas tuvumā. Procedū-
ras laikā vadiet instrumentu Disposable Stylet atbilstoši trajektorijai, izmantojot šo roku.

Vienreizlietojamā stileta navigēšana
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PIEZĪME: turot instrumentu Disposable Stylet ar abām rokām, ievietošanas laikā ir jāuzmanās,
lai to nesaliektu. 

Stileta navigēšana

172 att. 

Darbības

1. Ievietojiet instrumentu Disposable Stylet šuntā/katetrā.

2.
Turiet instrumentu Disposable Stylet pie pacienta galvas. Vadībai izmantojot navigācijas
ekrānu, savietojiet instrumenta Disposable Stylet asi (norādīta rozā krāsā) ar iepriekš
plānoto trajektoriju (norādīta zaļā krāsā).

3.

Kad instruments Disposable Stylet ir centrēts atbilstoši plānotajai trajektorijai, lēnām ie-
vietojiet instrumentu Disposable Stylet un katetru tieši pa trajektoriju smadzenēs. Pro-
grammatūrā tiek parādīts attālums no instrumenta Disposable Stylet gala līdz plānota-
jam mērķa punktam.
Turpiniet ievietošanu, līdz instrumenta Disposable Stylet gals (rozā tēmēklis) sakrīt ar
ekrānā redzamo trajektorijas mērķa punktu (sarkans tēmēklis). Vienlaikus pievērsiet uz-
manību novietojumam pacienta faktiskajā anatomijā.

4. Kad katetrs ir novietots, uzmanīgi izņemiet instrumentu Disposable Stylet no katetra.

PIEZĪME: instruments Disposable Stylet ir lokāms instruments, kas var saliekties pats sava
svara vai minimāla spēka ietekmē. Ja instruments Disposable Stylet procedūras laikā saliecas,
var rasties nozīmīgas izsekošanas kļūdas. Tas nozīmē, ka faktiskā gala pozīcija var atšķirties no
navigācijas ekrānā redzamās. Lai tas nenotiktu, ar instrumentu Disposable Stylet jāstrādā tā, kā
norādīts 280. lpp. 

Brīdinājums
Nodrošiniet, lai ievietošana notiktu taisni. Kad ir sākta ievietošana, instrumentu Disposable
Stylet nedrīkst liekt, kā arī nedrīkst koriģēt trajektoriju.
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15 NAVIGĒŠANA,
IZMANTOJOT
MIKROSKOPU

15.1 Ievads par navigēšanu, izmantojot mikroskopu
15.1.1 Pārskats

Pirms darba sākšanas

• Pacientam ir jābūt reģistrētam.
• Mikroskopam ir jābūt iestatītam, un mikroskopa adaptera komplektam jābūt piestiprinātam

pie mikroskopa (skatiet Instrumenta lietotāja ceļvedi).
• Jāveic mikroskopa kalibrēšana (ar Brainlab atbalstu).

Brīdinājums
Pirms mikroskopa līdzekļu izmantošanas uzmanīgi izlasiet Instrumenta lietotāja ceļveža
nodaļu Microscope.

Darba plūsmas pārskats

Darba plūsma Skatīt

1. Inicializējiet mikroskopu. 284. lpp.

2. Pārbaudiet mikroskopa kalibrēšanu. 285. lpp.

3. Kalibrējiet mikroskopu atkārtoti (pēc izvēles). 288. lpp.

4. Navigējiet ar mikroskopu. 291. lpp.
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15.2 Mikroskopa inicializēšana
15.2.1 Mikroskopa aktivizēšana un atlasīšana

Mikroskopa aktivizēšana

173 att. 

Darbības

1. Atveriet lodziņu Tools > Microscope un nospiediet Connect Microscope.

2.
Sadaļā Tools > Microscope > Connect Microscope atlasiet savam mikroskopa mode-
lim atbilstošo pogu.
PIEZĪME: ja konfigurēts tikai viens mikroskops, šis dialoglodziņš tiek izlaists. 

3.

Dialoglodziņā Microscope Connection atlasiet izmantotajai mikroskopa konfigurācijai at-
bilstošo pogu.
Tagad mikroskops ir inicializēts, un tiek parādīts dialoglodziņš Microscope Calibration
Verification.

Brīdinājums
Noteikti jāatlasa mikroskopa adaptera montāžas pozīcijai atbilstoša mikroskopa
kalibrēšana (standarta vai 90°). Pretējā gadījumā mikroskops tiks interpretēts kļūdaini un
attēla dati tiks rādīti nepareizi.

Mikroskopa noteikšanas problēmu novēršana

Ja mikroskops netiek noteikts, pārbaudiet, vai mikroskops ir:
• pareizi savienots ar navigēšanas sistēmu (skatiet Instrumenta lietotāja ceļvedi);
• ieslēgts un pilnīgi sāknēts;
• pārslēgts navigēšanas režīmā (skatiet mikroskopa ražotāja sniegto dokumentāciju).

PIEZĪME: ja neizdodas izveidot savienojumu ar mikroskopu, mēģiniet to izslēgt un no jauna
ieslēgt. 

Mikroskopa inicializēšana
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15.3 Mikroskopa pārbaudīšana
15.3.1 Pārskats

Vispārīga informācija

Mikroskops ir kalibrēts tā, lai tas darbotos kā rādītājs, kura uzgalis ir fokusa punkts ② fokusa
plaknes ③ centrā. Kalibrēšanu var pārbaudīt, skata lauka centrā ① fokusējoties uz robežpunktu
un to salīdzinot ar navigēšanas skatā redzamajiem datiem.

③

②①

174 att. 

Pirms darba sākšanas

Daži trešo pušu ķirurģisko mikroskopu pārklāji var ietekmēt navigēšanas sistēmas precizitāti, jo to
aizsarglēca izraisa optiskus kropļojumus.
Izmantojiet tikai konkrētā mikroskopa ražotāja apstiprinātus optiski pasīvus pārklājus. Ja neesat
pārliecināts, vai pārklājs ir pilnībā saderīgs ar mikroskopu, kas ir savienots ar Brainlab
navigēšanas programmatūru, sazinieties ar mikroskopa ražotāju.

Brīdinājums
Pēc pārklāja uzstādīšanas un pirms katras navigēšanas, izmantojot mikroskopu, vienmēr
jāpārbauda mikroskopa kalibrēšana (skat. 287. lpp.). Ja tiek atklāta kāda neprecizitāte,
pirms navigēšanas sākšanas jāveic sekmīga atkārtota kalibrēšana.

Brīdinājums
Ja tiek modificēta mikroskopa optika (piemēram, nomainīts bojāts objektīvs), jāveic jauna
kalibrēšana, izmantojot Brainlab atbalstu.
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Pārbaudes dialoglodziņi

① ②

③

④

175 att. 

Nr. Vienums

① Microscope Depthview: attēlo mikroskopa skata lauka rekonstrukciju (skat. 306. lpp.).

② Mikroskopa video skats (ja pieejams, skat. 304. lpp.).

③ Attālums no mikroskopa līdz atskaites matricas konusa centram tiek parādīts, ja mikro-
skopa fokuss atrodas tuvāk par 8 mm atskaites matricas konusam.

④ ACS Views poga: nospiediet, lai pārslēgtu no mikroskopa skata uz aksiālo, sagitālo un
koronālo skatu un pretēji.

