
CRANIAL EM
Navigation Software Cranial EM
Versija 1.1

Programmatūras lietotāja ceļvedis
Pārskatījums 1.2
Izdošanas datums: 2019-07-24 (ISO 8601)
Copyright 2019, Brainlab AG Germany. Visas tiesības saglabātas.





SATURA RĀDĪTĀJS
1  VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA .........................................................................................7

1.1  Kontaktinformācija .............................................................................................................................7

1.2  Juridiskā informācija .........................................................................................................................8

1.3  Simboli ..................................................................................................................................................9

1.4  Sistēmas lietošana ...........................................................................................................................10

1.5  Saderība ar medicīniskajām ierīcēm un programmatūru ........................................................11

1.6  Apmācība un dokumentācija .........................................................................................................14

2  SISTĒMAS IESTATĪŠANA ............................................................................................17

2.1  Darba sākšana...................................................................................................................................17

2.2  EM izsekošanas pievienojumierīces iestatīšana .......................................................................19

2.3  Ietekme uz izsekošanas precizitāti ...............................................................................................22

2.4  Pacienta reģistrēšanas precizitāte ...............................................................................................23

3  PROGRAMMATŪRAS PĀRSKATS......................................................................25

3.1  Programmatūras startēšana un aizvēršana un sistēmas izslēgšana ...................................25

3.2  Ievads par sistēmu Cranial EM ......................................................................................................27

3.3  Sesijas atjaunošana .........................................................................................................................28

4  DATU ATLASE ........................................................................................................................29

4.1  Ievads par datu atlasi ......................................................................................................................29

5  NAVIGĀCIJAS IESTATĪŠANA...................................................................................31

5.1  Sākotnējais izkārtojums..................................................................................................................31

5.2  Novietošana .......................................................................................................................................36

5.3  Lauka pārbaude ................................................................................................................................38

5.4  EM izsekošanas precizitāte ............................................................................................................40

SATURA RĀDĪTĀJS

Programmatūras lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.2 Cranial EM Vers. 1.1 3



6  IZSEKOŠANA ..........................................................................................................................41

6.1  Izsekošanas sistēma........................................................................................................................41

6.2  Instrumentu izsekošana..................................................................................................................43

7  INFORMĀCIJA PAR REĢISTRĒŠANU.............................................................45

7.1  Pacienta reģistrācija ........................................................................................................................45

7.2  Rādītāji reģistrācijas veikšanai .....................................................................................................47

8  VIRSMAS ATBILSTĪBAS REĢISTRĒŠANA.................................................49

8.1  Ievads virsmas atbilstības reģistrēšanā......................................................................................49

8.2  Virsmas atbilstības reģistrēšanas aktivizēšana ........................................................................51

8.3  Virsmas atbilstības reģistrācijas veikšana .................................................................................54

8.4  Virsmas atbilstības reģistrēšanas precizitāte ............................................................................57

9  ROBEŽPUNKTU REĢISTRĒŠANA......................................................................61

9.1  Ievads par robežpunktu reģistrēšanu ..........................................................................................61

9.2  Robežpunktu reģistrēšanas aktivizēšana ...................................................................................63

9.3  Reģistrēšanas punktu plānošana .................................................................................................65

9.4  Anatomisko marķieru plānošana ..................................................................................................66

9.5  Norādes marķieru plānošana.........................................................................................................67

9.6  Robežpunkta reģistrēšana .............................................................................................................68

9.7  Robežpunktu reģistrēšanas precizitāte.......................................................................................71

10  NAVIGĒŠANAS FUNKCIJAS .................................................................................73

10.1  Navigēšanas skatu konfigurēšana .............................................................................................73

10.2  Papildu funkcijas ............................................................................................................................77

10.3  Trajektorijas funkcijas ...................................................................................................................79

10.4  Navigācijas precizitātes pārbaude .............................................................................................83

11  INSTRUMENTI ......................................................................................................................85

11.1  Instrumenta iestatījumi..................................................................................................................85

11.2  Instrumentu statuss .......................................................................................................................86

SATURA RĀDĪTĀJS

4 Programmatūras lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.2 Cranial EM Vers. 1.1



12  KALIBRĒŠANA ...................................................................................................................87

12.1  Ievads kalibrēšanā .........................................................................................................................87

12.2  Kalibrēšanas veikšana ..................................................................................................................89

12.3  Pēc kalibrēšanas ............................................................................................................................94

SATURA RĀDĪTĀJS

Programmatūras lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.2 Cranial EM Vers. 1.1 5



SATURA RĀDĪTĀJS

6 Programmatūras lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.2 Cranial EM Vers. 1.1



1 VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
1.1 Kontaktinformācija

Atbalsts

Ja šajā rokasgrāmatā jūs nevarat atrast vajadzīgo informāciju vai jums ir 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 brazil.support@brainlab.com

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 kalpošanas laiks

Programmatūras atjauninājumi un atbalsts uz vietas šim produktam tiek piedāvāts piecus gadus
no tā kalpošanas laika sākuma.

Atsauksmes

Lai gan šī lietotāja rokasgrāmata ir rūpīgi pārskatīta, tā var saturēt kļūdas. Lūdzu, sazinieties ar
mums, rakstot uz user.guides@brainlab.com, ja jums radušies ieteikumi par uzlabojumiem.

Ražotājs

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

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
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1.2 Juridiskā informācija

Autortiesības

Šajā rokasgrāmatā ir uzņēmumam piederoša informācija, ko aizsargā autortiesības. Nevienu šīs
rokasgrāmatas daļu nedrīkst pavairot vai tulkot, ja vien nav saņemta rakstiska atļauja no Brainlab.

Uzņēmuma Brainlab preču zīmes

• Brainlab® ir uzņēmuma Brainlab AG reģistrēta preču zīme Vācijā un/vai ASV.
• Curve™ ir uzņēmuma Brainlab AG reģistrēta preču zīme Vācijā un/vai ASV.
• Kick® ir uzņēmuma Brainlab AG reģistrēta preču zīme Vācijā un/vai ASV.
• StarLink® ir uzņēmuma Brainlab AG reģistrēta preču zīme Vācijā un/vai ASV.

Preču zīmes, kas nepieder uzņēmumam Brainlab

Microsoft® un Windows® ir Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs reģistrētas Microsoft
Corporation prečzīmes.

Patentu informācija

Uz šo izstrādājumu var attiekties viens vai vairāki patenti vai vēl neizskatīti patentu pieteikumi.
Vairāk informācijas skat. www.brainlab.com/patent.

Integrētā trešo pušu programmatūra

Šī programmatūra ir daļēji balstīta uz tālāk minētajiem izstrādājumiem. Pilnīga licences informācija
un autortiesību paziņojums ir atrodams šādās saitēs:
• OpenJPEG bibliotēka (http://www.openjpeg.org)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces C++ 3.1.1 izstrādājusi organizācija Apache Software Foundation (https://

xerces.apache.org/xerces-c/)
• Šīs programmatūras izstrādei ir daļēji izmantots apvienības Independent JPEG Group radītais

materiāls (https://libjpeg-turbo.org)

CE marķējums

CE marķējums norāda, ka šis Brainlab izstrādājums atbilst Eiropas Padomes Di-
rektīvas 93/42/EEK par medicīnas iekārtām (MID) pamatprasībām.
Navigation Software Cranial EM pēc MID noteikumiem ir IIb kategorijas izstrā-
dājums.

Ziņojiet par incidentiem, kas saistīti ar šo izstrādājumu

Jums jāziņo Brainlab par jebkādiem nopietniem incidentiem, kas varētu būt notikuši saistībā ar šo
izstrādājumu, un, ja atrodaties Eiropā, jāinformē arī attiecīgā valsts kompetentā iestāde medicīnas
ierīču jomā.

Tirdzniecība ASV

ASV federālie tiesību akti nosaka, ka šo ierīci drīkst pārdot tikai ārstiem vai pēc viņu pasūtījuma.

Juridiskā informācija
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1.3 Simboli

Brīdinājumi

Brīdinājums
Brīdinājumi apzīmēti ar trīsstūrveida brīdinājuma simboliem. Tie satur drošībai svarīgu
informāciju, kas attiecas uz iespējamiem savainojumiem, nāves gadījumiem vai citām
smagām sekām saistībā ar ierīces nepareizu lietošanu.

Uzmanību

Informācija par lietām, kam jāpievērš uzmanība, apzīmēta ar apļveida simboliem. Tā satur
svarīgu informāciju par iespējamiem ierīces darbības traucējumiem, ierīces atteici, ierīces
bojājumiem vai citu priekšmetu bojājumiem.

Piezīmes

PIEZĪME: piezīmes ir formatētas slīprakstā un norāda uz noderīgiem papildu ieteikumiem. 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
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1.4 Sistēmas lietošana

Lietošanas norādījumi

Sistēma Cranial EM ir intraoperatīva, attēlvadīta lokalizācijas sistēma izmantošanai minimālas
ķirurģiskās iejaukšanās kraniālās procedūrās. Tā nodrošina saiti starp manuāli brīvi nevadītu
zondi, kas tiek izsekota, izmantojot elektromagnētisku sensora sistēmu, un navigācijas 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, DTA, rentgenstaru, MR un
MRA anatomisko modeli var identificēt atskaiti pret cietu anatomisko struktūru, piemēram,
galvaskausu, garo kaulu vai skriemeli.
Šādu kraniālu procedūru piemēri ir:
• audzēja rezekcija;
• kraniotomija/kraniektomija;
• transfenoidālas procedūras;
• galvaskausa pamatnes ķirurģija;
• pediatrijas katetra šunta ievietošana;
• vispārīga katetra šunta ievietošana.

Lietošanas vide

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

Uzmanīga rīcība ar aparatūru

Sistēmas komponenti un papildu instrumenti satur precīzas darbības mehāniskās detaļas.
Ar tām jārīkojas uzmanīgi.

Ticamības pārbaude

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

Sistēmas lietošana
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1.5 Saderība ar medicīniskajām ierīcēm un
programmatūru

Saderīgas Brainlab medicīnas platformas

Sistēma Cranial EM ir saderīga ar šādām platformām:
• Curve 1.2
• Kick EM

Citas Brainlab platformas

Pēc šī lietotāja ceļveža izlaiduma var būt pieejamas arī citas saderīgas Brainlab platformas. Ja
jums rodas jautājumi par saderību, sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu.

Saderīgās medicīniskās ierīces, kuras nenodrošina uzņēmums Brainlab

Medicīniskā ierīce Ražotājs

Multimodāli norādes marķieri

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
ASV

Kick monitora pārklājs Microtek Medical, Inc.
512 Lehmberg Road
Columbus, MS 39702
ASV

27 collu displeja pārklājs

Ierīces, kuru ražotājs nav Brainlab

Brīdinājums
Tādu medicīnisko ierīču kombināciju izmantošana, ko nav pilnvarojis Brainlab, var negatīvi
ietekmēt ierīču drošumu un/vai efektivitāti, kā arī radīt draudus pacienta, lietotāja un/vai
apkārtējās vides drošībai.

Saderīgie Brainlab medicīniskie instrumenti

Sistēma Cranial EM ir saderīga ar tālāk nosauktajiem Brainlab instrumentiem.
• Skavām

- Instrumentu adaptera skavu (izmērs S/M/L/XL)
- Instrumentu adaptera skavu Blakesley/taisnstūrveida instrumentiem
- Instrumentu adaptera skavu cilindriskiem instrumetiem

• Pacientu atskaite EM 2.0
• Galvaskausa atskaites pamatne EM
• EM rādītājs
• EM īsais rādītājs
• EM reģistrēšanas rādītājs
• EM vienreizlietojams stilets
• EM instrumenta atskaite
• Vairāku galu rādītāji

- Rādītāja gals (Nobīde: 30°, garums: 95 mm, uzgaļa gals: 70°, 20 mm)
- Rādītāja gals (Nobīde: 0°, garums: 100 mm, uzgaļa gals: 90°, 20 mm)

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
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- Rādītāja gals (Nobīde: 45°, garums: 115 mm)
• Sterilizēšanas paplātes

- Sterilizēšanas paplāte kraniālajiem/otorinolaringoloģijas EM instrumentiem
- Sterilizēšanas paplāte pamata EM instrumentiem

• Atsūkšanas caurulītes
- Maksilārā sinusa atsūkšana (Charr. 8)
- Maksilārā sinusa atsūkšana (Charr. 10)
- Maksilārā sinusa atsūkšana (Charr. 8) ar Frazier galu
- Maksilārā sinusa atsūkšana (Charr. 10) ar Frazier galu
- Standarta atsūkšana (Charr. 8)
- Standarta atsūkšana (Charr. 10)
- Standarta atsūkšana (Charr. 8) ar Frazier galu
- Standarta atsūkšana (Charr. 10) ar Frazier galu

Citi Brainlab instrumenti

Pēc šī lietotāja ceļveža izdošanas var kļūt pieejami papildu instrumenti. Ja jums rodas jautājumi
par saderību, sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu.

Brīdinājums
Izmantojiet tikai uzņēmuma Brainlab norādītos instrumentus un rezerves daļas. Lietojot
neapstiprinātus instrumentus / rezerves daļas, var mazināties medicīniskās ierīces
drošums un/vai efektivitāte, kā arī var tikt apdraudēta pacienta, lietotāja un/vai apkārtējās
vides drošība.

Instrumentu montāža

Ja kopā ar šo izstrādājumu tiek izmantoti kādi instrumenti, pārliecinieties, ka tie visi ir pareizi
samontēti atbilstoši attiecīgā instrumenta lietotāja ceļveža norādījumiem.

