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DZIĻĀS SMADZEŅU STIMULĀCIJAS PIEVADU 
LOKALIZĀCIJA DT SKENĒŠANAS PROTOKOLS

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI

Dziļās smadzeņu stimulācijas 
pievadu pozīcijas noteikšanai un 
virziena pievadu orientācijas 
novērtēšanai Brainlab iesaka veikt 
DT skenēšanu pēc tam, kad ir 
novērsti visi smadzeņu nobīdes 
procesi.

SKENĒŠANAS NORĀDĪJUMI

• Nodrošiniet, lai slāņu pozīcija ir 
pēc iespējas ortogonāla 
attiecībā pret vadiem.

• Skenēšanas laikā nemainiet 
galda augstumu.

REDZAMĪBAS LAUKS

• Skenējumam jāietver visi 
pacienta galvaskausa pievadi.

• Nodrošiniet, lai redzamības 
lauks (FOV) būtu pēc iespējas 
mazāks.

• Neapgrieziet pievadu galus.

SECĪGI SKENĒJUMI

• Ieteicamais slāņa biezums: 
≤ 1 mm.

• Nedrīkst skenēt ar atstarpēm.

Brainlab Elements Lead Localization
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SPIRĀLVEIDA SKENĒJUMI

• Slāņa biezums: ≤ 1 mm.
• Attālums starp slāņiem: 

nedrīkst pārsniegt slāņa 
biezumu.

• Solis: ≤ 1,5.

KODOLS 

Atlasiet mīksto audu 
rekonstrukcijas kodolu.

Soft Reconstruction Kernel
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BOSTON SCIENTIFIC VIRZIENA DZIĻĀS SMADZEŅU 
STIMULĀCIJAS PIEVADU ORIENTĀCIJAS 
NOVĒRTĒŠANA

ARTEFAKTI

Pārliecinieties, ka raksturīgie 
svītru artefakti ir veidoti ar jūsu 
sistēmu, kā parādīts šeit.

REKONSTRUKCIJAS 
PARAMETRI

• Atspējojiet jebkādus metāla 
izraisītu artefaktu 
samazināšanas algoritmus.

• Atlasiet mīksto audu 
rekonstrukcijas kodolu.

• Atļauta vairāku plakņu 
rekonstrukcija, bet izmantojiet 
nerekonstruētus slāņus.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI - AIRO

Uzņēmums Brainlab iesaka 
izmantot „Axial Head” protokolu 
ar mīksto audu rekonstrukcijas 
kodolu.
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AUTORTIESĪBAS:

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

ATBILDĪBA:

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

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