Mikroskopa pārbaudīšana
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15.3.2 Kalibrēšanas pārbaude

Pārbaudes metodes

Kalibrēšanu var pārbaudīt, izmantojot atskaites matricas konusu vai anatomiskos vai iepriekš
plānotos robežpunktus. Ja pārbaudei izmantojat konusu, tiek pārbaudīta gan izsekošanas
kalibrēšana, gan HUD kalibrēšana.
Kalibrēšanu navigēšanas laikā var pārbaudīt jebkurā brīdī.
PIEZĪME: integrētajiem mikroskopiem Brainlab nodrošina tēmēkļa okulārus. Tie ir jāizmanto
mikroskopa kalibrēšanas un pārbaudes nolūkos. Pēc kalibrēšanas šos okulārus var nomainīt pret
standarta okulāriem bez atzīmēm. 

Pārbaude, izmantojot konusu

Darbības

1.

Novietojiet mikroskopu tieši virs atskaites matricas konusa. Lai rezultāti būtu labāki, mēģi-
niet mikroskopu novietot pēc iespējas perpendikulāri atskaites matricas plaknei.
Fokusējiet mikroskopu uz atskaites matricas konusa apakšējo daļu, izmantojot maksimālo
tālummaiņu.
Mikroskopa video skatā tiek rādīts leņķis starp matricas asi un mikroskopa fokusa asi.

2.
Skata apakšējā daļā tiek rādīts attālums no navigētā fokusa punkta līdz konusam. Šī vēr-
tība ataino pašreizējās kalibrēšanas novirzi.
Pārbaudiet, vai novirze ir pieņemamā diapazona robežās.

3.
Ja izmantojat attēlu injekciju (skat. 295. lpp.), skatos tiek rādīta arī atskaites matricas
kontūra un tās konuss. Attēlotajām kontūrām ir jāatbilst faktiskajai atskaites matricai un
konusam.

4. Atkārtojiet iepriekš norādītās darbības, mainot attālumu no mikroskopa līdz atskaites ma-
tricai.

5.
• Ja precizitāte ir pietiekama, nospiediet Next.
• Ja precizitāte nav pietiekama, nospiediet Recalibrate, lai atvērtu dialoglodziņu Micros-

cope Calibration.

Pārbaudīšana, izmantojot robežpunktus

Darbības

1. Fokusējiet mikroskopu uz marķieri vai iepriekš plānoto vai anatomisko robežpunktu, iz-
mantojot maksimālo tālummaiņu.

2. Lai pārslēgtu starp aksiālo, koronālo un sagitālo skatu, spiediet pogu ACS Views.

3.
Skata apakšējā daļā tiek rādīts attālums no navigētā fokusa punkta līdz plānotajam punk-
tam. Šī vērtība ataino pašreizējās kalibrēšanas novirzi.
Pārbaudiet, vai novirze ir pieņemamā diapazona robežās.

4.
• Ja precizitāte ir pietiekama, nospiediet Next.
• Ja precizitāte nav pietiekama, nospiediet Recalibrate, lai atvērtu dialoglodziņu Micros-

cope Calibration.
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15.3.3 Mikroskopa atkārtota kalibrēšana

Vispārīga informācija

Pirms navigēšanas ar mikroskopu, ir jāveic pareiza mikroskopa fokusa garuma un ass
kalibrēšana, piesaistot Brainlab atbalsta dienesta palīdzību.
Var veikt kalibrēšanu arī, lai kompensētu laika gaitā vai pārklāja lietošanas dēļ radušās nelielās
kalibrēšanas neprecizitātes. Ja tiek atklāta kāda neprecizitāte, pirms navigēšanas sākšanas jāveic
sekmīga atkārtota kalibrēšana.

Kalibrēšanas atzīmes

①

②

176 att. 
Izmantojot opciju Standard Cranial Reference Array - 4 Marker, kalibrēšanas punktus var izgūt
no roba ①, kā arī kalibrēšanas atzīmes ② uz atskaites matricas.

Kalibrēšanas aktivizēšana

Darbība

• Jebkurā no dialoglodziņiem Microscope Calibration Verification nospiediet pogu Recalibra-
te vai

• nospiediet pogu Calibrate Microscope dialoglodziņā Tools > Microscope.

Mikroskopa pārbaudīšana
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Kalibrēšanas punkta iegūšana

177 att. 

Darbības

1. Ja tēmēkļa okulārs ir iekļauts komplektācijā, uzstādiet to.

2.

Novietojiet mikroskopu tieši virs atskaites matricas konusa vai atlasītās kalibrēšanas atzī-
mes.
Lai rezultāti būtu labāki, novietojiet mikroskopu pēc iespējas perpendikulāri atskaites ma-
tricas plaknei.

3. Pārvietojiet mikroskopu uz leju, līdz animētais mikroskops dialoglodziņā pārklāj mikrosko-
pa caurspīdīgo figūru.

4.
Maksimāli palieliniet tālummaiņu un novietojiet mikroskopu perpendikulāri konusam vai
kalibrēšanas atzīmei (izmantojiet okulāra tēmēkli, lai vērstu uz konusa centru).
Pielāgojiet fokusu, izmantojot mikroskopa roktura pogas.

5.

Nospiediet Next.
PIEZĪME: poga Next nav aktīva, ja netiek lietots maksimālais tālummaiņas iestatījums,
nav fokusēts mikroskops vai atskaites matrica un/vai mikroskopa izsekošanas matrica ne-
atrodas kameras skata laukā. Tiek parādīts atbilstošs brīdinājuma ziņojums. 
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Otrā kalibrēšanas punkta iegūšana

178 att. 

Darbības

1.

Pārvietojiet mikroskopu uz leju, līdz animētais mikroskops dialoglodziņā pārklāj mikrosko-
pa caurspīdīgo figūru (zaļš apgabals).
• Vislabākos rezultātus var iegūt, ja otrais punkts atrodas zaļajā diapazonā.
• Ar joslas sarkano apgabalu tiek norādīts, ka attālums no mikroskopa līdz atskaites ma-

tricai ir jāpalielina (ja iespējams).

2. Lai atkārtoti centrētu un fokusētu konusa vai kalibrēšanas atzīmes viszemāko punktu,
maksimālajā tālummaiņas iestatījumā izmantojiet tēmēkli.

3.

Nospiediet Next.
Tiek atvērts dialoglodziņš Microscope Calibration Verification.
PIEZĪME: poga Next nav aktīva, ja netiek lietots maksimālais tālummaiņas iestatījums,
nav fokusēts mikroskops vai atskaites matrica un/vai mikroskopa izsekošanas matrica ne-
atrodas kameras skata laukā. Tiek parādīts atbilstošs brīdinājuma ziņojums. 

Pārbaudiet kalibrēšanu

Brīdinājums
Pēc kalibrēšanas vienmēr ir jāpārbauda mikroskopa precizitāte, pārliecinoties, ka
mikroskopa fokusa punkts pacienta datos tiek rādīts pareizi. To var izdarīt, fokusējot uz
sfērisko marķieri vai anatomisko robežpunktu (skat. 287. lpp.).

Mikroskopa pārbaudīšana
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15.4 Navigēšana, izmantojot mikroskopu
15.4.1 Piekļuve navigēšanai

Navigēšanas sākšana

Kad kalibrēšana pārbaudīta, tiek atvērts dialoglodziņš Tools > Microscope > Options.