Saderīga Brainlab medicīniskā programmatūra

Instalēt un lietot kopā ar sistēmu drīkst tikai Brainlab norādīto Brainlab medicīnisko
programmatūru. Sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu, lai iegūtu papildinformāciju par saderību
ar Brainlab medicīnisko programmatūru.

Cita Brainlab programmatūra

Pēc šī lietotāja ceļveža izlaiduma var būt pieejamas arī citas saderīgas Brainlab programmatūras.
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.

Programmatūra, ko nav izstrādājis Brainlab

Brainlab sistēmā programmatūru drīkst instalēt tikai pilnvaroti Brainlab darbinieki.
Neinstalējiet un nenoņemiet nevienu lietojumprogrammu.

Saderība ar medicīniskajām ierīcēm un programmatūru
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Microsoft drošības atjauninājumi operētājsistēmai Windows un draiveru atjauninājumi

Brainlab ļauj instalēt tikai drošības ielāpus. Neinstalējiet servisa pakotnes un papildu
atjauninājumus. Pārbaudiet iestatījumus, lai pārliecinātos, ka atjauninājumi tiek lejupielādēti un
instalēti pareizi un piemērotā laikā. Neatjauniniet draiverus Brainlab platformās.
Skatiet Brainlab vietni, lai iegūtu papildinformāciju par iestatījumiem un to Microsoft drošības
atjauninājumu sarakstu, kurus bloķējis Brainlab atbalsta dienests.
Adrese: www.brainlab.com/updates
Parole: WindowsUpdates!89

Vīrusu skenēšana un ļaunprātīga programmatūra

Brainlab iesaka aizsargāt sistēmu, izmantojot vismodernāko pretvīrusu programmatūru.
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, tostarp:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab utt.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData utt.

Brīdinājums
Neveiciet atjauninājumu lejupielādes vai instalēšanu ārstēšanas plānošanas laikā.
Sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu, lai iegūtu papildinformāciju saistībā ar šiem jautājumiem.

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.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
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1.6 Apmācība un dokumentācija

Paredzētie lietotāji

Šis lietotāja ceļvedis ir paredzēts neiroķirurgiem vai viņu asistentiem, izmantojot Brainlab
navigācijas sistēmu.

Brainlab apmācība

Pirms sistēmas lietošanas visiem lietotājiem jāpiedalās obligātajā apmācības programmā, kuru
organizē Brainlab pilnvarots pārstāvis, lai nodrošinātu drošu un atbilstošu lietošanu.

Atbalsts, nodrošinot uzraudzību

Pirms sistēmas izmantošanas tādām ķirurģiskām procedūrām, kurās datorizēta navigācija tiek
uzskatīta par kritisku, veiciet pietiekamu skaitu pilnu procedūru kopā ar Brainlab pārstāvi.

Atbildība

Brīdinājums
Šī sistēma nodrošina tikai un vienīgi palīdzību ķirurgam un neaizstāj ķirurga pieredzi un/vai
neatbrīvo no atbildības tās lietošanas laikā. Lietotājam vienmēr jāspēj turpināt darbu bez
sistēmas palīdzības.
Sistēmas komponentus un papildu instrumentus drīkst izmantot tikai apmācīts medicīniskais
personāls.

Pagarināts laiks operāciju zālē

Brainlab navigācijas sistēmas ir jutīgs tehniskais aprīkojums. Operācijas ilgums, izmantojot
navigāciju, var atšķirties atkarībā no operāciju zāles veida, pacienta novietojuma, aprēķinu ilguma
un sarežģītības. Lietotājam ir jāizlemj, vai potenciālais pagarinājums ir piemērots attiecīgajam
pacientam un ārstēšanai.

Lietotāja rokasgrāmatu lasīšana

Šajā rokasgrāmatā aprakstīta sarežģīta medicīniskā programmatūra vai medicīniskās ierīces, kas
jālieto uzmanīgi.
Tādēļ ir svarīgi, lai visi sistēmas, instrumenta vai programmatūras lietotāji:
• pirms aprīkojuma lietošanas rūpīgi izlasītu šo rokasgrāmatu;
• vienmēr varētu piekļūt šai rokasgrāmatai.

Pieejamās lietotāja rokasgrāmatas

PIEZĪME: pieejamās lietotāja rokasgrāmatas atšķiras atkarībā no Brainlab izstrādājuma. Ja rodas
jautājumi par saņemtajām lietotāja rokasgrāmatām, lūdzu, sazinieties ar Brainlab atbalsta
dienestu. 

Lietotāja rokasgrāmata Saturs

Programmatūras lietotāja
ceļveži

• Ārstēšanas plānošanas un attēlvadītas navigācijas pārskats
• Operāciju zāles sistēmas iestatīšanas apraksts
• Detalizētas programmatūras lietošanas instrukcijas

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

Apmācība un dokumentācija
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Lietotāja rokasgrāmata Saturs

Instrumentu lietotāja ceļveži Detalizēti norādījumi par instrumentu lietošanu

Tīrīšanas, dezinfekcijas un
sterilizācijas ceļvedis

Detalizēta informācija par instrumentu tīrīšanu, dezinfekciju un ste-
rilizēšanu

Sistēmas lietotāja ceļvedis Detalizēta informācija par sistēmas iestatīšanu

Tehniskā lietotāja ceļvedis Detalizēta tehniskā informācija par sistēmu, ieskaitot tehniskos pa-
rametrus un informāciju par saderību

Sistēmas un tehniskā lieto-
tāja ceļvedis

Apvieno sistēmas lietotāja ceļveža un tehniskā lietotāja ceļveža
saturu

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
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Apmācība un dokumentācija
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2 SISTĒMAS IESTATĪŠANA
2.1 Darba sākšana

Par sistēmas iestatīšanu

Lai nodrošinātu precīzu navigāciju, nepieciešama sistēmas pareiza iestatīšana. Uzstādiet sistēmu
tā, lai tā netraucētu ķirurgam, un uzmanīgi novietojiet pacientu. Pēc reģistrēšanās pabeigšanas
pacientu un EM lauka ģeneratoru nedrīkst izkustināt.
Animācijas programmatūrā sniedz norādījumus par pacienta un pacienta atskaites pareizu
iestatīšanu un novietošanu, kā arī izsekošanas darbības lauka pārbaudi.
Kad iestatīšana ir pabeigta, atlasiet pogu Next. Pēc tam pievienotos instrumentus un atskaites var
redzēt izsekošanas darbības lauka attēlojumā.

Piesardzības pasākumi

Brīdinājums
Sistēmas iestatīšana var ietekmēt tās precizitāti. Daži metāla objekti un radiofrekvenču
sakaru iekārtas var izraisīt elektromagnētiskā lauka traucējumus, kas var ietekmēt
izsekošanas precizitāti. Pabeidzot iestatīšanu, vienmēr pārbaudiet plānotās procedūras
precizitāti sistēmā. Pārbaudiet sistēmas precizitāti dažādās vietās telpā, lai pārliecinātos,
ka lauks netiek izkropļots.

Brīdinājums
EM lauka ģeneratora elektromagnētisko lauku var traucēt citas tuvumā esošas iekārtas, kā
rezultātā palielinās sistēmas neprecizitāte. Izsekošanas darbības laukā neizmantojiet aktīvi
darbināmas ierīces, jo tās rada traucējumus, kas ietekmē izsekošanas precizitāti.

Neritiniet nekādus kabeļus apkārt EM lauka ģeneratoram, jo tas var izraisīt ierīces
nepareizu darbību.

Apsvērumi par attālumu

Brīdinājums
Nelietojiet EM lauka ģeneratoru 200 mm attālumā no uzstādīta elektrokardiostimulatora. EM
lauka ģeneratora radītais magnētiskais lauks var traucēt elektrokardiostimulatora darbību.

Brīdinājums
Novietojiet EM bāzes staciju vismaz 60 cm attālumā no EM lauka ģeneratora, pretējā
gadījumā var tikt ietekmēts izsekošanas darbības lauks un sistēmas precizitāte.

Brīdinājums
Novietojiet Kick monitora ratiņus vismaz 60 cm attālumā vai Curve Dual Display monitora
ratiņus vismaz 75 cm attālumā no EM lauka ģeneratora, pretējā gadījumā var tikt ietekmēts
izsekošanas darbības lauks un sistēmas precizitāte.

SISTĒMAS IESTATĪŠANA
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Brīdinājums
Nenovietojiet EM instrumenta kabeļus 30 mm attālumā no EM lauka ģeneratora kabeļa.
Novietojot tos tik tuvu (īpaši, ja kabeļi ir paralēli viens otram), EM instrumenta kabelim var
rasties elektromagnētiskie traucējumi, kas var traucēt sistēmas precizitāti.

Elektrovadītspēja

Elektromagnētiskais lauks inducē strāvu elektrību vadošās daļās. Noņemiet no pacienta
visus elektrību vadošos priekšmetus (piemēram, pīrsingus).

Pārī savienošanas funkcija

Papildu programmatūras apskatei ir iespējams savienot pārī dažādus monitorus (piemēram, Kick,
Curve, Buzz). Plašāku informāciju skatiet attiecīgajos Sistēmas lietotāja ceļvežos un Patient
Data Manager programmatūras lietotāja ceļvedī.
PIEZĪME: savienošana pārī navigācijas laikā var izraisīt veiktspējas problēmas. Ja rodas
problēmas ar veiktspēju, apsveriet iespēju deaktivizēt pārī savienošanas funkciju programmatūrā. 

Darba sākšana
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2.2 EM izsekošanas pievienojumierīces iestatīšana

Par EM izsekošanas pievienojumierīci

EM izsekošanas pievienojumierīces koponentus var lietot ar Kick vai Curve navigācijas
sistēmām.
Plašāku informāciju skatiet attiecīgajā platformas Sistēmas un tehniskajā lietotāja ceļvedī.

Kā iestatīt EM izsekošanas pievienojumierīci, izmantojot Kick

②①

③④
1. att.  

Darbība

1. Pārliecinieties, ka EM barošanas avots ④ ir izslēgts.

2. Pievienojiet EM barošanas avotu sienas kontaktligzdai.

3. Pievienojiet Kick monitora ratiņus ③ sienas kontaktligzdai.

4. Pievienojiet EM bāzes staciju EM barošanas avotam un Kick monitora ratiņiem.

5. Pievienojiet EM lauka ģeneratoru ① EM bāzes stacijai ②.

SISTĒMAS IESTATĪŠANA
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Kā iestatīt EM izsekošanas pievienojumierīci, izmantojot Curve

① ② ③

2. att.  

Darbība

1. Pievienojiet Curve monitora ratiņus ③ sienas kontaktligzdai.

2. Pievienojiet EM bāzes stacijas ② barošanas avotu kameras ligzdai.

3. Pievienojiet EM bāzes stacijas navigācijas sistēmas ligzdu EM izsekošanas USB pie-
slēgvietai Curve monitora ratiņos.

4. Pievienojiet EM lauka ģeneratoru ① EM bāzes stacijai.

EM izsekošanas pievienojumierīces iestatīšana
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EM bāzes stacijas fiksēšana

①

②

3. att.  

Darbība

1. Fiksējiet EM bāzes staciju pie Kick EM turētāja ① (šī opcija ir pieejama vienīgi Kick
navigācijas sistēmai) vai pie sliedes uz operāciju galda ②.
PIEZĪME: attālumu starp EM bāzes staciju un interesējošo apgabalu ierobežo kabeļa ga-
rums. Iestatiet EM bāzes staciju tā, lai instrumenti sasniegtu interesējošo apgabalu, pār-
liecinoties, ka, savienojot kabeļus, ir pietiekami daudz brīvības. 

2. Ja nepieciešams, iestatiet operāciju galdu.
PIEZĪME: ja operāciju galds ir jāpārvieto pēc EM izsekošanas pievienojumierīces kom-
ponentu iestatīšanas, dariet to ārkārtīgi uzmanīgi. Operāciju galda pārvietošanas vai sa-
svēršanas rezultātā sistēmas komponenti var novirzīties, pavelkot pievienotos kabeļus. 

SISTĒMAS IESTATĪŠANA
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2.3 Ietekme uz izsekošanas precizitāti

Metālu ietekme

Metāla (vara, alumīnija, misiņa, dzelzs utt.) vai pārnēsājamu/mobilu radiofrekvenču sakaru iekārtu
klātesamība elektromagnētiskajā laukā var izraisīt traucējumus un/vai kropļojumus, kas ietekmē
izsekošanas precizitāti. Tāpēc izvairieties no nevajadzīgu metālu izmantošanas. Daži piemēri, kas
var radīt traucējumus operāciju zālē, ir instrumentu galdi, operāciju galdu metāla daļas,
endoskopu torņi, retraktori, operāciju lampas, monitori, pīrsingi vai pulksteņi.
Jāņem vērā, ka cita medicīniskā iekārta var ietekmēt sistēmas precizitāti vai uzticamību
elektromagnētiskās ietekmes dēļ. Ja rodas grūtības, apsveriet iespēju mainīt cita medicīniskā
aprīkojuma novietojumu. Piemēram, jums var būt nepieciešams pārvietot EM lauka ģeneratoru
tālāk no operāciju galda metāla detaļām un vienlaikus turēt pacienta tuvumā (kā aprakstīts
iepriekš sadaļā).
Katru reizi laukā ievietojot jaunu instrumentu, uzmanīgi pārbaudiet tā precizitāti visā izsekošanas
darbības laukā, lai pārliecinātos, ka nepastāv nekādi traucējumi.

EM instrumentu ietekme

Brīdinājums
Pārliecinieties, ka EM instrumenti ir labā formā un nav redzami bojāti vai saliekti, jo tas
varētu negatīvi ietekmēt navigācijas precizitāti.
Pirms kalibrētā instrumenta izmantošanas operācijā rūpīgi kalibrējiet instrumentus, kas pievienoti
EM instrumenta atskaitei, un pārbaudiet kalibrēšanas precizitāti anatomiskos robežpunktos.
Pārslēdzot EM instrumenta atskaiti uz citu instrumentu, vienmēr jāveic jaunpievienotā
instrumenta kalibrēšana.
Regulāri pārbaudiet, vai EM instrumenta atskaite nav nolietojusies vai bojāta, nodrošinot
instrumenta pareizu darbību. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar Brainlab atbalsta
dienestu.
Izmetiet EM instrumentus, kuri ir sasnieguši maksimālos pārstrādes ciklus vai paredzamo
kalpošanas laiku, jo pēc tam nevar garantēt to precizitāti.

Ietekme uz izsekošanas precizitāti
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2.4 Pacienta reģistrēšanas precizitāte

Optimāla skenēšanas modalitāte un reģistrēšanas metode

Lai iegūtu optimālu navigācijas precizitāti, izvēlieties kādu no tālāk minētajām opcijām.

Opcijas

Galvaskausa atskaites pamatne EM kā atsauce.

DT dati kombinācijā ar vienu no tālāk norādītajām opcijām.
• Sterilu robežpunktu reģistrēšanu.
• Kaula skrūvju izmantošanu par robežpunktiem/reģistrēšanas punktiem, lietojot Pacienta at-

skaites EM 2.0, kas pievienota Galvaskausa atskaites pamatnei EM.

Precīza virsmas atbilstības reģistrēšana

Veicot virsmas atbilstības reģistrēšanu, iegūstiet punktus, bīdot EM rādītāju, EM īso rādītāju vai
EM reģistrācijas rādītāju (kraniālā režīmā nesterilai reģistrēšanai) no raksturīgām virsmām un
kaulveida struktūrām, piemēram, virsdegunes un vietām, kas atrodas acu malās.
Turot rādītāja galu nepārtrauktā saskarē ar pacienta ādu, iegūstiet punktus pacienta galvas abās
pusēs, it īpaši uz jebkuras pieejamās augšējās pieres vietas (reģionā pie bregmas). Punktiem
jābūt izkaisītiem un jāaptver pēc iespējas plašāka pieejamā sterilā zona.
Izvairieties no punktu iegūšanas neskaidros apgabalos, uzacīs vai apgabalos, kur ir manāma
ādas pārbīde. Neiespiediet rādītāja galu pacienta ādā, jo tas iegūst dziļākus punktus par ādas
līmeni.

Brīdinājums
Mēģiniet reģistrēt pacientu vēlamajā operācijas pozīcijā. Būtiskas izmaiņas pacienta galvā
vai EM lauka ģeneratora stāvoklī pēc reģistrācijas var izraisīt navigācijas neprecizitātes
palielināšanos. Ja operācijas laikā jums jāmaina pacienta galvas novietojums, lūdzu,
pārbaudiet, vai sistēmas precizitāte joprojām ir pietiekami laba jūsu procedūras veikšanai,
vai atkārtojiet reģistrāciju.

Precīza robežpunkta reģistrēšana

Robežpunktu reģistrēšanas laikā plānojiet punktus tā, lai tie apņemtu interesējošo reģionu.
Iegūstiet punktus, kas precīzi atbilst plānotajam. Ja punkts ir plānots uz kaula, jums var nākties
izdarīt spiedienu uz ādas virsmu, lai sasniegtu kaulu. Savukārt, ja punkts tika plānots uz ādas,
iegūstiet punktu uz ādas virsmas un izvairieties no punkta iespiešanas ādā.

Kā veikt detalizētu pārbaudi pēc pacienta reģistrēšanas

Precizitāte interesējošajā reģionā var atšķirties no precizitātes, kas pārbaudīta uz ādas virsmas.
Lai novērtētu precizitāti interesējošajā reģionā, veiciet pārbaudi uz dažādiem robežpunktiem, kas
ieskauj interesējošo reģionu. Kad ķirurģiskās procedūras laikā ir sasniegts interesējošais reģions,
pārbaudiet, vai precizitāte joprojām ir pietiekama.
Lai pacienta reģistrēšanas precizitāte būtu pienācīgā līmenī, veiciet norādītās pārbaudes.

Darbība

1. Veiciet pārbaudi apgabalos, kur reģistrācijas laikā netika uzņemti punkti.

2. Veiciet pārbaudi vairākās vietās, kas atrodas tālu viena no otras (piemēram, abās sejas
pusēs, galvas augšdaļā un interesējošajā reģionā vai tā tuvumā).

SISTĒMAS IESTATĪŠANA
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Darbība

3. Pārbaudiet tālāk aprakstītos robežpunktus:
• auss pauguri;
• pakauša ārējā izciļņa virsotne;
• bregma;
• augšžokļa zobi;
• citi tipiski robežpunkti, ietverot ārējos acu kaktiņus, nazionu vai deguna smaili. Taču tie

var uzrādīt pozitīvu rezultātu, ja tiek izmantota virsmas atbilstība, jo tie atrodas vienā
apgabalā ar vietu, kur tika iegūti reģistrācijas punkti.

PIEZĪME: izmantojot robežpunktus, vienmēr veiciet precizitātes pārbaudi. Rotācijas kļū-
das var noteikt tikai tad, ja pārbaude tiek veikta noteiktos robežpunktos pa visu pacienta
galvu. 

Pacienta reģistrēšanas precizitāte
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3 PROGRAMMATŪRAS
PĀRSKATS

3.1 Programmatūras startēšana un aizvēršana
un sistēmas izslēgšana

Par programmatūras startēšanu un aizvēršanu un sistēmas izslēgšanu

Tālāk sniegtajos norādījumos ir aprakstīts, kā pareizi startēt un aizvērt programmatūru un izslēgt
sistēmu. Papildinformāciju skatiet attiecīgajā Sistēmas lietotāja ceļvedī.

Kā startēt programmatūru

Darbība

1. Startējiet sistēmu.

2. Atlasiet pacientu.

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

3. Kraniālās darba plūsmas izvēles ekrānā atlasiet opciju EM Navigation.

4. Atlasiet attēlu kopu.

5. Atlasiet opciju Setup Navigation.
Izpildiet programmatūrā sniegtos norādījumus.

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

Programmatūras aizvēršana

Darbība

1. Nospiediet pogu Sākumvieta Brainlab sistēmas priekšpusē vai mājas simbolu program-
matūrā.
Tiek atvērta sadaļa Content Manager.

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

PIEZĪME: informāciju par pacienta datu saglabāšanu skatiet Patient Data Manager
programmatūras lietotāja ceļvedī. 

PROGRAMMATŪRAS PĀRSKATS
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Pareiza izslēgšana

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

Sistēmas izslēgšana

Darbība

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

2. Sadaļā Content Manager atlasiet Finish.

3. Atlasiet Shut Down.

PIEZĪME: papildinformāciju par sistēmas izslēgšanu skatiet attiecīgajā Sistēmas lietotāja
ceļvedī. 

Programmatūras startēšana un aizvēršana un sistēmas izslēgšana
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3.2 Ievads par sistēmu Cranial EM

Par sistēmu Cranial EM

Cranial EM ir ar skārienekrānu vadāma intraoperatīva navigēšanas programmatūra. Ķirurģisko
instrumentu trīsdimensiju modeļa pārklājums pār anatomisko attēlu kopām, piemēram, MR un/vai
DT attēliem, var palīdzēt ķirurgam veikt dažādas ķirurģiskās operācijas.

Brīdinājums
Programmatūru Cranial EM drīkst izmanot kraniālu ārstniecisko procedūru veikšanai.
Neizmantojiet šo programmatūru citu ārstniecisko procedūru veikšanai.

Brīdinājums
Programmatūrā Cranial EM tiek izmantoti skenēti pacienta attēli, kas iegūti pirms
operācijas veikšanas. Pacienta faktiskās anatomiskās struktūras var atšķirties no
pirmsoperatīvajiem attēlu datiem (piemēram, rezekcijas dēļ).
PIEZĪME: informācija navigācijas ekrānā var tikt rādīta ar aizkavi, salīdzinot ar faktisko izsekotā
instrumenta kustību. Ja informācija navigācijas ekrānā tiek atjaunināta lēni, pēc iespējas
samaziniet rādīto datu apjomu. 

Tipiska programmatūras Cranial EM darba plūsma

Darbība

1. Atlasiet pacientu.

2.

Kraniālās darba plūsmas izvēles ekrānā atlasiet opciju EM Navigation.

3. Atlasiet pacienta datus.
Tiek atvērta sadaļa Content Manager.

4. Sadaļā Content Manager atlasiet opciju Setup Navigation.
Lai veiktu iestatīšanu, izpildiet parādītās darbības.

5. Veiciet reģistrāciju.

6. Veiciet navigāciju.

7. Ja nepieciešams, kalibrējiet instrumentus.

PIEZĪME: ja jāveic pacienta atkārtota atlasīšana vai nomaiņa pēc kraniālās darba plūsmas
atlasīšanas, lietotājs nekavējoties tiek novirzīts uz opcijām Patient Selection un Data Selection. 

PIEZĪME: ja pacienta ārstēšana ir pabeigta un jāuzsāk jauna pacienta procedūra, atlasiet vienumu
Finish un dodieties uz vienumu New Treatment. Sistēma tiks restartēta automātiski. 

PROGRAMMATŪRAS PĀRSKATS
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3.3 Sesijas atjaunošana

Par sesiju atjaunošanu

Ja sistēma tiek neparedzēti izslēgta, restartējot programmatūru var atjaunot iepriekšējās sesijas
reģistrācijas datus.

4. att.  

Opcijas

Lai atjaunotu iepriekšējo reģistrāciju un atvērtu galveno ekrānu, atlasiet Yes.

Lai atgrieztos uz vienumu Patient Selection, atlasiet No.

Brīdinājums
Pirms turpināt, rūpīgi pārbaudiet atjaunotos reģistrācijas datus.

Pacienta novietojums

Brīdinājums
Ja pacienta pozīcija attiecībā pret Pacienta atskaiti vai EM lauka ģeneratoru ir mainījusies,
neatjaunojiet reģistrēšanu.

Sesijas atjaunošana
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4 DATU ATLASE
4.1 Ievads par datu atlasi

Par datu atlasi

Pēc programmatūras startēšanas tiek parādīta uzvedne pacienta datu atlasīšanai funkcijā Patient
Data Selection.
Ja ir ielādētas vairākas attēlu kopas, programmatūra automātiski izvēlas labāko reģistrēto attēlu
kopu.
Plašāku informāciju skatiet Patient Data Manager programmatūras lietotāja ceļvedī.

Nav atlasīts pacients

Ja pirms navigācijas vai reģistrācijas netiek atlasīts neviens pacients, tiek parādīta uzvedne
pacienta atlases veikšanai:

5. att.  

Atlasiet pogu OK, lai atgrieztos ekrānā Patient Selection.

Pacienta datu ielāde sesijas laikā

Pacienta datus sesijas laikā varat ielādēt, ja startējāt programmatūru bez pacienta datiem vai
vēlaties ielādēt sākotnējos vai papildu pacienta datus.

Darbība

1. Atlasiet sākuma pogu un atveriet cilni Content Manager.

2. Atveriet cilni Patient Data Selection.

3. Atlasiet pacientu un datus.

DATU ATLASE
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Kā lietot funkciju Image Fusion

Ja sistēmā ir instalēta funkcija Image Fusion, var sapludināt vairākas attēlu kopas (piemēram, DT
un MR datus).

Darbība

1. Lai piekļūtu Image Fusion programmatūrai, atveriet sadaļu Content Manager.

2. Ja ielādētajos pacienta datos ir ietvertas vēl nesapludinātas attēlu kopas, programmatūra
atlasa automātiski sapludināmo attēlu pārus.
Lai turpinātu, jums jāatlasa izvēle Accept vai Decline.

3. Atlasot izvēli Accept, attēli tiek sapludināti.
Kad sapludināšana ir pabeigta, atlasiet Done.

4. Atlasiet Decline, lai turpinātu, nesapludinot attēlu kopas.
Papildinformāciju skatiet Image Fusion programmatūras lietotāja ceļvedī.

Kā pārslēgties no paradītās attēlu kopas uz sapludinātajiem attēliem

Ja esat ielādējis sapludinātos attēlus, varat mainīt parādīto attēlu kopu.

① ②

6. att.  

Darbība

1. Atlasiet datu ikonu ②.
Tiek parādītas pieejamās attēlu kopas.

2. Pārskatiet attēlu pārus un atlasiet nepieciešamo attēlu kopu cilnē SELECTED DATA ①.
Pašreiz izvēlētā attēlu kopa tiek iezīmēta oranžā krāsā.

3. Atlasiet vienumu Done, lai turpinātu.

PIEZĪME: lai atlasītu papildu attēlu kopas, atlasiet sākuma pogu, atgriezieties logā Patient
Selection un atlasiet papildus pacienta datus. 

Ievads par datu atlasi
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5 NAVIGĀCIJAS
IESTATĪŠANA

5.1 Sākotnējais izkārtojums

Sākotnējā izkārtojuma ekrāns

① ② ③

7. att.  

Tiek atvērts ekrāns Initial arrangement. Atlasiet atskaņošanas simbolus, lai sāktu videofailu
atskaņošanu papildinformācijas saņemšanai par tālāk norādītajām tēmām.
• ① Pacienta atskaites kabeļa fiksēšana, nodrošinot optimālu kabeļa iestiepi.
• ② Pacienta atskaites novietošana.
• ③ EM lauka ģeneratora novietošana.