179 att. 

Opcijas

Lai aizvērtu šo dialoglodziņu un sāktu navigēšanu, izmantojot mikroskopu, nospiediet pogu Clo-
se.

Lai atvērtu dialoglodziņu Tools > Microscope, nospiediet pogu Back (skat. 294. lpp.).
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15.4.2 Navigēšanas skati

Navigēšana, izmantojot mikroskopu: skati

180 att. 
Ar mikroskopu saistītā trajektorija tiek rādīta zilā krāsā. Mikroskopa optiskā ass un skata lauks
3D skatā tiek norādīts ar līniju un apli. Ja mērķis ir ieplānots, var parādīt attālumu no fokusa
punkta līdz mērķim.
Papildinformāciju par mikroskopa attēliem un to attēlošanu skatiet 304. lpp.

Pārklātie objekti

Fokusa punktā vienmēr tiek rādīti pārklātie objekti. Tādēļ, ja tiek izmantots plats dziļuma lauks,
pārklātā objekta pozīcija var tikt interpretēta nepareizi (attiecībā pret faktisko objektu). Ja pārklātā
objekta pareizā pozīcija ir ļoti svarīga, izmantojiet seklu dziļuma lauku.

Mikroskopa darba apgabals

Minimālo un maksimālo darba apgabalu (mikroskopa fokusa attālumu) mēra, kad Brainlab
atbalsta dienests pirmo reizi kalibrē mikroskopu.
Ja navigēšanas laikā mikroskops tiek izkustināts no kalibrētā fokusa diapazona:
• atskan skaņas signāls;
• attēlu skatos tiek parādīts ziņojums, brīdinot par mikroskopa nekalibrēto fokusa pozīciju.

Mikroskopa izsekošana

Ja navigēšanas laikā mikroskopu nevar izsekot (piemēram, tas atrodas ārpus kalibrētā fokusa
diapazona, nav pievienots vai nav redzama izsekošanas matrica):
• skatos, kur navigēšana notiek, izmantojot mikroskopu, tiek parādīts atbilstošs ziņojums.

Brīdinājums
Visi Olympus mikroskopi nepārraida atjauninātos fokusa/tālummaiņas datus, kamēr maināt
fokusu/tālummaiņu. Tas izraisa datu atjaunināšanas aizkavi navigēšanas sistēmā.

Izsekošanas prioritāte

Navigēšanas laikā instrumenta adapteriem un rādītājiem tiek piešķirta prioritāte. Lai veiktu
mikroskopa navigēšanu, no kameras skata lauka ir jāizņem rādītājs un instrumenta adapteri.

Navigēšana, izmantojot mikroskopu
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Brīdinājums
Ņemiet vērā, ka ne izsekošana mikroskopa fokusa un tālummaiņas pozīcijām, ne šīs
informācijas pārraide nenotiek reāllaikā. Lai navigēšanas ekrānā novērtētu mikroskopa
pozīciju, vienlaikus iegūstot aktuālu informāciju par pārklātajiem un injicētajiem objektiem,
dažas sekundes nemainiet mikroskopa fokusu, tālummaiņu vai pozīciju.
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15.5 Mikroskopa rīki
15.5.1 Ievads

Pieejamie iestatījumi

Pēc kalibrēšanas pārbaudes dialoglodziņā Tools > Microscope ir pieejami dažādi iestatījumi. 

181 att. 

Opcija Skaidrojums Skatīt

Connect Microscope Inicializēt mikroskopa savienojumu 284. lpp.

Options Atlasīt līdzekļus navigēšanai, izmantojot mikroskopu 295. lpp.

Calibrate Microscope Veikt atkārtotu mikroskopa kalibrēšanu 288. lpp.

Video Configuration Pielāgot mikroskopa video attēlošanas iestatījumus (ja
ir pieejams un kalibrēts mikroskopa video aprīkojums) 302. lpp.

Mikroskopa rīki
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15.5.2 Mikroskopa opcijas

Piekļuve opciju dialoglodziņam

Darbība

Atveriet Tools > Microscope > Options.

182 att. 

Opcijas

Opcijas Skatīt

HUD 295. lpp.

Color Overlay 297. lpp.

HUD Objects 297. lpp.

Shutter 297. lpp.

Smart Auto-Focus 298. lpp.

Smart Auto-Tracking 298. lpp.

Store Focal Point 298. lpp.

Go To Stored Point 298. lpp.

Align to Trajectory 298. lpp.

Continuous Target Return 298. lpp.

PIEZĪME: pieejamība ir atkarīga no atlasītā mikroskopa. 

HUD

Ja tiek veikta HUD aktivizēšana, navigēšanas sistēma šo attēla injekcijas attēlojumu izmanto, lai
mikroskopa skata laukam uzklātu iepriekš plānoto objektu kontūras un papildinformāciju par
mērķi.
Attēla injekcijā rādītā informācija ir līdzīga mikroskopa dziļuma skatam navigēšanas ekrānā,
izņemot to, ka mikroskopa skata lauks aizstāj rekonstruētos datus. Tas nozīmē, ka fokusa plaknes
objektu krustošanās vietas tiek apzīmētas ar nepārtrauktu līniju, bet objektu pagarinājumi virs vai
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zem fokusa plaknes - ar punktētu līniju. Šī punktētā līnija ir paredzēta novietojuma noteikšanai, jo
tā neatrodas fokusa plaknē.
Noteiktas attēla injekcijas iekārtās ir pieejams krāsu displejs. Tas palīdz atšķirt vairākus objektus,
jo tos var parādīt citā krāsā, nekā redzams navigēšanas ekrānā. Objektu identificēšanai
izmantojiet tikai izmēru un pozīciju. Pēc tālummaiņas/fokusēšanas HUD tēmēklis paliek aktīvs
5 sekundes, un pēc tam tas pazūd.
PIEZĪME: atbilstoši mikroskopam šī attēla injekcija var būt redzama tikai galvenajā novērotājā. 

Brīdinājums
Iespējams, attēla injekcijas displeja apgabals pilnībā neietver mikroskopa skata lauku.
Tādā gadījumā kontūras beidzas pie displeja robežām.

Brīdinājums
Noteiktas attēla injekcijas iekārtas sniedz HUD informāciju abām acīm vienlaikus. Ja
fokusējat tikai ar vienu aci, paralakses dēļ var rasties objekta redzamās pozīcijas nobīde
attiecībā pret fonu.

Brīdinājums
Pēc mikroskopa aktivizēšanas pārbaudiet HUD kalibrēšanas precizitāti.

HUD brīdinājumi

Brīdinājums
Pirms fokusa plaknes pielāgošanas atbilstoši pacienta anatomiskajām struktūrām iestatiet
mikroskopam maksimālo tālummaiņas koeficientu. Tādējādi tiek iegūts zemāks dziļuma
lauks un nodrošināts labākais iespējamais injicētā cietā objekta kontūru attēlojums. Ar šīm
kontūrām plaknē tiek norādīta plānotā objekta robeža. Ar pārtraukto līniju tiek apzīmēts
galējais objekta pagarinājums zem fokusa plaknes, un šī informācija ir paredzēta tikai
aptuvenam pārskatam.

Brīdinājums
Mikroskopa lauka dziļuma dēļ precīzu fokusa plakni var būt grūti noteikt. Uzmanieties, lai
nepieļautu kļūdas fokusa plaknē izvietotu objektu interpretācijā.