Pacienta atskaites pievienošana

Pacienta atskaiti EM var pievienot, pielietojot vienu no tālāk norādītajām metodēm atkarībā no
pielietotās reģistrācijas metodes.
• Galvaskausa atskaites pamatne: pieejama sterilai (pēc pārklāšanas) vai nesterilai (pirms

pārklāšanas) reģistrācijai.
• Ar lenti fiksēta EM pacienta atskaite: pieejama sterilai (pēc pārklāšanas) reģistrācijai.

PIEZĪME: EM pacienta atskaite 1.0 nav saderīga ar Cranial EM programmatūru. 

Lai iegūtu labākus rezultātus, novietojiet Pacienta atskaiti EM, kā norādīts tālāk.

NAVIGĀCIJAS IESTATĪŠANA
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• Interesējošā reģiona tuvumā, nepārklājot svarīgas struktūras, kuras nepieciešamas virsmas
reģistrācijai.

• Uz paciena galvas uz stingras virsmas, kur ādas struktūru nobīde vai kustība ir maz iespējama,
kā piemēram pieres un deniņu kaula reģionā (ja nepieciešams, noskujiet šo reģionu).

• Izsekošanas darbības lauka iekšpusē augstākās izsekošanas precizitātei (10–35 cm no EM
lauka ģeneratora un centrējot xy plaknē). Šādi sistēma visas procedūras gaitā var uzraudzīt
pacienta galvas atrašanās vietu.

x

y
10 - 35 cm

8. att.  

Brīdinājums
Novietojiet pacienta atskaiti 10–35 cm attālumā no EM lauka ģeneratora un centrējot xy
plaknē. Pacienta atskaities novietošana pārāk tuvu EM lauka ģeneratoram vai pārāk tālu no
tā var novest pie precizitātes samazināšanās.

Nepārklājiet svarīgas struktūras, kas nepieciešamas virsmas reģistrēšanai ar pacienta
atskaiti.

Sākotnējais izkārtojums
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Kā piestiprināt Pacienta atskaiti EM pie Galvaskausa atskaites pamatnes

①

9. att.  

Darbība

1. Atbilstīgi iestatīšanas pamācībā sniegtajiem norādījumiem novietojiet Pacienta atskaiti
izsekošanas darbības lauka iekšpusē.

2. Piestipriniet Pacienta atskaiti EM pie Galvaskausa atskaites pamatnes EM ①.
Galvaskausa atskaites pamatnei EM jābūt stingri piestiprinātai pie galvas, izmantojot
skrūvi. Pilnībā pievilkta skrūve tiek ievadīta 5 mm dziļumā. Izvairieties ieskrūvēt reģionos,
kur galvaskausa kauls ir plānāks par 5 mm, un izvairieties no skrūvēšanas virs venozām
vai artēriju struktūrām. Plānošanas laikā novērtējiet galvaskausa biezumu, izliekumu un
kvalitāti, lai novērtētu ievietotās skrūves ievadīšanas dziļumu.
Plašāku informāciju par Galvaskausa atskaites pamatnes EM pievienošanu skatiet at-
tiecīgajā Instrumenta lietotāja ceļvedī.

3. Izveidojiet cilpu no Pacienta atskaites kabeļa un piestipriniet to ar lenti pie pacienta gal-
vas, kā attēlots programmatūrā. Fiksējiet kabeli, lai izvairītos no nejaušas galvas atskaites
izkustēšanās, nejauši pavelkot piestiprināto kabeli.

Brīdinājums
Galvaskausa atskaites pamatnes EM piestiprināšanā būtisks faktors ir pietiekams kaulu
blīvums. Tā kā pacienta vecums vai iespējamās slimības (piemēram, osteoporoze) varētu
pasliktināt kaulu minerālo blīvumu, pirms ierīces fiksēšanas pārbaudiet plānošanas datus.

Brīdinājums
Nepievelciet pārāk cieši caurules fiksācijas uzgriezni, lai neizrautu skrūvi.

Brīdinājums
Tiklīdz pamatne ir droši nostiprināta uz pacienta galvas, pārstājiet skrūvēt uzgriezni, jo tas
var sabojāt kaula skrūvi.

Brīdinājums
Lai izvairītos no lūzumiem, skrūvējot nepielietojiet pārāk lielu spēku. Ja skrūve ir tik cieši
pieskrūvēta, ka caurule nevar pakustēties, atskrūvējiet skrūvi par pusi pagrieziena.
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Brīdinājums
Ķirurgs ir atbildīgs par to, lai Galvaskausa atskaites pamatne EM tiktu uzstādīta drošai un
nejutīgai pacienta galvas zonai. Tā kā Galvaskausa atskaites pamatnes EM piestiprināšanai
tiek veikta neliela incīzija un lietots neliels spiediens, pamatnes pievienošana svarīgiem
apgabaliem var izraisīt pacienta savainojumus.

Brīdinājums
Rīkojieties uzmanīgi, lai neskartu Galvaskausa atskaites pamatni EM vai nepavilktu kabeli.
Tas varētu izraisīt pacienta savainojumus un radīt neprecizitātes. Pārreģistrācija ir
vajadzīga vienmēr, kad pacienta atskaite pēc reģistrācijas ir pārvietota vai netīši
izkustināta.

Kā piestiprināt Pacienta atskaiti EM ar lentes stiprinājumu

①

10. att.  

Darbība

1. Atbilstīgi iestatīšanas pamācībā sniegtajiem norādījumiem novietojiet Pacienta atskaiti
EM izsekošanas darbības lauka iekšpusē.
PIEZĪME: procedūrām ar augstām precizitātes prasībām jālieto invazīvā Galvaskausa at-
skaites pamatne EM. 

2. Piestipriniet Pacienta atskaiti EM ar lenti tieši pie ādas ①.

3. Izveidojiet cilpu no Pacienta atskaites EM kabeļa un piestipriniet to ar lenti pie pacienta
galvas, kā attēlots programmatūrā.

Kā novietot EM ģeneratora lauku, izmantojot Pozicionēšanas sviru

Piestipriniet EM ģeneratora lauku Pozicionēšanas svirai, kā aprakstīts tālāk.
Izsekošanas darbības lauks sākas 5 cm attālumā no EM lauka ģeneratora (ar malu pret pacienta
seju) un pāriet maksimālas precizitātes reģionā. Pirmajos 5 cm izsekošanas darbības lauks ir ar
zemāku precizitātes pakāpi. Tādēļ, lai sasniegtu optimālu precizitāti, interesējošajam laukam jābūt
10–35 cm attālumā no EM lauka ģeneratora priekšpuses.

Sākotnējais izkārtojums
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①

11. att.  

Darbība

1. Piestipriniet Pozicionēšanas sviru ① operāciju galdam tā, lai EM lauka ģenerators atro-
das pret pacienta galvu.

2. Pievienojiet sistēmas kabeļus.

PIEZĪME: papildinformāciju par sistēmas iestatīšanu un sistēmas kabeļiem skatiet attiecīgajos
Sistēmas lietotāja ceļvežos. 

NAVIGĀCIJAS IESTATĪŠANA
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5.2 Novietošana

Kā novietot pacienta galvu

Pacienta galvu novietojiet optimālā vietā izsekošanas darbības lauka zonā. Programmatūra
sniegs norādes, kā piemeklēt optimālo pacienta galvas pozīciju.

①

②

③
④

12. att.  

Nr. Vienums

①

Galvas pozīcijas indikatori
• Zaļš: Good position
• Dzeltens: Acceptable position
• Sarkans: Improve position

② Sfēra: pacienta galvas attēlojums

③
Izsekošanas darbības lauka attēlojums
PIEZĪME: procedūras laikā atskaitēm jāatrodas šī attēla iekšpusē. 

④ Lai izlabotu izkropļojumu, atlasiet vienumu Distortion Help

PIEZĪME: precizitātes pārbaudes laikā pacienta atskaite un instrumenta attēlojums netiek
parādīts. Tā vietā tiek parādīts attālums no rādītāja gala līdz atskaites pārbaudes punktam. 

Novietošana
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Galvas pozīcijas indikatori

Indikators Skaidrojums

Pacienta galva atrodas izsekošanas darbības laukā optimālā
stāvoklī.

Pacienta galva atrodas izsekošanas darbības laukā pieņema-
mā, bet ne optimālā stāvoklī.

Pacienta galva atrodas izsekošanas darbības laukā nepieņe-
mamā stāvoklī. Lai varētu turpināt nākamo darbību, jums ir
jāuzlabo galvas stāvoklis.

NAVIGĀCIJAS IESTATĪŠANA
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5.3 Lauka pārbaude

Par izkropļojumiem laukā

Izkropļojumi laukā samazina izsekošanas precizitāti. Programmatūra ļauj jums pārbaudīt, vai
laukā pastāv kādi kropļojumi.

①
②

Nr. Vienums

① Rādītāja attēlojums

② Pacienta atskaites attēlojums

Lauka kropļojumu indikatori

Lai pārbaudītu, vai laukā nav kropļojumu, virziet rādītāju viscauri izsekošanas darbības laukam.
Ja ekrānā parādās kāds lauka kropļojuma indikators, iespējams, ka lauka tuvumā vai tā zonā ir
vērojams lauka kropļojums.
PIEZĪME: papildinformācijai par iespējamiem EM lauka kropļojuma iemesliem skatiet attiecīgos
Sistēmas lietotāja ceļvežus. 

EM vienreizlietojamais stilets nav piemērots lauka pārbaudes veikšanai.

Indikators Skaidrojums

Pastāv tikai neliels lauka kropļojums, kas ietekmē rādītāju, vai
rādītājs atrodas pārāk tuvu izsekošanas darbības lauka robe-
žai.

Lauka pārbaude
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Indikators Skaidrojums

Pastāv tikai neliels lauka kropļojums, kas ietekmē rādītāju un
pacienta atskaiti.

Konstatēts nopietns lauka kropļojums. Rādītāju un pacienta
atskaiti vairs nav iespējams noteikt.

NAVIGĀCIJAS IESTATĪŠANA
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5.4 EM izsekošanas precizitāte

Par EM izsekošanas precizitāti

Sistēma Cranial EM nodrošina tikai un vienīgi palīdzību ķirurgam un neaizstāj ķirurga pieredzi
un/vai neatbrīvo to no atbildības. Tomēr atbilstoša sistēmas precizitāte ir būtisks faktors tās
veiktspējā.
Kopumā sistēmā Cranial EM veiktās navigācijas kļūdas var būt līdz 3 mm robežās. Izmantojiet
Cranial EM tikai tādu procedūru veikšanai, kurās šāds precizitātes līmenis ir uzskatāms par
pieņemamu. Sistēmas precizitāti var ietekmēt dažādi faktori. Lai nodrošinātu sekmīgu navigāciju,
nepieciešama atbilstoša iestatīšana un ekspluatācija, kā arī rūpīga precizitātes pārbaude.
Lai nodrošinātu EM izsekošanas precizitāti, ir svarīgi ievērot šajā sadaļā sniegtos ieteikumus.

Precizitātes pārbaude

Brīdinājums
Periodiski pārbaudiet reģistrācijas precizitāti visā procedūras laikā, salīdzinot instrumentu
vai rādītāju attēla skatos un tā atbilstību faktiskajam punktam uz pacienta ķermeņa.

Piemērotu skenējumu izmantošana

Pārliecinieties, ka tiek izmantoti atbilstoši pacienta skenēšanas dati. Neizmantojiet kropļotus MR
skenēšanas datus, lai veiktu reģistrāciju. Ja iespējams, visiem skenēšanas datiem izmantojiet 3D
kropļojumu labošanu.
Reģistrācijai izmantoto attēlu kopu iegūstiet atbilstoši Brainlab skenēšanas protokoliem.
Iespējamo kļūdu avotu vidū ir MR austiņas, kas skenēšanas laikā iespiežas ādā, vai pacientam
piestiprinātas caurulītes un lente, kas var mainīt ādas virsmu.
Virsmas atbilstības reģistrēšanai salīdziniet pacienta seju ar 3D rekonstrukciju. Neizmantojiet
apgabalus, kas programmatūras 3D rekonstrukcijā atšķiras no reālās pacienta anatomijas.

Pacienta atskaites novietošana

Novietojiet pacienta atskaiti uz stingras vietas, cik vien iespējams tuvu interesējošajam reģionam.
Jo tuvāk faktiskajam interesējošajam reģionam tiek novietota atskaite, jo precīzāka ir procedūra.
Pārliecinieties, ka atskaite atrodas precīzākā izsekošanas darbības lauka iekšpusē, kas ideālā
gadījumā atrodas EM lauka ģeneratora priekšpusē, 10–35 cm attālumā.

Pareiza pārklāšanas procedūra

Veicot pārklāšanas procedūru pēc reģistrācijas, rīkojieties uzmanīgi, lai neizkustinātu pacientu,
pacienta atskaiti vai Galvaskausa atskaites pamatni EM, jo tas var samazināt navigācijas
precizitāti. Regulāri pārbaudiet sistēmas precizitāti.

Pacienta laukā un EM lauka ģeneratora novietojuma stāvoklī veikto izmaiņu mazināšana

Centieties neveikt izmaiņas pacienta galvas vai EM lauka ģeneratora novietojumā pēc
reģistrācijas.
Izmaiņas iestatījumā var izraisīt navigācijas precizitātes samazināšanos. Pirms reģistrācijas
uzsākšanas pārliecinieties, ka pacients novietots vēlamajā operācijas pozīcijā.
Ja operācijas laikā jums jāmaina pacienta galvas novietojums, pārbaudiet, vai sistēmas precizitāte
joprojām ir pietiekami laba, vai atkārtojiet reģistrāciju.