Brīdinājums
Uzklātie 3D objekti ir paredzēti pārskatam, bet tie nav precīzi saistīti ar pamatā esošās
pacienta anatomiskās struktūras izmēru un pozīciju.

Brīdinājums
Uzklātie objekti ir atkarīgi no pirmsoperācijas attēlu kopas, pašreizējā reālo objektu pozīcija
var atšķirties, piemēram, smadzeņu audu nobīdes vai rezekcijas dēļ.

Brīdinājums
Mikroskopos ar funkciju „attēls attēlā” (piemēram, Olympus) dati, kurus parāda modulis
„attēls attēlā”, nekorelē ar mikroskopa tiešo skatu.

Brīdinājums
Attēla injekcijas displeja uzstādīšana un kalibrēšana ir jāveic kvalificētam Brainlab
personālam. Attēla injekcijas aparatūras noņemšana no mikroskopa un tās atkārtota
uzstādīšana, kā arī mikroskopa nomaiņa ievērojami samazina attēla injekcijas displejā
redzamo kontūru precizitāti. Tādā gadījumā Brainlab atbalsta dienestam jāuztic atkārtota
attēla injekcijas displeja kalibrēšana.

Brīdinājums
Nepievienojiet papildu komponentus (piemēram, divvirzienu sadalītāju) HUD ierīces
savienojumam ar navigēšanas sistēmu.

Mikroskopa rīki
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Color Overlay

Ja tiek aktivizēta funkcija Color Overlay, navigēšanas sistēma šo attēla injekcijas attēlojumu
izmanto, lai mikroskopa skatam uzklātu iepriekš plānoto objektu kontūras un papildinformāciju par
mērķi.
Deaktivizējot funkciju Color Overlay, objekti tiek rādīti noklusējuma krāsā, ko atbalsta injekcijas
iekārta.
PIEZĪME: funkcija Color Overlay ir pieejama tikai tad, ja ir aktivizēta HUD ierīce. 

HUD Objects

Izmantojot funkciju HUD Objects, var pārvaldīt objektu attēlošanu mikroskopa skata laukā.

Darbība

Nospiediet pogu HUD Objects, lai atvērtu dialoglodziņu Objects.

183 att. 

Funkcija Skaidrojums

Item Uzskaita visus pieejamos objektus.

Visible

Iespējo vai atspējo opciju Visible, lai attēla skatos rādītu vai slēptu attiecī-
go objektu:
• atvērtas acs ikona nozīmē, ka objekts ir redzams;
• aizvērtas acs ikona nozīmē, ka objekts ir slēpts.

Visualization Pārslēdz dažādas attēlošanas opcijas, piemēram, ar kontūrām apvilktu ob-
jektu, ar krāsu aizpildītu objektu vai 3D objektu parādīšanu.

Shutter

Ja ir aktivizēta funkcija Shutter, mikroskopa aizvars tiek aizvērts un mikroskopa okulāros tiek
rādīts augšējais kreisais navigēšanas ekrāna skats. Šādi okulāros varat skatīt, piemēram, MR
attēlus.

Brīdinājums
Attēlotie dati neatbilst faktiskajam pacientam.
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Smart Auto-Focus

Aktivizējot funkciju Smart Auto-Focus, mikroskops vienmēr ir fokusēts uz izsekotā instrumenta
uzgali. Mikroskopa fokusēšanas laikā izsekotā instrumenta uzgalis HUD iekārtā ir norādīts kā
mazs tēmēklis.

Brīdinājums
Ja instrumenta gals atrodas ārpus mikroskopa darba diapazona, mikroskopa fokusēšanu
nevar veikt pilnībā.

Smart Auto-Tracking

Ja aktivizēta funkcija Smart Auto-Tracking, tiek veikta instrumenta faktiskās pozīcijas
nepārtraukta izsekošana un uzgaļa fokusēšana. HUD iekārtā izsekotais instruments tiek apzīmēts
ar mazu tēmēkli. Pārvietojot mikroskopu, HUD iekārtā tiek rādīts atbilstošs ziņojums. Ja
instrumenta uzgalis iziet ārpus skata lauka, mikroskops tam seko.
Mikroskops beidz izsekošanu, kad sasniegts instrumenta gals.

Brīdinājums
Nodrošiniet, lai mikroskops nevarētu saskarties ar citiem instrumentiem, pacientu vai
pārklāju, un lai tas kustības laikā nekļūtu nesterils.

Saglabāt fokusa punktu un pāriet uz saglabāto punktu

• Nospiežot pogu Store Focal Point, tiek saglabāta informācija par faktiskā punkta pozīciju un
fokusa plakni.

• Nospiežot pogu Go To Stored Point, tiek atgriezta mikroskopa iepriekš saglabātā fokusa
punkta pozīcija un fokuss. 

Align to Trajectory

Izlīdzina mikroskopa fokusa asi paralēli aktivizētajai trajektorijai.
PIEZĪME: ja leņķis starp fokusa asi un vēlamo trajektoriju pārsniedz 45°, trajektorijas izlīdzināšana
tiek atspējota. 

Continuous Target Return

Nospiežot pogu Continuous Target Return, tiek atsaukta pēdējā fokusa punkta pozīcija un
fokusa plakne. Tādējādi mikroskopu var fokusēt uz interesējošo punktu dažādos skata leņķos.
Atlaižot mikroskopa bremzes, lai mainītu skatīšanas virzienu, tiek saglabāts pēdējais regulētais
fokusa punkts, un tas tiek nekavējoties atsaukts no jaunā virziena, kad bremzes tiek atlaistas.
Mikroskops turpina fokusēt šo punktu, līdz opcija Continuous Target Return tiek izslēgta.

Mikroskopa izsekošanas opciju problēmu novēršana

Ja radušās problēmas mikroskopa izsekošanas funkcijas darbībā, izlasiet tālāk norādītās opcijas,
lai novērstu problēmu.

Opcijas

Pārliecinieties, ka instruments, atskaites matrica un mikroskopa izsekošanas matrica atrodas ka-
meras skata laukā, ja mikroskops:
• automātiski nefokusē;
• automātiski neizseko instrumentu. Mikroskops veic izsekošanu tikai tad, ja instruments kādu

laiku nekustīgi atrodas pacienta galvas tuvumā.

Mikroskopa rīki
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Opcijas

Pārliecinieties, ka atskaites matrica un mikroskopa izsekošanas matrica atrodas kameras skata
laukā, ja mikroskops:
• nepārvieto saglabāto fokusa punktu vai
• neatsauc pēdējo fokusa punktu, kad tiek atlaistas mikroskopa rokas bremzes.
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15.5.3 Roktura vadība

Par funkciju Roktura vadība

Funkcija Handle Control sniedz iespēju piekļūt noteiktām navigēšanas opcijām, izmantojot
mikroskopa rokturus.
PIEZĪME: atkarībā no mikroskopa modeļa opcijas, kas pieejamas izvēlnē More... ①, var atšķirties.
 

Funkcijas Roktura vadība lietošana

①

184 att. 