EM izsekošanas precizitāte
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6 IZSEKOŠANA
6.1 Izsekošanas sistēma

Par izsekošanas lauku

Lai sekmīgi reģistrētos un navigētu, instrumentiem jāatrodas izsekošanas funkcijas darbības
lauka iekšpusē.
Izmantojiet izsekošanas darbības lauka indikatorus, lai pietiekami precīzi pārbaudītu, vai
instruments vai atskaite atrodas izsekošanas darbības lauka iekšpusē, kā arī to, vai ir kādi
traucējumi (piemēram, metālu, elektrisko skuvekļu, atdalītāju vai cita lauka ģeneratora dēļ).

Instrumenta/pacienta atskaites statuss

Indikators Skaidrojums

Rādītājs/pacienta atskaite atrodas izsekošanas darbības laukā, un nav konsta-
tēti nekādi traucējumi.

Rādītājs/pacienta atskaite atrodas izsekošanas darbības laukā, bet izsekoša-
nas precizitāte ir zemā līmenī šādu iemeslu dēļ:
• traucējumi (papildinformāciju skatiet attiecīgajos Sistēmas lietotāja ceļve-

žos),
• instruments vai pacienta atskaite neatrodas navigācijas darbības lauka cen-

trā. Ideālā gadījumā instrumenti būtu jānovieto darbības lauka centrā un tos
nevajadzētu novietot pie darbības lauka ārējām robēžām.

Rādītājs, instruments vai pacienta atskaite atrodas izsekošanas darbības lau-
kā, bet izsekošanas precizitāte ir vērtējama kā nepietiekama.

Rādītājs, instruments vai pacienta atskaite nav pievienoti vai arī ir pievienoti,
bet neatrodas izsekošanas darbības laukā.

IZSEKOŠANA
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Izsekošanas sistēmas statuss

Indikators Skaidrojums

Izsekošanas sistēmā ir kļūda. Sistēma pašlaik nav pieejama.

Izsekošanas sistēma ir pauzēta.

Notiek izsekošanas sistēmas uzsilšana.

Izsekošanas sistēma
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6.2 Instrumentu izsekošana

Izsekošanas prioritāte navigācijai

Programmatūras navigācijas skati tiek atjaunināti atbilstoši visaugstākās prioritātes instrumenta
novietojumam. Zemākas prioritātes instrumenti tiek rādīti, taču pēc noklusējuma netiek izmantoti
skatu atjaunināšanai.
Instrumentiem, kas atrodas izsekošanas darbības lauka centrā, ir augstāka prioritāte nekā
instrumentiem, kas atrodas pie izsekošanas darbības lauka robežas. Centrā novietotajiem
instrumentiem prioritāte navigācijas veikšanai tiek noteikta tālāk norādītajā secībā.

1. EM rādītājs vai EM īsais rādītājs
2. EM reģistrēšanas rādītājs
3. EM vienreizlietojams stilets
4. EM instrumenta atskaite

PIEZĪME: lai atjauninātu navigācijas skatusu atbilstoši zemākas prioritātes instrumenta
novietojumam, izņemiet augstākās prioritātes instrumentu no izsekošanas darbības lauka. 

Izsekošanas prioritāte reģistrācijai

1. EM reģistrēšanas rādītājs
2. EM īsais rādītājs
3. EM rādītājs

Izsekošanas latentums

Pārbaudiet izsekošanas latentu, salīdzinot instrumentu kustību uz ekrāna ar faktisko izsekotā
instrumenta kustību.

Brīdinājums
Informācija navigācijas ekrānā var tikt rādīta ar aizkavi, salīdzinot ar faktisko izsekotā
instrumenta kustību. Ja informācija navigācijas ekrānā tiek atjaunināta lēni, pēc iespējas
samaziniet rādīto datu apjomu.

Kā izmantot pauzes izsekošanu

Lai īslaicīgi pārtrauktu EM lauka ģenerēšanu (piemēram, neiromonitorēšanas laikā), varat
izmantot funkciju Pause Tracking.

Darbība

1. Atlasiet funkciju Pause Tracking sadaļā Navigation.

2. Aktivizējiet funkciju Pause Tracking, pārvietojot slīdni pa labi.
PIEZĪME: lai izmantotu funkciju Pause Tracking, monitors jāpievieno sistēmai. 

PIEZĪME: kad funkcija Pause Tracking ir aktīva, uz izsekošanas statusa pogas parādīsies
simbols Pause. 

IZSEKOŠANA
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Instrumentu izsekošana
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7 INFORMĀCIJA PAR
REĢISTRĒŠANU

7.1 Pacienta reģistrācija

Par pacienta reģistrāciju

Reģistrējot pacientus, programmatūra pirms operācijas uzņemto pacientu attēlu datus var kartēt
atbilstoši pacienta galvas fiziskajai anatomijai. Parasti reģistrācija tiek veikta sterilā vidē.

Brīdinājums
Programmatūrā tiek izmantoti pirms operācijas uzņemtie pacienta skenējumu attēli.
Pacienta faktiskā anatomija var atšķirties no pirmsoperācijas attēlu datiem (piemēram,
rezekcijas darbību dēļ). Pārliecinieties, ka reģistrācijai un navigācijai izmantotā pacienta
anatomija ir vienāda ar attēlu kopā redzamo pacienta anatomiju.

Reģistrēšanas metodes

Metode Skaidrojums

Surface Match Iegūstiet pacienta ādas virsmas anatomiju, izmantojot EM rādītāju,
EM īso rādītāju vai EM reģistrācijas rādītāju.

Landmark Tiek reģistrēti pacientam skenēšanas laikā piestiprināti marķieri vai
attēlu kopā iepriekš plānoti robežpunkti.

PIEZĪME: virsmas savietošana ir noklusējuma reģistrācijas metode. Jā vēlaties pārslēgties uz
robežpunktu reģistrēšanu, reģistrācijas ekrāna nolaižamajā izvēlnē atlasiet opciju Landmark. 

Datus nevar izmantot reģistrācijai

Ja pacients tika izvēlēts, bet dati netika atlasīti, tiek parādīts šāds uznirstošais logs:

INFORMĀCIJA PAR REĢISTRĒŠANU
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13. att.  

Lai jūs novirzītu uz vienumu Patient Data Selection, atlasiet OK.
PIEZĪME: retos gadījumos atlasītie pacienta dati neatbilst skenēšanas protokoliem. Plašāku
informāciju par piemērotiem datiem skatiet Patient Data Manager programmatūras lietotāja
ceļvedī. 

Reģistrācijas atjaunošana

Ja sistēma tiek neparedzēti izslēgta, iepriekšējās sesijas reģistrācijas datus var atjaunot.

Pacienta reģistrācija
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7.2 Rādītāji reģistrācijas veikšanai

Rādītāji sterilai un nesterilai reģistrācijai

① ②
14. att.  

Lai veiktu sterilu reģistrāciju, lietojiet EM rādītāju ① vai EM īso rādītāju ②.

15. att.  

Lai veiktu nesterilu reģistrāciju, lietojiet EM reģistrēšanas rādītāju.
EM vienreizlietojamais stilets nav piemērots pacienta reģistrēšanai.

Brīdinājums
Nelietojiet EM rādītājus uz pacienta acīm.

Brīdinājums
EM rādītājus nav paredzēts lietot MR vidē. Nepakļaujiet ierīci lielam magnētiskajam laukam,
piemēram, magnētiskās rezonanses (MR) attēlveidošanas skenerim, jo tā var tikt
magnetizēta. Izsekošana ar magnetizētu ierīci var izraisīt nepareizu navigāciju un
iespējamus miesas bojājumus.

Pirms darba sākšanas

Brīdinājums
Rūpīgi izlasiet Instrumenta lietotāja ceļveža nodaļu par EM rādītāju.

Brīdinājums
Pārbaudiet, vai EM rādītājs darbojas pareizi, veicot tā precizitātes pārbaudi.
Papildinformāciju skatīt atbilstošajā Instrumenta lietotāja ceļvedī.

INFORMĀCIJA PAR REĢISTRĒŠANU
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Brīdinājums
EM rādītāji uzrāda augstu precizitātes līmeni, un tie ir jutīgi medicīniski instrumenti. Ja
rādītājs tiek nomests (pat, ja tas atrodas glabāšanas futrālī), pārbaudiet kalibrēšanas
precizitāti, kā aprakstīts, vai sazinieties ar Brainlab, lai saņemtu padomu, kā rīkoties.

Nepakļaujiet EM rādītājus rentgena starojumam, jo tas var sabojāt ierīci.

Izmantojiet EM rādītāju, EM īso rādītāju un EM reģistrācijas rādītāju vienīgi kopā ar ierīcēm,
kas ir izstrādātas lietošanai ar Brainlab EM navigācijas sistēmu.
PIEZĪME: izmantojot EM rādītājus reģistrēšanai, jāievēro piesardzība, lai rādītāja gals neievainotu
pacientu. Asinsvadi, acis un citas jutīgas ķermeņa daļas nav piemērotas Robežpunktu
reģistrēšanai. 

Atbilstoši apgabali punktu iegūšanai

• Neizmantojiet rādītājus, lai reģistrētu mīkstos audus, kas var pārvietoties (piemēram, ļenganu
ādu).

• Lai nodrošinātu optimālu precizitāti, iegūstiet punktus abās pacienta sejas pusēs.
• Parasti punktu iegūšanai ir piemērotas kaulveida struktūras, kuru virsma nemainās anestēzijas

laikā.
PIEZĪME: apakšžoklis nav punktu iegūšanai piemērota kaulveida struktūra, jo tā stāvoklis attiecībā
pret pacienta atskaiti var mainīties. 

Rādītāji reģistrācijas veikšanai
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8 VIRSMAS ATBILSTĪBAS
REĢISTRĒŠANA

8.1 Ievads virsmas atbilstības reģistrēšanā

Par virsmas atbilstības reģistrēšanu

Veicot virsmas atbilstības reģistrēšanu, jūs iegūstat pacienta galvas virsmas anatomiju, izmantojot
EM rādītāju, EM īso rādītāju vai EM reģistrācijas rādītāju.
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. Neiegūstiet
punktus tādos apgabalos, kuri nav cieti salīdzinājumā ar DT vai MR skenētajiem attēliem
(piemēram, zoda apvidū).
Virsmas atbilstības reģistrēšanas priekšrocība ir tāda, ka nav nepieciešami DT/MR marķieri.

Attēlu kopas prasības

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

• Virsmas atbilstības attēla slāņa biezums nedrīkst pārsniegt 3 mm.
• Reģistrēšanas visaugstākās kvalitātes nodrošināšanai ir jāizmanto MR T1, DT vai DTA attēlu

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

Nepietiekama datu kvalitāte

Ja datu kvalitāte nav pietiekama virsmas atbilstībai, tiek parādīts šāds uznirstošais logs:

16. att.  

Lai turpinātu, atlasiet kādu no tālāk norādītajām opcijām.

VIRSMAS ATBILSTĪBAS REĢISTRĒŠANA
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Opcijas

Load New Data Novirza uz vienumu Patient Data Selection.

Landmark Sāk robežpunkta reģistrēšanu.

Select Manually
Sānjoslā tiek atvērts vienums Data Selection.
Šajā gadījumā jūs varat atlasīt datus, bet kvali-
tāte būs zemāka.

PIEZĪME: skenējiet tikai tos anatomiskos reģionus, kuri jāiekļauj attēlu kopā, lai reģistrētu virsmas
atbilstību. Informācijai par piemērotām attēlu kopām skatiet Brainlab skenēšanas protokolus. 

PIEZĪME: virsmas atbilstības reģistrēšana var neizdoties, ja tā tiek izmantota ar rotējošās
angiogrāfijas, C formas balstiekārtas vai Cone Beam CT attēlu kopām. Vispirms ieteicams veikt
virsmas atbilstības reģistrēšanu MR vai DT attēlu kopās un pēc tam izmantot automātisko attēlu
sapludināšanu, lai sapludinātu citu veidu attēlus. 

PIEZĪME: kad 3D rekonstrukcija parāda rezultātu, kas ārkārtīgi atšķiras no pacienta ādas virsmas,
jūs varat mainīt slieksni, programmatūrā atlasot sliekšņa pogu. 

Attēlu kopas atlase

Programmatūra automātiski izvēlas attēlu kopu, kas ir vispiemērotākā virsmas atbilstības
reģistrēšanai. Ja nevēlaties reģistrēties, izmantojot automātiski atlasīto attēlu kopu, sadaļā
Selected Data atlasiet citu attēlu kopu. Plašāku informāciju skatiet Patient Data Manager
programmatūras lietotāja ceļvedī.
PIEZĪME: visas iepriekšējās reģistrācijas tiek zaudētas, ja atlasāt jaunu attēlu kopu. 

Reģistrācijas pārtraukšana

Ja reģistrācija kāda iemesla dēļ tiek pārtraukta, reģistrācija jāveic vēlreiz.
PIEZĪME: reģistrācijas tiek automātiski izdzēstas pēc 24 stundām. 

Tipiska virsmas atbilstības reģistrēšanas darba plūsma

Programmatūrā tiek sniegti norādījumi reģistrēšanas veikšanai atbilstoši anatomiskajiem
robežpunktiem un pacienta novietojumam attiecībā pret EM lauka ģeneratoru.

Darbība

1. Pārbaudiet 3D rekonstrukcijas virsmu.

2. Iegūstiet trīs anatomiskos robežpunktus saskaņā ar programmatūrā sniegtajiem norādīju-
miem.

3. Iegūstiet ādas virsmas atbilstības punktus, izmantojot EM rādītāju, EM īso rādītāju vai
EM reģistrācijas rādītāju.

4. Pārbaudiet reģistrēšanas precizitāti.

Ievads virsmas atbilstības reģistrēšanā
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8.2 Virsmas atbilstības reģistrēšanas aktivizēšana

Par aktivizēšanu

Pēc darba beigšanas vienumā Setup Navigation atlasiet vienumu Next. Virsmas atbilstības
reģistrēšana pēc noklusējuma tiek atvērta automātiski.

Pacienta reģistrēšanas ekrāns

Programmatūra automātiski izvēlas labāko reģistrēto attēlu kopu. Ja nepieciešams, varat
pārslēgties uz citu ielādētu attēlu kopu, atlasot datu ikonu.

① ②

④

③

17. att.  

Nr. Vienums

① Attēlu kopas 3D rekonstrukcija. Šo rekonstrukciju var izmantot virsmas pārbaudei.

②
3D modelī zaļā krāsā iezīmētā zona ir piemērota virsmas atbilstības punktu iegūšanai.
Ar animācijas palīdzību tiek parādīts, kā rādītājs ir jāpārvieto pa virsmu, lai iegūtu vislabā-
kos rezultātus.

③ Lai vēlreiz uzsāktu reģistrāciju, nospiediet pogu Start Over.

④ Lai atvērtu ādas sliekšņa dialoglodziņu, atlasiet opciju Threshold.

3D virsmas pārbaude

Pirms reģistrēšanas pārbaudiet 3D rekonstrukcijas virsmu, lai noteiktu, vai tā ir piemērota virsmas
atbilstības reģistrēšanai.
Pārbaudiet, vai:
• ir skaidri redzama sejas virsma;
• ādas virsma ir vienmērīga un bez pārtraukumiem vai nozīmīgiem artefaktiem;
• 3D rekonstrukcija ir līdzīga pacientam;
• tiek identificētas caurulītes, lentes un citas ierīces, kas var mainīt sejas izskatu pēc

skenēšanas.
PIEZĪME: ņemiet vērā, ka skenēšanas laikā, iespējams, ir radusies pacienta fiksācijas ierīces
izraisīta ādas struktūru nobīde. 

VIRSMAS ATBILSTĪBAS REĢISTRĒŠANA
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Kā nomainīt Slieksni

Ja ādas virsmu nevar pareizi vizualizēt (piemēram, izmantojot Cone Beam CT), atlasiet vienumu
Threshold un pielāgojiet, kā nepieciešams.

Darbība

1.

①

Rīkjoslā atlasiet vienumu Threshold ①.

2.

②

Atvērtajā dialoglodziņā pielāgojiet slīdni ②, lai pēc vajadzības vizualizētu ādas virsmu.

Virsmas atbilstības reģistrēšanas aktivizēšana
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Darbība

3.

③

Kad vizualizācija ir pareiza, atlasiet Accept ③ un turpiniet procedūru.
Lai atceltu vai atkārtotu procesu, atlasiet Cancel vai Reset.

VIRSMAS ATBILSTĪBAS REĢISTRĒŠANA
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8.3 Virsmas atbilstības reģistrācijas veikšana

Pirms darba sākšanas

Brīdinājums
Neiegūstiet punktus apgabalos, kuros pacienta anatomija var atšķirties no attēlu kopas
(piem., sejas pietūkums vai ādas nobīde atšķirīgas pacienta pozīcijas dēļ). Rezultātā
iespējama nepareiza reģistrēšana un navigēšana.

Kā iegūt pirmos punktus

18. att.  

Programmatūra nosaka četrus reģistrācijas punktus noteiktā secībā:
• labais laterālais acs kaktiņš;
• pieres kaula un deguna šuves krustpunkts;
• kreisais laterālais acs kaktiņš;
• pakauša ārējā izciļņa virsotne.

Jāiegūst trīs no minētajiem punktiem. Lai pārietu pie nākamā punkta, atlasiet opciju Skip Point, ja
kāds no punktiem nav pieejams pacienta novietojuma dēļ.
PIEZĪME: lai reģistrāciju sāktu no sākuma, atlasiet pogu Start Over. Tiek dzēsti visi iepriekš
iegūtie punkti. 

Virsmas atbilstības reģistrācijas veikšana
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Kā iegūt ādas virsmas punktus

③

②①

④

19. att.  

Darbība

1. Turiet rādītāju izsekošanas darbības lauka iekšpusē.

2. Viegli turiet rādītāju pret pacienta ādu un pārvietojiet to interesējošajā zaļajā zonā ②.
PIEZĪME: turiet rādītāju 40–60° leņķī pret ādas virsmu, lai nodrošinātu precīzu reģistrāciju.
Ja leņķis ir pārāk stāvs, rādītājs viegli iestrēgst virsmas nelīdzenumos, un, ja leņķis ir pā-
rāk plakans, instrumenta uzgalis var virzīties virs ādas virsmas. 

3. Nospiediet rādītāja vadības pogu, lai sāktu punktu iegūšanu. Turiet vadības pogu no-
spiestu, bīdot rādītāja galu pa zaļo apgabalu, pastāvīgi saskaroties ar pacienta ādu.
Punkti parādās 3D rekonstrukcijā ①. Ja reģistrācijas laikā apgabals nav pārklāts, ietei-
cams iegūt punktus arī uz pieres augšdaļas.
PIEZĪME: ja rādītāja gals zaudē saskari ar pacienta ādu, atlasiet opciju Start Over ③ un
vēlreiz sāciet ādas virsmas punktu ieguvi. 

4. Iegūstot vairāk punktu, pildās arī norises josla ④ un atskan skaņas signāls.

5. Kad punktu iegūšana pabeigta, programmatūra pāriet pārbaudes režīmā.
Tiek atvērts ekrāns, un tajā jums jāpārbauda reģistrēšanas precizitāte.

Brīdinājums
Punktu iegūšanas laikā turiet rādītāja galu nepārtrauktā saskarē ar pacienta ādu.
Nespiediet rādītāja galu uz pacienta ādas, jo tas var veidot ādā iedobes, kā rezultātā
sistēma iegūst dziļākus punktus par ādas līmeni.

Brīdinājums
Pārāk ātra punktu iegūšana reģistrācijas laikā var izraisīt neprecizitātes.

VIRSMAS ATBILSTĪBAS REĢISTRĒŠANA
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Kā pauzēt ādas virsmas punktu iegūšanu

Darbība

Lai pauzētu ādas virsmas punktu iegūšanu, atlaidiet kontroles pogu uz EM rādītāja vai EM īsā
rādītāja.
Lai atsāktu punktu iegūšanu, vēlreiz nospiediet kontroles pogu.
PIEZĪME: nesterilas reģistrācijas veikšanai jūs varat izmantot arī EM reģistrācijas rādītāju kra-
niālā režīmā. 

Virsmas atbilstības reģistrācijas veikšana
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8.4 Virsmas atbilstības reģistrēšanas precizitāte

Iespējamie pazeminātas navigēšanas precizitātes iemesli

Brīdinājums
Lai nodrošinātu pietiekamu precizitāti, attēlu kopai (piemēram, DT, MR) ir jābūt piemērotai
stereotaktisko navigēšanas procedūru veikšanai un jānodrošina 3D pareizība. Skenējiet
pacientu, kā aprakstīts 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 interesējošā reģiona tuvumā, bet ne tieši reģistrētajos robežpunktos.
Ņemiet vērā, ka navigācijas precizitāte var pasliktināties apgabalos, kur precizitāte netika
pārbaudīta kļūdu izplatīšanās dēļ.

Brīdinājums
Precizitāte var atšķirties izsekošanas darbības lauka ietvaros atkarībā no attāluma starp
instrumentu un EM lauka ģeneratoru.

Ja atbilstība nav atrasta

Ja programmatūra nevar atrast atbilstību, pēc papildu punktu iegūšanas tiek atvērts atbilstošais
dialoglodziņš.

Opcijas

Lai iegūtu papildu punktus, atlasiet vienumu More Points.
Tiek atvērts reģistrēšanas dialoglodziņš. Visi papildu punkti ir norādīti ar atšķirīgu krāsu.

Lai atsāktu reģistrāciju, atlasiet pogu Start Over.
Tiek dzēsti visi jau iegūtie punkti.

Lai pārslēgtu uz robežpunktu reģistrēšanu, atlasiet vienumu Landmark.

Ja reģistrācija ir atrasta

Ja reģistrācija ir sekmīga, tiek atvērts reģistrācijas pārbaudes ekrāns.

VIRSMAS ATBILSTĪBAS REĢISTRĒŠANA
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20. att.  

Darbība

1. Novietojiet rādītāju pret zināmiem anatomiskajiem robežpunktiem (piemēram, pieres kau-
la un divu deguna kaulu krustpunktu, visvairāk uz sāniem izvirzītajiem acs dobuma punk-
tiem) un pārbaudiet, vai attēla skatos redzamais rādītāja novietojums atbilst faktiskajam
punktam uz pacienta ķermeņa.

2. Novietojiet rādītāju pret dažādiem punktiem uz pacienta galvaskausa un pārbaudiet, vai
parādītais attālums no virtuālā rādītāja uzgaļa līdz pacienta ādai atbilst faktiskajai rādītāja
pozīcijai.
PIEZĪME: attāluma mērījums tiek parādīts, kad rādītāja gals atrodas 8 mm robežās no
aprēķinātās virsmas. 

3. Ja pārbaudītā reģistrācija ir pieņemama, atlasiet Yes, lai turpinātu procedūru.

Brīdinājums
Pārbaudiet precizitāti pie vairākiem anatomiskajiem robežpunktiem, jo īpaši interesējošajā
reģionā, jo tā var atšķirties no precizitātes, kas pārbaudīta uz ādas virsmas. Ja
interesējošais reģions nav pieejams, pārbaudiet apgabalus, kas atrodas pēc iespējas tuvāk
interesējošajam reģionam.

Uzlabošanas opcijas

Darbība

1. Ja pēc vizuālās pārbaudes veikšanas reģistrācija nav pieņemama, reģistrācijas pārbau-
des ekrānā atlasiet vienumu No.

2.

Tiek atvērts dialoglodziņš Improvement Options.

Virsmas atbilstības reģistrēšanas precizitāte
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Darbība

3. Lai turpinātu, atlasiet opciju:
• More Points: iegūstiet desmit papildu punktus. Visi iepriekš iegūtie virsmas punkti tiek

saglabāti un ņemti vērā, veicot aprēķinu.
• Start Over: vēlreiz sākt reģistrāciju.
• Landmark: pārslēgties uz robežpunktu reģistrāciju.

PIEZĪME: ja vizuālās pārbaudes laikā tiek novērota būtiska novirze, ieteicams atlasīt opci-
ju No un/vai pārbaudīt rādītāja precizitāti. 

Vairāku punktu izmantošana

Ja Virsmas atbilstības reģistrēšana bija sekmīga, bet pārbaudes laikā iegūtie rezultāti nebija
optimāli, rezultāta uzlabošanai varat atlasīt opciju More Points.
Pēc papildu punktu pievienošanas ir iespējami divi scenāriji:

Opcijas

Ja algoritms atrod atbilstību un tiek atvērts pārbaudes ekrāns. Jūs varat pārslēgties starp divām
reģistrācijām, izmantojot pārslēgšanās pogu Last Solution (skatīt tālāk).

Algoritms neatrod atbilstību. Tas nozīmē, ka papildu punkti nepalīdzēja programmatūrai uzlabot
reģistrāciju, un tiek parādīts uznirstošais logs No match found.

PIEZĪME: atlasot opciju Last Solution, jūs atgriezīsieties iepriekšējā risinājuma pārbaudes lapā.
Papildu punkti tiek atmesti, un tiek parādīta iepriekšējā reģistrēšana. 

Kā izmantot pēdējo risinājumu reģistrāciju salīdzināšanai

Ja sadaļā Improvement Options atlasījāt More Points un programmatūra atrada atbilstību, tiek
atvērta abu reģistrāciju: gan sākotnējās, gan reģistrācijas ar papildu punktiem, pārbaudes lapa.
Rīkjoslā tiek aktivizēta pārslēgšanas poga Last Solution. Jūs varat pārslēgties starp divām
sekmīgām reģistrācijām un salīdzināt tās.

VIRSMAS ATBILSTĪBAS REĢISTRĒŠANA

Programmatūras lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.2 Cranial EM Vers. 1.1 59



Darbība

1.

①

Rīkjoslā ① pārslēdzieties uz Last Solution, lai salīdzinātu abas reģistrācijas.

2.

②

Ja kāda no reģistrācijām ir pieņemama, atlasiet Yes, lai turpinātu ②.
Ja neviena no reģistrācijām nav pieņemama, atlasiet No, lai atgrieztos vienumā Land-
mark vai Start Over. Vēlreiz atkārtojiet reģistrāciju, līdz iegūstat apmierinošu rezultātu.

Virsmas atbilstības reģistrēšanas precizitāte
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9 ROBEŽPUNKTU
REĢISTRĒŠANA

9.1 Ievads par robežpunktu reģistrēšanu

Par robežpunktu reģistrēšanu

Veicot Robežpunktu reģistrēšanu, jūs iegūstat pacienta galvas virsmas anatomiju, izmantojot
EM rādītāju, EM īso rādītāju vai EM reģistrācijas rādītāju.
Vispirms jūs plānojat reģistrācijas punktus pirmsoperācijas attēlu kopā, izmantojot vai
neizmantojot norādes marķierus. Pēc tam jūs iegūstat tos pašus punktus pacienta anatomijā. Šādi
programmatūra attēlu kopu saista ar faktisko pacienta anatomiju.
Ar robežpunktu algoritmu var iegūt un izmantot tikai tos anatomiskās virsmas punktus, kas ir
ietverti DT/MR attēlu kopā. Neiegūstiet punktus tādos apgabalos, kuri nav cieti salīdzinājumā ar
DT vai MR skenētajiem attēliem (piemēram, zoda apvidū).
PIEZĪME: detalizētu informāciju par norāžu marķieru novietošanu uz pacienta skatiet ražotāja
lietotāja ceļvedī. 