Darbības

1. Lai piekļūtu funkcijas Handle Control galvenajai izvēlnei, nospiediet jebkuru mikroskopa
roktura pogu.

2.
Nospiediet veicamās funkcijas virzienā vērsto pogu.
PIEZĪME: papildu iespējas tiek piedāvātas, atlasot More... ①.
 

3. Atlasot More... ①, pārvietojiet roktura vadības ierīces bultiņas uz augšu un uz leju vēla-
mās opcijas virzienā.

4. Nospiediet vadības pogu labajā pusē, lai izpildītu (Execute) pašlaik atlasīto funkciju.

PIEZĪME: ja kādu laika periodu netiek veiktas nekādas darbības, izvēlne tiek aizvērta. 

Mikroskopa līdzekļi

Līdzekļi Funkcija

Acquire Point Iegūst jaunu trajektoriju, kad uzgalis ir pagarināts

Screenshot Uzņem attēla ekrānuzņēmumu

More... Mikroskopa papildu opciju izvēlne

Deactivate HUD Deaktivizē/noņem no mikroskopa skata injicētos objektus

Mikroskopa rīki
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More... Izvēlnes opcijas

Izvēlne More... nodrošina papildu opcijas, kas pieejamas jūsu mikroskopā navigēšanas laikā. Šīm
tālāk uzskaitītajām opcijām varat piekļūt, izmantojot mikroskopa rokturus. Papildinformāciju par
šīm opcijām skat. 298. lpp.

185 att. 

More... Izvēlne Skaidrojums

Close Shutter
Aizver mikroskopa aizvaru.
PIEZĪME: maksimizēta navigēšanas skata augšējā kreisā daļa tiek inji-
cēta mikroskopa skata laukā. 

Focus To Instrument Smart Auto-Focus vienreiz fokusē mikroskopu uz instrumentu.

Goto Instrument Smart Auto-Tracking vienreiz izseko mikroskopu līdz instrumentam.

Store Focal Point Saglabā informāciju par atrašanās vietu un fokusa plakni.

Goto Stored Point Atgriež mikroskopā iepriekš saglabāto fokusa punktu.

Align To Trajectory Izlīdzina mikroskopa fokusa asi paralēli aktivizētajai trajektorijai.

NAVIGĒŠANA, IZMANTOJOT MIKROSKOPU
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15.5.4 Mikroskopa video konfigurēšana

Video skata konfigurēšana

186 att. 

Darbības

1. Dialoglodziņā Tools > Microscope nospiediet Video Configuration.

2.
Pēc nepieciešamības pielāgojiet attēla skata iestatījumus, izmantojot slīdņus.
PIEZĪME: video attēla iestatījumi ir aprakstīti 52. lpp. 

Mikroskopa video brīdinājumu konfigurēšana

Brīdinājums
Video aparatūras ierīkošana un kalibrēšana jāveic kvalificētam Brainlab darbiniekam.
Mikroskopa aparatūras noņemšana un atkārtota uzstādīšana vai pārveidošana vai visa
mikroskopa nomaiņa ievērojami samazinās video pārklājuma logā vai attēla injicēšanas
iekārtā attēloto kontūru precizitāti. Tādēļ šajos gadījumos ir jāatkārto video pārklājuma
loga kalibrēšana.

Brīdinājums
Katras iejaukšanās laikā pārliecinieties, ka video ir savienots ar kalibrēšanas laikā atlasīto
ievadi. Izmantojot citu ievadi, video attēls nebūs redzams.

Brīdinājums
Video attēli nav piemēroti izmantošanai diagnostikas nolūkos, jo tie var izskatīties kropļoti.
No ārējām ierīcēm veikto krāsu attēlu injekciju dēļ objekti var izskatīties citādās krāsās,
nevis navigēšanas ekrānā redzētajās. Objektu identificēšanai ieteicams izmantot konteksta
informāciju, piemēram, lielumu un pozīciju.

Video attēlojums

Ja tiek izmantota visa sistēmas jauda, var rasties video attēlojuma aizkave.

Mikroskopa rīki
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Mikroskopa video attēlu ieteicams rādīt atsevišķi papildu monitorā.
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15.6 Mikroskopa attēli
15.6.1 Mikroskopa video skatu rādīšana

Vispārīga informācija

Katram ķirurģiskajam mikroskopam dokumentēšanas nolūkos ir iebūvēta videokamera. Kad ir
konfigurēts mikroskopa video, šo video var pievienot navigēšanas sistēmas displejam (skat. 304.
lpp.). Šī iemesla dēļ vienā ekrānuzņēmumā var dokumentēt mikroskopa pozīciju un tā skata
lauku.
Mikroskopa video tiek uzklātas plānoto objektu kontūras, trajektorijas un marķētie punkti. Fokusa
plaknē objekti tiek attēloti ar nepārtrauktu kontūras līniju. Šo objektu pagarinājumi virs fokusa
plaknes un zem tās tiek attēloti ar punktētu līniju.
PIEZĪME: videokameras taisnstūrveida skata lauks ir mazāks nekā mikroskopa skata lauks. Tādēļ
var rasties mikroskopa video skatu un citu navigēšanas skatu mērogošanas atšķirības. Turklāt
atkarībā no atlasītā navigēšanas loga lieluma un formas var notikt arī video apgriešana. 

Brīdinājums
Noteiktās HUD iekārtās objektu kontūras tiek rādītas krāsainas. Pārklātus objektus, kas
attēloti pacienta audiem līdzīgās krāsās, var būt grūti atšķirt. Ja tas rada problēmas,
izvēlieties piemērotas kontrastējošas krāsas vai izslēdziet krāsu pārklājumu (skat. 297.
lpp.).

Mikroskopa skata parādīšana

Darbības

1. Nospiediet acs ikonu.

2. Atlasiet cilni Other Views.

3.
Nospiediet uz Microscope.
Dialoglodziņš tiek aizvērts un skats tiek atjaunināts ar mikroskopa skatu.

Mikroskopa attēli
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Parādītais mikroskopa video skats

187 att. 
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15.6.2 Mikroskopa dziļuma skata parādīšana

Vispārīga informācija

Microscope Depthview ir ar mikroskopu saistīts pacientu datu kopas rekonstruētais skats. Šie
dati tiek parādīti kā zondes skats uz fokusa plaknes centru. Dati tiek mērogoti un pagriezti
atbilstoši mikroskopa tālummaiņas faktoram un pozīcijai. Šis skats noder, mikroskopā redzētās
struktūras salīdzinot ar navigēšanas stacijā pieejamajiem pacienta datiem.

Brīdinājums
Izmantojot Olympus mikroskopu, ņemiet vērā, ka mikroskopa dziļuma skata novietojums
var nebūt pareizs, jo OME-9000/OME-8000/OME-7000 novērotājs pa ceļam var izkustēties,
mainot skata novietojumu mikroskopā.

Mikroskopa dziļuma skata parādīšana

Darbības

1. Nospiediet acs ikonu.

2. Atlasiet cilni Other Views.

3.
Nospiediet Microscope Depthview.
Dialoglodziņš tiek aizvērts, un skats tiek atjaunināts ar mikroskopa dziļuma skatu.

Parādītais mikroskopa dziļuma skats

②

③

④
⑤

①

188 att. 

Nr. Vienums Skaidrojums

① Oranžs punkts Iepriekš plānots punkts (pēc izvēles).

Mikroskopa attēli
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Nr. Vienums Skaidrojums

② Zils aplis Skata lauka robeža mikroskopa okulārā. Apļa lielums mainās at-
karībā no tālummaiņas faktora.