Attēlu kopas prasības

Attēlu kopā ir jābūt ietvertai tai pacienta ķermeņa zonai, kurā tiks iegūti punkti, tostarp visam
degunam.
Reģistrēšanas visaugstākās kvalitātes nodrošināšanai ir jāizmanto MR T1, DT vai DTA attēlu
kopas.
Izmantojot MR T2 attēlu kopas, var pazemināties reģistrēšanas kvalitāte.
PIEZĪME: informācijai par piemērotām attēlu kopām skatiet Brainlab skenēšanas protokolus. 

Attēlu kopas atlase

Programmatūra automātiski izvēlas attēlu kopu, kas ir vispiemērotākā orientieru reģistrācijai. Ja
nevēlaties reģistrēties, izmantojot automātiski atlasīto attēlu kopu, sadaļā Selected Data atlasiet
citu attēlu kopu. Plašāku informāciju skatiet Patient Data Manager programmatūras lietotāja
ceļvedī.
PIEZĪME: visas iepriekšējās reģistrācijas tiek zaudētas, ja atlasāt jaunu attēlu kopu. 

Reģistrācijas pārtraukšana

Ja reģistrācija kāda iemesla dēļ tiek pārtraukta, reģistrācija jāveic vēlreiz.
PIEZĪME: reģistrācijas tiek automātiski izdzēstas pēc 24 stundām. 

ROBEŽPUNKTU REĢISTRĒŠANA
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Tipiska Robežpunkta reģistrācijas darba plūsma

Darbība

1. Ja tā nav jūsu noklusējuma reģistrācijas metode, atlasiet Landmark reģistrāciju.

2. Plānojiet reģistrēšanas punktus.

3. Veiciet punktu reģistrēšanu programmatūras norādītajā secībā.

4. Pārbaudiet reģistrēšanas precizitāti.

Ievads par robežpunktu reģistrēšanu
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9.2 Robežpunktu reģistrēšanas aktivizēšana

Par aktivizēšanu

Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā manuāli plānot reģistrācijas punktus (norāžu marķierus vai
robežpunktus).

Kā atvērt robežpunktu reģistrāciju

Surface Match ir noklusējuma reģistrācijas metode (ja pieejama). Tāpēc manuāli jāmaina uz
Landmark reģistrāciju.
Punktu plānošanas ekrāns tiek atvērts, kad atlasāt Landmark reģistrāciju, tā aicinot plānot
punktus.

21. att.  

Darbība

1. Atlasiet Surface Match, lai atvērtu nolaižamo izvēlni.

2. Nolaižamajā izvēlnē atlasiet Landmark.

Pacienta reģistrēšanas ekrāns

③

④

⑤

⑥

⑦

②①

22. att.  
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Nr. Vienums Skaidrojums

① 3D modelis Manuāli pievienojiet reģistrācijas punktus, nospiežot uz 3D modeļa.

② Skati Axial, Coronal
un Sagittal (ACS)

Precīzi pārvietojiet plānotos punktus, velkot apvilkto krustiņu ACS
skatos.

③ Dati
Ja ir pieejamas vairākas datu/attēlu kopas, nospiediet šo pogu, lai
atlasītu datu kopu, kuru vēlaties izmantot robežpunktu reģistrēša-
nai.

④ Tuvināt Tuviniet reģistrācijas punktus, bīdot joslu vai nospiežot mīnusa vai
plusa simbolu.

⑤ Dzēst Dzēsiet punktus, atlasot punktu un nospiežot X simbolu tam bla-
kus.

⑥ Punktu saraksts Plānoto punktu saraksts.

⑦ Registration

• Aktīva, ja ir noteikti četri punkti vai vairāk.
• Tiek atvērts ekrāns Registration, un tiek piemēroti plānotie

punkti.
PIEZĪME: ja plānojat punktus pārāk tuvu citu citam vai pēc kārtas,
reģistrācija nav precīza. Jūs nevarēsiet turpināt. 

3D virsmas pārbaude

Pirms reģistrēšanas pārbaudiet 3D rekonstrukcijas virsmu, lai noteiktu, vai tā ir piemērota
robežpunktu reģistrēšanai.
Pārbaudiet, vai:
• ir skaidri redzama sejas virsma;
• ādas virsma ir vienmērīga un bez pārtraukumiem vai nozīmīgiem artefaktiem;
• 3D rekonstrukcija ir līdzīga pacientam;
• tiek identificētas caurulītes, lentes un citas ierīces, kas var mainīt sejas izskatu pēc

skenēšanas.
PIEZĪME: ņemiet vērā, ka skenēšanas laikā, iespējams, ir radusies pacienta fiksācijas ierīces
izraisīta ādas struktūru nobīde. 

Sliekšņa nomaiņa

Ja ādas virsmu nevar pareizi vizualizēt (piemēram, izmantojot Cone Beam CT), atgriezieties logā
Surface Match reģistrācija un izmantojiet funkciju Threshold.

Robežpunktu reģistrēšanas aktivizēšana

64 Programmatūras lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.2 Cranial EM Vers. 1.1



9.3 Reģistrēšanas punktu plānošana

Optimāls reģistrācijas punktu novietojums

Lai panāktu optimālu norādes marķieru vai robežpunktu reģistrāciju:
• izkliedējiet norādes marķiera/robežpunkta pozīcijas ap galvu, pēc iespējas plašāk sadalot,

nevis vienā līnijā;
• centieties nenovietot norāžu marķierus/robežpunktus simetriskā struktūrā, piem., vienā rindā

vai tipveida figūrā;
• izvairieties no zonām ar vaļīgu ādu;
• norāžu marķiera/robežpunkta pozīcijām jāaptver interesējošais reģions.

Reģistrēšanas punktu plānošanas veidi

Plānojot reģistrēšanas punktus, var veikt šādas darbības:
• plānot robežpunktus: anatomiskus vai mākslīgus (piemēram, šinas, implantētas skrūves utt.);
• plānot norādes marķierus, kas ir redzami attēlu kopā.

Visi navigēšanas programmatūrā plānotie reģistrēšanas punkti ekrānā tiek rādīti oranžā krāsā.

ROBEŽPUNKTU REĢISTRĒŠANA
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9.4 Anatomisko marķieru plānošana

Par reģistrācijas ar anatomiskajiem marķieriem plānošanu

Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā manuāli plānot anatomiskos robežpunktus.

Kā atlasīt punktus

Darbība

Nospiediet vajadzīgo punktu 3D modelī vai punktu sarakstā.
Punkts ir izcelts sarakstā un tiek parādīts aizpildīts skatos.

Punktu pozīciju mainīšana

Darbība

1. Atlasiet nepieciešamo punktu.

2. ACS skatos velciet apļoto krustiņu uz precīzu vēlamo reģistrācijas punkta atrašanās vietu.

Punktu dzēšana

Darbība

Nospiediet X simbolu punktu sarakstā blakus punktam, kuru vēlaties dzēst.

Anatomisko marķieru plānošana
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9.5 Norādes marķieru plānošana

Par reģistrācijas ar norādes marķieriem plānošanu

Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā manuāli plānot reģistrācijas punktus, izmantojot norādes marķiera
pusautomātisko noteikšanu.

Norādes marķieru izmantošana

Reģistrācijai ir nepieciešami vismaz četri robežpunkti. Lietojot norādes marķierus, ieteicams
pacientam piestiprināt sešus vai septiņus marķierus, lai nodrošinātu pietiekamu robežpunktu
skaitu gadījumā, ja marķieri nokrīt.

Pacients nedrīkst ņemt nost norāžu marķierus. Neatstājiet mazus bērnus vai dezorientētus
pacientus ar piestiprinātiem norāžu marķieriem bez uzraudzības, tādējādi novēršot
marķieru norīšanas risku.

Norādes marķieru pievienošana, izmantojot pusautomātisko noteikšanu

Lai iespējotu pusautomātiskās noteikšanas līdzekli, nospiediet tieši 3D skatā. Nospiežot uz
marķieri skatā, reģistrācijas punkts tiek novietots tieši centrā.
PIEZĪME: pusautomātisko noteikšanu var izmantot tikai ar saderīgiem norādes marķieriem. 

Darbība

1. Punktu plānošanas ekrānā 3D skatā nospiediet uz norādes marķiera.
3D modelis rotē, līdz norādes marķieris atrodas priekšā.
PIEZĪME: ja nepieciešams, velciet 3D skatu, lai pielāgotu 3D modeļa pagriešanu. 

2. Nospiediet uz norādes marķiera.
Reģistrēšanas punkts (norādīts ar apli) tiek novietots norādes marķiera centrā.

3.
ACS skatos pārliecinieties, ka reģistrēšanas punkts ir ievietots norādes
marķiera centrā. Izmantojiet tālummaiņas funkciju, lai pārbaudītu, vai reģis-
trācijas punkts ir novietots pareizi.

Brīdinājums
Pārbaudiet katra norādes marķiera pozīciju aksiālajos, koronārajos un sagitālajos skatos.

Kā reģistrēt norādes marķierus

Darbība

Nospiediet pogu Registration.
Programmatūrā tiek parādīts aicinājums reģistrēt punktus.
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9.6 Robežpunkta reģistrēšana

Reģistrēšanas tehnikas

Ja robežpunkta reģistrēšanai tiek izmantots rādītājs, reģistrēšanas tehnika ir atkarīga no
reģistrējamā punkta veida.

Reģistrēšanas
punkts

Tehnika

Norādes marķieri 

Novietojiet rādītāja galu katra Multimodālā gredzenveida reģistrācijas
marķiera centrā, pārliecinoties, ka tā gals pieskaras pacienta ādai, pēc
tam nospiediet pogu EM rādītājs vai EM īsais rādītājs.
Jūs varat izmantot arī EM reģistrācijas rādītāju ar Galvaskausa atskai-
tes pamatni EM.
PIEZĪME: nespiediet rādītāja galu pacienta ādā, jo punkts jāiegūst uz
ādas virsmas. 

Robežpunkti 
Turiet rādītāja galu pie robežpunkta un pēc tam nospiediet rādītāja pogu.
PIEZĪME: nespiediet rādītāja galu pacienta ādā, jo punkts jāiegūst uz
ādas virsmas. 

Kaulveida robež-
punkti 

Maigi uzspiediet uz rādītāja galu, līdz tiek sasniegts kaulveida robež-
punkts, pēc tam nospiediet rādītāja pogu.
PIEZĪME: nesavainojot pacientu, izdariet pietiekamu spiedienu, lai punkts
tiktu iegūts uz kaula, nevis uz ādas virsmas. 

Par punktiem

Veiciet punktu reģistrēšanu programmatūras norādītajā secībā.

Brīdinājums
Veiciet reģistrāciju sterilos apstākļos un pēc pacienta pārklāšanas, ja iespējams, lai
izvairītos no pacienta atskaites izkustināšanas, kas noved pie neprecīzas navigācijas.

Ja rādītājs tiek nomests vai citādi fiziski bojāts, pirms turpināt navigāciju, pārbaudiet
rādītāja precizitāti.

Pirms darba sākšanas

Neiegūstiet punktus apgabalos, kuros pacienta anatomija var atšķirties no attēlu kopas
(piem., sejas pietūkums vai ādas nobīde atšķirīgas pacienta pozīcijas dēļ). Rezultātā
iespējama nepareiza reģistrēšana un navigēšana.

Robežpunkta reģistrēšana
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Kā iegūt punktus

①

23. att.  

Darbība

1. Lai reģistrētu punktus programmatūras norādītajā secībā, lietojiet EM rādītāju, EM īso
rādītāju vai EM reģistrācijas rādītāju.
PIEZĪME: ja marķieris/robežpunkts nav pieejams (piemēram, ķirurģiskā iestatījuma dēļ),
jūs varat izlaist punktu, atlasot nākamo punktu sarakstā ①.
 

2. Reģistrējiet vismaz četrus punktus vai reģistrējiet visus punktus sarakstā.

3. Atlasiet vienumu Verification.
Tiek atvērts dialoglodziņš, un tajā jums jāpārbauda reģistrēšanas precizitāte.

Vizuālās programmatūras zīmes

Iepriekš norādītie reģistrācijas punkti ir minēti programmatūrā.

24. att.  

Darbība

Reģistrējiet punktu, kā tas ir norādīts programmatūrā.
Blakus katram punktam atzīme norāda, ka punkts ir reģistrēts.

Programmatūras skaņas signāli

Darbība

Veicot katra punkta reģistrēšanu, programmatūra atskaņo skaņas signālu.
Mēģinot reģistrēt vienu un to pašu punktu vairāk nekā vienu reizi, programmatūra atskaņo atšķi-
rīgu skaņas signālu. Punkts vēl nav atkārtoti reģistrēts.
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Punktu pievienošana

Darbība

Papildu punktu plānošanai atlasiet opciju Back.
Tiek atvērts ekrāns Planning Points.

Reģistrēšanas atkārtošana

Darbība

Lai atkārtotu punkta reģistrāciju, punktu sarakstā ① atlasiet punktu un pēc tam iegūstiet to no
jauna.

Robežpunkta reģistrēšana
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9.7 Robežpunktu reģistrēšanas precizitāte

Iespējama pazemināta navigēšanas precizitāte

Brīdinājums
Lai nodrošinātu pietiekamu precizitāti, attēlu kopai ir jābūt piemērotai stereotaktisko
navigēšanas procedūru veikšanai un jānodrošina 3D pareizība. Pārbaudiet katra
robežpunkta reģistrācijas norāžu marķiera pozīciju aksiālajos, koronārajos un sagitālajos
skatos. Skenējiet pacientu, kā aprakstīts 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 interesējošā reģiona tuvumā, bet ne tieši reģistrētajos robežpunktos.
Ņemiet vērā, ka navigācijas precizitāte var pasliktināties apgabalos, kur precizitāte netika
pārbaudīta kļūdu izplatīšanās dēļ.