③ Zils tēmēklis Fokusa plaknes centrs.

④ Nepārtraukta kontū-
ras līnija Šajā plaknē plānotā objekta robeža.

⑤ Punktētā kontūras lī-
nija

Objekta pagarinājums virs vai zem tā plaknes (piemēram, objekta
platākā daļa).
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16 INTRAOPERATĪVĀ
ATTĒLVEIDOŠANA

16.1 Ievads
16.1.1 Par intraoperatīvās attēlveidošanas funkcijām

Vispārīga informācija

Cranial/ENT intraoperatīvā attēlveidošana nodrošina pēdējo attēlveidošanas datu pievienošanu
navigēšanas sesijai un vieglu to caurskatīšanu. To var izdarīt ar minimālu lietotāja iejaukšanos
navigācijas stacijas darbā vai bez tās.
Izmantojot intraoperatīvās attēlveidošanas funkcijas, iespējams veikt šādas darbības:
• ielādēt intraoperatīvi iegūtos DICOM datus;
• atjaunināt atkārtoti automātiski reģistrētos ārstēšanas plānus;
• reģistrēt pēdējos iegūtos intraoperatīvos attēlus.
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16.2 Intraoperatīvo datu pārsūtīšana
16.2.1 Par intraoperatīvo datu pārsūtīšanu

Pieejamās intraoperatīvās pārsūtīšanas metodes

Metode Skaidrojums

Pacienta datu ielāde Pacienta datu ielāde no Content Manager.

No skenera pārsūtīto pa-
cienta datu saņemšana

Skenera operators apstrādā pacienta datus, kas saņemti un ielādēti,
izmantojot navigācijas programmatūru.

Pacienta datu ielāde

Ja esat startējis programmatūru Cranial/ENT bez pacienta datiem vai vēlaties sesijā ielādēt
papildu datus, to jebkurā brīdī var izdarīt, izmantojot dialoglodziņu Data.
Norādījumi ir sniegti 29. lpp.

Pacienta datu saņemšana

Programmatūra Cranial/ENT sniedz iespēju saņemt pacienta datus, izmantojot
papildpakalpojumu, kas bez lietotāja iejaukšanās nodrošina no skenera vai PACS sūtīto DICOM
datu pieņemšanu.
Kad DICOM dati ir saņemti, navigācijas ekrāna augšpusē tiek parādīta statusa ikona ①.

①

189 att. 

Nākamās darbības

Opcijas

Ja pacienta dati jau ir ielādēti un informācija par pacientu (piemēram, vārds, ID) jaunajos datos
nesakrīt ar jau ielādētā pacienta datiem, tiek parādīts aicinājums apvienot pretrunīgo informāciju
par pacientu.
PIEZĪME: papildinformāciju skatiet Content Manager programmatūras lietotāja ceļvedī. 

Intraoperatīvo datu pārsūtīšana
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Opcijas

Ja ielādētajos datos ir attēlu kopas, kuras vēl nav sapludinātas, tad, pabeidzot datu konvertēša-
nu, tiek parādīta uzvedne ar norādi veikt šo attēlu kopu sapludināšanu (skat. 29. lpp.).
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16.3 Automātiska attēla reģistrēšana MR

Vispārīga informācija

Izmantojot Automatic Image Registration MR, tiek veikta ātra pacienta datu reģistrēšana bez
papildu iejaukšanās, piemēram, lāzera skenēšanas vai marķiera reģistrēšanas. Pieejamais
automātiskās reģistrēšanas tips var mainīties atkarībā no klienta licences un atlasītajiem pacienta
datiem.
PIEZĪME: šeit aprakstīto metodi izmanto kopā ar Automatic Image Registration ar Philips/
Siemens MR galvaskausa atsauces pakotni (skat. Intraoperatīvās attēlveidošanas
galvaskausa aparatūras lietotāja ceļvedis).  

Automātiskas attēla reģistrēšanas dialoglodziņi

① ②

③

190 att. 

Reģistrēšanas veikšana

Darbības

1. Izvēļņu joslā nospiediet Register.

2.

Dialoglodziņā Registration Selection ① nospiediet Automatic Registration.
PIEZĪME: ja automātiskajai reģistrēšanai ir pieejama vairāk nekā viena atbilstoša attēlu
kopa, tiek atvērts dialoglodziņš Select Set. Nospiediet to datu kopas pogu, kuru vēlaties
izmantot reģistrēšanai. 

Automātiska attēla reģistrēšana MR
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Darbības

3.

Tiek atvērts dialoglodziņš Registration Matrix Acquisition ②.
Novietojiet kameru tā, lai tā noteiktu gan atskaites matricu, gan reģistrēšanas matricas ie-
rīci. Kad abas matricas ir noteiktas, tiek aktivizēta iegūšanas funkcija.
PIEZĪME: dialoglodziņā ir redzams kameras skata lauks un tā uztvertās matricas. Tas no-
der, lai pielāgotu kameras stāvokli. Iegūšanas laikā kamerai un matricām ir jābūt nekustī-
gām. Norises josla norāda statusu. Jebkura kameras vai matricu kustība izraisa iegūša-
nas funkcijas restartēšanu. 

4.

Kad matricas novietojums ir noteikts, tiek atvērts dialoglodziņš Marker Detection. Nori-
ses josla norāda marķiera noteikšanas statusu.
Lai automātisko noteikšanu pārtrauktu, jebkurā brīdī var nospiest Manual. Taču parasti
tas nav nepieciešams. Norādījumus par marķiera manuālu noteikšanu skatiet tālāk.
PIEZĪME: atkarībā no izmantotās sistēmas un attēlu kopas apjoma dialoglodziņš Marker
Detection var netikt parādīts, bet tiek parādīta uzvedne ar tiešu norādi veikt pārbaudi. 

5. Kad marķieri ir noteikti un reģistrēšana pabeigta, tiek atvērts dialoglodziņš Registration
Verification un reģistrēšana ir gatava pārbaudei.

Marķiera papildu manuāla noteikšana (pārskats)

Ja neizdodas veikt automātisko noteikšanu (vai apkopes nolūkos), var aktivizēt manuālu marķiera
noteikšanu, dialoglodziņā Marker Detection nospiežot pogu Manual.

①

②

③④⑤⑥

① ④⑤⑥

②

③

191 att. 

Nr. Skaidrojums

① Izmantojot pogas Previous un Next, var turpināt darbu ar marķieriem.
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Nr. Skaidrojums

②

• Aksiālajā, koronālajā un sagitālajā skatā attēlotie marķieri.
• Izmantojot bultiņas, var ritināt attēlu uz leju vai uz augšu, lai atrastu pieejamos marķie-

rus.
• Apakšējos skatos redzams palielināts attēls, atvieglojot katra marķiera centra atrašanu.

③ Ziņojumā tiek attēlots, cik marķieru vēl ir jānosaka, un precīzas noteikšanas rezultāts.

④ Izmantojot funkciju Automatic, var atgriezties pie procedūras Automatic Registration.
Programmatūrā tiks aktivizēta marķiera automātiska noteikšana un reģistrēšana.

⑤ Izmantojot funkciju Delete Active Marker, tiek dzēsts aktīvais marķieris un aktivizēts ie-
priekš akceptētais marķieris.

⑥

Izmantojot funkciju Accept Active Marker, tiek akceptēts aktīvā marķiera novietojums
(attēlots sarkanā krāsā) un datu kopas centrā tiek pievienots jauns marķieris. Kad ir ie-
gūts minimālais nepieciešamais marķieru skaits, nospiežot šo pogu, tiek sākta atbilstības
noteikšanas procedūra.

Marķieru manuāla noteikšana

Darbības

1. Izmantojot pogas Previous un Next, pārbaudiet automātiski noteiktos marķierus, pārslē-
dzoties starp marķieriem.

2. Katrā skatā pieskaroties marķiera centram un izmantojot tālummaiņas skatījumu, veiciet
atkārtotu mērķa marķiera (attēlots sarkanā krāsā) novietošanu.

3. Kad marķieris ir novietots pareizi, nospiediet Accept Active Marker un pārbaudiet nāka-
mo marķieri.

4.

Ja automātiski nav noteikts neviens marķieris vai tie nav noteikti pietiekamā daudzumā,
datu kopas centrā automātiski tiek pievienots jauns marķieris.
Izmantojot ritināšanas bultiņas, augšējos skatos atrodiet marķieri, kurš nav apvilkts ar zilu
krāsu (norādot, ka marķieris jau ir noteikts). Katrā skatā pieskaroties marķiera centram un
izmantojot tālummaiņas skatījumu, novietojiet mērķa marķieri (attēlots sarkanā krāsā).

5.

Kad minimālais marķieru skaits ir noteikts, izmantojot programmatūru, tiek noteikta mar-
ķieru atbilstība un, izmantojot statusa ziņojumu, tiek parādīts rezultāts.
Ja ir nepieciešams lielāks marķieru skaits, datu kopas centrā tiek pievienots jauns marķie-
ris. Atkārtojiet 2.–4. darbību, līdz ir iegūts vajadzīgais marķieru skaits.

6.

Kad ir atrasta precīza atbilstība, tiek aktivizēta poga Proceed. Nospiediet pogu Proceed,
lai pārbaudītu precizitāti.
Ja precīza atbilstība netiek atrasta, pārbaudiet esošo marķieru pareizu novietojumu un/vai
pievienojiet papildu marķierus (programmatūra spēj noteikt ne vairāk kā četrpadsmit mar-
ķieru).

Precizitātes reģistrēšana (pārskats)

Pēc reģistrēšanas programmatūra aprēķina atbilstības precizitāti. Tā atspoguļo vidējo novirzi
marķieru noteiktā un to plānotā novietojuma starpā, ņemot vērā reģistrēšanas matricas
ģeometriju. Izmantojiet šo informāciju un anatomisko datu vizuālo pārbaudi, lai noteiktu vispārējo
kļūdu.
Pamatojoties uz aprēķināto novirzi, reģistrēšana ir sekmīga vai nesekmīga.

Rezultāts Novirze

Sekmīga reģistrēšana < 1,2 mm

Nesekmīga reģistrēšana > 1,2 mm

Automātiska attēla reģistrēšana MR
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PIEZĪME: ņemiet vērā, ka programmatūras veiktā aprēķina precizitāte nodrošina tikai informāciju
par to, cik labi programmatūra ir spējusi noteikt reģistrēšanas matricas ģeometrijas atbilstību
marķieriem pacienta datos. Šīs vērtības ne vienmēr attēlo vispārējo kļūdu. 

Precizitātes pārbaude

Kad reģistrēšana pabeigta, tiek atvērts dialoglodziņš Registration Verification.

192 att. 

Darbības

1.

Turiet rādītāju uz vismaz trīs zināmiem anatomiskajiem robežpunktiem un pārbaudiet, vai
attēla skatā redzamais rādītāja novietojums atbilst konkrētajai vietai pacienta anatomiska-
jā struktūrā.
Ja rādītājs atrodas 15 mm attālumā no aprēķinātās virsmas, programmatūrā tiek parādīta
novirze (attālums līdz virsmai) starp virtuālā rādītāja uzgali un virsmu.

2.

Atbilstīgi vizuālās pārbaudes rezultātam rīkojieties, kā norādīts tālāk.
• Ja precizitāte ir pieņemama, nospiediet Accept. Tiek atvērts galvenais ekrāns.
• Ja precizitāte nav pieņemama vai vēlaties reģistrēšanu atkārtot, nospiediet Try Again.

Tiek atvērts dialoglodziņš Automatic Registration.
• Ja precizitāte nav pieņemama un vēlaties atcelt attēlu automātisko reģistrēšanu un iz-

mantot citu reģistrēšanas metodi (piemēram, reģistrēšanu, izmantojot automātisko attē-
lu sapludināšanu), nospiediet Cancel.

Attēlu automātiskās reģistrēšanas atkārtošana (izvēles)

Ja reģistrēšanas precizitāte nav pietiekama (piemēram, neizdevīga kameras novietojuma, mitru
marķieru vai matricām nepareizi piestiprinātu marķieru dēļ), automātisko reģistrēšanu var atkārtot.
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193 att. 

Darbības

1. Dialoglodziņā Automatic Registration nospiediet Try Again. Tiek atvērts dialoglodziņš
Automatic Registration - Registration Matrix Acquisition.

2.

Nospiediet pogu New Acquisition (tiek parādīta, atkārtoti veicot automātisko reģistrēša-
nu).
Programmatūrā tiek veikta opcijas Registration Matrix novietojuma atjaunināšana.
PIEZĪME: ja netiek nospiesta poga New Acquisition, sistēmā reģistrēšanai tiek izmanto-
ta iepriekšējā pozīcija starp reģistrēšanas matricu un atskaites matricu. 

3. Lai aktivizētu automātisko reģistrēšanu, nospiediet Proceed.

Automātiska attēla reģistrēšana MR

316 Programmatūras lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.4 Cranial/ENT Vers. 3.1



16.4 Intraoperatīvo datu reģistrēšana
16.4.1 Ievads

Vispārīga informācija

Izmantojot funkciju Automatic Image Registration, var reģistrēt intraoperatīvi iegūtus pacienta
datus. Ja tiek izmantota šī reģistrēšanas metode, standarta reģistrēšana nav jāveic. Tas nozīmē,
kas nav nepieciešama piekļuve pacientam, piemēram, lai piestiprinātu marķierus.
Funkciju Automatic Image Registration nevar izmantot, lai reģistrētu pirms operācijas iegūtos
datus. Ja šos datus ir nepieciešams izmantot ķirurģiskās operācijas sākuma fāzē, ir jāizmanto cita
reģistrēšanas procedūra.
PIEZĪME: papildinformāciju par iegūtajiem intraoperatīvajiem attēlu datiem un attiecīgajām darba
plūsmām skatiet Automatic Image Registration programmatūras lietotāja ceļvedī. 

Automātiskās attēlu reģistrācijas darba plūsmas ievadīšana

194 att. 

Darbības

1. Atveriet dialoglodziņu Registration Selection.

2.
Atkarībā no licences atlasiet Automatic Registration.
Tiek atvērta darba plūsma Automatic Registration.
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Precizitātes pārbaude

Kad reģistrēšana pabeigta, tiek atvērts dialoglodziņš Registration Verification.

195 att. 

Darbības

1.

Turiet rādītāju uz vismaz trīs zināmiem anatomiskajiem robežpunktiem un pārbaudiet, vai
attēla skatā redzamais rādītāja novietojums atbilst konkrētajai vietai pacienta anatomiska-
jā struktūrā.
Ja rādītājs atrodas 15 mm attālumā no aprēķinātās virsmas, programmatūrā tiek parādīta
novirze (attālums līdz virsmai) starp virtuālā rādītāja uzgali un virsmu.

2.

Ņemot vērā programmatūras aprēķināto precizitāti un vizuālo pārbaudi, veiciet tālāk šā-
das darbības:
• Ja precizitāte ir pieņemama, nospiediet Accept. Tiek atvērts galvenais ekrāns.
• Ja precizitāte nav pieņemama un vēlaties atcelt attēlu automātisko reģistrēšanu un iz-

mantot citu reģistrēšanas metodi (piemēram, reģistrēšanu, izmantojot automātisko attē-
lu sapludināšanu), nospiediet Cancel.

PIEZĪME: papildinformāciju par funkciju Automatic Image Registration skatiet sadaļā Automatic
Image Registration programmatūras lietotāja ceļvedis. 
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16.4.2 Reģistrēšanā balstīta attēlu sapludināšana

Pārskats

Navigācijas atskaites sistēma ir izveidota neelastīga un stabila. Taču var rasties nelielas pacienta
galvas un atskaites matricas novietojuma izmaiņas. Katru reizi, kad tiek pabeigta intraoperatīvā
skenēšana, reģistrēšana tiek atjaunināta, izmantojot automātisko attēlu reģistrēšanu. Tādējādi tiek
izlabotas nenozīmīgas nobīdes.
Automātiski reģistrējot intraoperatīvu skenēšanu, visi iepriekš ielādētie un reģistrētie
(pirmsoperatīvie vai intraoperatīvie) pacienta dati tiek sapludināti ar tikko iegūto datu kopu. Ja
atskaites matrica vai pacienta galva ir izkustējusies, šī attēlu sapludināšana var būt nepareiza.
Kad navigācijai ir pieejami šāda tipa dati, tiek parādīts dialoglodziņš Verify Registration Based
Fusion. Izmantojiet šo dialoglodziņu, lai rūpīgi pārbaudītu reģistrēšanā balstītu sapludināšanu.

Brīdinājums
Uzmanīgi novērtējiet reģistrācijā balstītas attēlu sapludināšana rezultātu, lai nodrošinātu
pareizu pacienta ārstēšanu. Ja atskaites matrica vai pacienta galva ir pārvietojusies, attēlu
sapludināšana var būt nepareiza.

Attēlu sapludināšanas pārbaude

Tagad var pārbaudīt attēlu sapludināšanu, kā norādīts 29. lpp.

196 att. 
Pēc pārbaudes ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

Opcijas

Ja sapludināšana ir pieņemama, nospiediet Accept.

Ja attēlu sapludināšana
nav pieņemama

Dialoglodziņā Automatic Image Fusion nospiediet Modify, lai atsauk-
tu attēlu sapludināšanu. Papildinformāciju skatiet Image Fusion pro-
grammatūras lietotāja ceļvedī.

Lai atteiktu attēlu sapludināšanu un dialoglodziņu aizvērtu, nospiediet
Unfuse.
PIEZĪME: ja attēlu sapludināšana tiek atsaukta, iepriekš ielādēto(-ās)
un reģistrēto(-ās) attēlu kopu(-as) nav iespējams caurskatīt, līdz nav at-
kārtota attēlu sapludināšana. Programmatūrā tiek parādīts dialoglo-
dziņš ar to attēlu kopu sarakstu, kuras ietekmē pārtrauktā sapludināša-
na. 
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17 IGTLINK
17.1 Ievads par IGTLink
17.1.1 Par IGTLink

Pārskats

IGTLink ir navigācijas sistēmas tīkla programmatūras saskarne, kas nodrošina iespēju no
navigācijas ierīces lejupielādēt medicīniska rakstura attēlus, segmentēšanas rezultātus,
ķirurģiskās plānošanas datus un reāllaika izsekošanas rīka iegūtos datus. 
IGTLink darbībai tiek izmantots atvērto sakaru protokols Open IGT, ko izstrādājusi Medicīnas
attēlu apstrādes nacionālā apvienība (NA-MIC).

Saistības un juridiskās prasības

Brīdinājums
Saskarni IGTLink piedāvā uzņēmums Brainlab. Uzņēmums Brainlab neuzņemas atbildību
par datu apstrādi, kas veikta, neizmantojot navigācijas sistēmu, vai par klienta nodrošināto
parauglietojumprogrammu pareizību. Tās ir izmantojamas tikai demonstrēšanas nolūkos.
Uzņēmums Brainlab nav atbildīgs par jebkāda veida bojājumiem, kas radušies saistībā ar
datu apstrādi, kas veikta bez navigācijas sistēmas izmantošanas.

Brīdinājums
Saskarne IGTLink ir jālieto atbilstoši tehniskajiem datiem, kas aprakstīti IGTLink tehnisko
datu rokasgrāmatā. Uzņēmums Brainlab neuzņemas atbildību par jebkāda veida
bojājumiem, kas radušies, lietojot IGTLink neatbilstoši tās tehniskajiem datiem.

Brīdinājums
Ja vēlaties veikt klīniskos pētījumus, izmantojot IGTLink, jo īpaši, ja atkāpjaties no
lietošanas norādījumiem, ir jāievēro visas piemērojamās juridiskās prasības, kas attiecas
uz medicīniskajām ierīcēm, piemēram, jāinformē oficiāli noteikta pārbaudes padome vai
jāiesniedz neatkarīgais pārskats Nr. 510K.

Datu atbilstība

Brīdinājums
Atkarībā no tīkla un datora veiktspējas, kā arī datu apjoma, pārsūtītie dati var būt
novecojuši. Neizdariet nekādus pieņēmumus par pārsūtīto datu latentumu.

Tīkla drošība un pacienta datu konfidencialitāte

Brīdinājums
Veiciet atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu Brainlab navigācijas sistēmai pievienotā
tīkla drošību un uz Brainlab navigācijas ierīci pārsūtīto un no tās saņemto pacienta datu
konfidencialitāti.

IGTLINK
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17.2 IGTLink izmantošana
17.2.1 IGTLink ieslēgšana

IGTLink aktivizēšana

197 att. 

Darbības

1. Atveriet Tools > IGTLink.

2.
Nospiediet IGTLink On/Off. Poga tiek iezīmēta, norādot, ka tā ir iespējota.
IGTLink klients tagad var pievienoties navigācijas sistēmai.
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17.2.2 Savienojuma izveide ar IGTLink klientu

Ārējā savienojuma dialoglodziņš

Kad IGTLink klients izveido savienojumu ar navigācijas sistēmu, tiek parādīts dialoglodziņš,
informējot par klienta vēlmi izveidot savienojumu.

198 att. 

Savienojuma opcijas

Opcijas

Lai akceptētu savienojumu, nospiediet Accept.

Lai atvienotu IGTLink klientu un deaktivizētu funkciju un attiecīgi nebūtu iespējami turpmāki sa-
vienojumi, nospiediet Deactivate IGTLink.

Lai noraidītu savienojuma izveidi, nospiediet Reject.

PIEZĪME: nospiežot Deactivate IGTLink, tiek deaktivizēti visi esošie savienojumi. 
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