Brīdinājums
Precizitāte var atšķirties izsekošanas darbības lauka ietvaros atkarībā no attāluma starp
instrumentu un EM lauka ģeneratoru.

Ja reģistrācija nav atrasta

Ja nepietiekamas precizitātes dēļ programmatūra reģistrāciju nevar atvērt, tiek parādīts atbilstošs
dialoglodziņš.

25. att.  

Opcijas

Lai pielāgotu, pievienotu vai noņemtu punktus, atlasiet funkciju Plan Points.
Tiek atvērts punktu plānošanas ekrāns.

Reģistrācijas atkārtošanai, atlasiet opciju Re-Acquire.

Lai izietu no funkcijas Landmark reģistrēšanas un veiktu virsmas atbilstības reģistrāciju, atlasiet
opciju Surface Match.
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Ja reģistrācija ir atrasta

Ja reģistrācija ir sekmīga, tiek atvērts reģistrācijas pārbaudes ekrāns.

26. att.  

Darbība

1. Novietojiet rādītāju pret zināmiem anatomiskajiem robežpunktiem (piemēram, pieres kau-
la un divu deguna kaulu krustpunktu, visvairāk uz sāniem izvirzītajiem acs dobuma punk-
tiem) un pārbaudiet, vai attēla skatos redzamais rādītāja novietojums atbilst faktiskajam
punktam uz pacienta ķermeņa.

2. Novietojiet rādītāju pret dažādiem punktiem uz pacienta galvaskausa un pārbaudiet, vai
parādītais attālums no virtuālā rādītāja uzgaļa līdz pacienta ādai atbilst faktiskajai rādītāja
pozīcijai.
PIEZĪME: attāluma mērījums tiek parādīts, kad rādītāja gals atrodas 8 mm robežās no
aprēķinātās virsmas. 

3. Ja pārbaudītā reģistrācija ir pieņemama, atlasiet Yes, lai turpinātu procedūru.

Brīdinājums
Pārbaudiet precizitāti pie vairākiem anatomiskajiem robežpunktiem, jo īpaši interesējošajā
reģionā, jo tā var atšķirties no precizitātes, kas pārbaudīta uz ādas virsmas. Ja
interesējošais reģions nav pieejams, pārbaudiet apgabalus, kas atrodas pēc iespējas tuvāk
interesējošajam reģionam.

Robežpunktu reģistrēšanas precizitāte
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10 NAVIGĒŠANAS
FUNKCIJAS

10.1 Navigēšanas skatu konfigurēšana

Par navigēšanas skatiem

Pēc reģistrācijas pārbaudes pabeigšanas, navigācijas ekrānā 3D modelī (augšā pa kreisi), kā arī
aksiālā, koronārā un sagitālā (ACS) skatā ir redzama anatomiskā informācija par pacientu.
Novietojot rādītāju uz pacienta galvas, 3D skata augšējie slāņi, kas ir perpendikulāri rādītājam,
kļūst caurspīdīgi. Tādējādi varat vizualizēt struktūras, kas atrodas zem rādītāja.

①
②

27. att.  

Opcijas

Freeze View Virzot ① lietotājs var apturēt redzamos slāņus un rekonstrukcijas. Var
turpināt instrumenta navigāciju, taču slāņi un rekonstrukcijas ir sasaldēti.

Pause Tracking Lai pauzētu EM lauka ģeneratoru (piemēram, neiromonitorēšanas lai-
kā), virziet ②.

Pieejamie izkārtojumi

Lai atvērtu cilni Layouts, atlasiet datu ikonu un izvēlieties kādu no pieejamajiem izkārtojuma
skatiem.

NAVIGĒŠANAS FUNKCIJAS

Programmatūras lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.2 Cranial EM Vers. 1.1 73



Opcijas

Sistēma Cranial EM parāda trīs dažādus datu rekonstrukcijas navigēša-
nas skatus.
Kad video ir pievienots, kļūst pieejami vēl divi skati, kas parāda video at-
tēlus.
Sānjoslā atlasiet vēlamo navigācijas skatu.

Video saturs

• Ja navigācijas sistēmai ir pievienots video avots, 3D modeļa vietā tiek parādīts video saturs.
Lai parādītu video saturu, atlasiet ACS + Video vai Inline + Video.

• Ja endoskops ir pievienots un navigācija noteiktu laiku nav bijusi aktīva (navigācijas laukā nav
instrumentu), viena video skata ekrāns tiek automātiski palielināts. Tiklīdz navigācija sākas
(instruments nonāk navigācijas laukā), viena video skata ekrāns tiek samazināts.

• Ja tiek izmantota visa sistēmas jauda, var rasties video attēlojuma aizkave.
• Videoattēlus ir ieteicams rādīt atsevišķā papildu monitorā, sevišķi, veicot būtiskas operācijas.

Brīdinājums
Saskaņā ar standartu DIN 6868, navigācijas skati un videoattēli nav piemēroti izmantošanai
diagnostikas nolūkos, jo tie var izskatīties kropļoti. Krāsas nav kalibrētas, un diagnostikas
vajadzībām attēla izšķirtspēja nav pietiekama. 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).

Brīdinājums
Izmantojot 3D skatus, telpiskā un dziļuma uztvere ir ierobežota. Navigācija, kurā tiek
izmantoti tikai apjomu renderēšanas skati, dažos gadījumos var izraisīt nepareizu
interpretāciju. Būtiskus lēmumus vispirms pārbaudiet 2D rekonstrukciju skatos.

Attēla kvalitāte

Ja skatā ir redzama attēlu kopa, kurā ir ietverts bojāts attēla slānis, tiek parādīts attiecīgs
ziņojums.

Brīdinājums
Navigācijas skati attēlo datu rekonstrukcijas. Šie attēli ir interpolēti un tāpēc var atšķirties
no sākotnējās attēlu kopas, vai tiem var būt atšķirīga izšķirtspēja. Pašreizējā

Navigēšanas skatu konfigurēšana
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rekonstrukcijas plaknē var būt redzama informācija no blakus esošajām plaknēm. Turklāt
pacienta novietojums skenerī vai manipulējamā salāgošanas attēlā var izraisīt aksiālās,
koronārās un sagitālās rekonstrukcijas atšķirības no faktiskā aksiālā, koronārā un sagitālā
attēla novietojuma.

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

Skata novietojums

28. att.  

Noklusējuma skata orientācija ir guļus stāvoklī no galvas līdz kājām. Orientāciju iespējams mainīt
jebkurā laikā, izmantojot cilni Content Manager.
Plašāku informāciju par skata orientācijas maiņu skatiet Patient Data Manager programmatūras
lietotāja ceļvedī.

Instrumenta rādīšana

Kad navigētais instruments atrodas izsekošanas darbības laukā, navigācijas skatos tiek rādīts
instrumenta siluets. Instrumenti tiek parādīti navigācijas skatos dažādās krāsās.
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① ②

29. att.  

Nr. Vienums

① Tēmēklis norāda instrumenta galu.

②
Ja EM rādītājs, EM īsais rādītājs vai navigētais instruments ir iekļauts skatā (instrumen-
ta ass atbilst attēla plaknei), tiek rādīts instrumenta pagarinājums. Pagarinājums tiek rā-
dīts 2D skatā.

Navigēšanas skatu konfigurēšana
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10.2 Papildu funkcijas

Kā izmantot rādītāja attālinātās opcijas

30. att.  

Navigācijas režīmā varat piekļūt attālajām opcijām, nospiežot rādītāja pogu.

Opcijas

Īss klikšķis Pārslēdzas starp opcijām un aktivizē funkciju, kad tā ir atlasīta.

Garš klikšķis Atver attālo izvēlni vai izvēlas nepieciešamo opciju.

Freeze View
Lietotājs var apturēt redzamos slāņus un rekonstrukcijas.
Var turpināt instrumenta navigāciju, taču slāņi un rekonstrukcijas ir sa-
saldēti.

Screenshot

Saglabā ekrānuzņēmumu pacientam, lai to eksportētu uz ārēju datu
nesēju vai tīkla vietu, izmantojot funkciju Content Manager.
PIEZĪME: ekrānuzņēmumus var skatīt arī citā Brainlab programmatūrā
(piemēram, DICOM Viewer), kad tajā ir ielādēti attiecīgie pacienta dati. 

Brīdinājums
Katrā ekrānuzņēmumā ir redzams pacienta vārds. Lai no-
drošinātu pacientu konfidencialitāti, sniedziet piekļuvi
ekrānuzņēmumiem tikai ar pacientu saistītajam medicīni-
skajam personālam.

Sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu, lai iegūtu papildinformāciju
par sistēmas konfigurēšanu tā, lai informācija par pacientu netiktu rādī-
ta ekrānuzņēmumos.

New Trajectory Jūs tiekat novirzīts atpakaļ režīmā Trajectory, neuzsākot navigācijas
darba plūsmu.

Esošā trajektorijas attālā izvēlne

31. att.  

Ja trajektorija jau pastāv, tiek parādīta cita attālā izvēlne. Atlasiet opciju izvēlnē, noklikšķinot uz
pogas.

Papildu opcija

Update Entry Mainīt trajektorijas ieraksta punktu.
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Rādītāja tālvadība divu monitoru sistēmās

① ②

32. att.  

Ja izmantojat divu monitoru sistēmu (piemēram, Curve), programmatūra automātiski izlemj, kuru
monitoru kontrolē tālvadības pults.
Jūs varat pateikt, kura monitora programmatūra tiek kontrolēta, izmantojot tālākos ieteikumus.
• Pogas ir aktīvas (zilas) tikai kontrolējamajā monitorā ①.
• Parādās ziņojums, kas norāda, ka nekontrolētais monitors gaida procesa pabeigšanu ②.

Lietojumprogrammu prioritātes attēlojums

Vairumā gadījumu prioritizētās attālās lietojumprogrammas parādās prioritārajā monitorā. Reizēm
lietojumprogramma parādās sekundārajā monitorā.

Attālās vadības kontrolētu lietojumprogrammu prioritāte

Funkcijai Registration ir prioritāte
pār tālāk norādītajām funkcijām.

• Setup
• Navigation
• Instruments

Funkcijai Instruments ir prioritāte pār
tālāk norādītajām funkcijām.

• Setup
• Navigation

Funkcijai Navigation ir prioritāte pār
tālāk norādītajām funkcijām. • Setup

Kā izmantot automātisko tālummaiņu

Funkcija Auto-Zoom dubulto redzamo attēlu tālummaiņas koeficientu, ja navigētais instruments
tiek nekustīgi turēts vienā pozīcijā. Ja instruments tiek navigēts lēnām, tiek saglabāts šāds
tālummaiņas koeficients.
Ja instruments tiek navigēts ātri vai pārvietots ārpus izsekošanas darbības lauka, tiek atjaunots
noklusējuma tālummaiņas koeficients.

Papildu funkcijas
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10.3 Trajektorijas funkcijas

Par trajektorijas funkcijām

33. att.  

Funkcija Trajectory sniedz iespēju pārvaldīt iepriekš plānotās trajektorijas programmā iPlan vai
funkcijā Trajectory. Jūs varat arī intraoperatīvi izveidot un pārvaldīt trajektorijas.
Lai modificētu trajektorijas informāciju, atveriet vienumu SELECTED DATA.

Trajektorijas ceļa ieguve

Darbība

Novietojiet rādītāju vēlamajā virzienā un nospiediet pogu, lai iegūtu trajektorijas ceļu.
Lai definētu mērķa pozīciju, varat saīsināt trajektoriju (skatīt tālāk).
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Trajektorijas saīsināšana

④

①

②
③

34. att.  

Darbība

1. Atlasiet vienumu Shorter ④ un uzklikšķiniet uz rādītāja, lai saīsinātu trajektoriju.
Pieņemiet garumu ar garu klikšķi vai atlasot vienumu Accept ②.

2. Lai sāktu no jauna, atlasiet vienumu Discard ③.

3. Nospiediet atskaņošanas pogu ①, lai pārbaudītu slāņus visā trajektorijas ceļā.

Kā izmantot attālās opcijas, lai saīsinātu trajektoriju

Darbība

1. Ekrānā Trajectory nospiediet rādītāja pogu, lai izmantotu tālvadības opcijas.

2. Garš klikšķis atver tālvadības izvēlni, un īss klikšķis pārslēdzas starp opcijām.
Izmantojiet garu klikšķi, lai atlasītu vajadzīgo opciju, un īsu klikšķi, lai aktivizētu funkciju,
kad tā ir atlasīta.

Trajektorijas funkcijas
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Trajektorijas navigēšana

①

35. att.  

Darbība

1. Turiet navigētā instrumenta galu ieejas punkta tuvumā.
Tiklīdz instruments atrodas ieejas punkta tuvumā, parādās autopilota skats ①.

2. Pielāgojiet navigēto instrumentu (šajā gadījumā tas ir iekrāsots zaļā krāsā) trajektorijai
(šajā gadījumā tā ir iekrāsota oranžā krāsā).

Kā izmantot EM vienreizlietojamo stiletu

36. att.  

EM vienreizlietojamais stilets ir paredzēta šuntu vai sirds kambaru katetru ievietošanai
neiroķirurģijā.

Darbība

1. Pievienojiet EM vienreizlietojamā stileta savienojumu EM bāzes stacijai, izmantojot at-
bilstošu adapteri.
PIEZĪME: EM vienreizlietojamais stilets ir iepriekš kalibrēts. 

2. Lai veiktu instrumenta pārbaudi, novietojiet instrumenta uzgali pret kalibrēšanas roba
punktu.
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Darbība

3. Izpildiet dialoglogā norādītās darbības.
Pēc pārbaudes veikšanas tiek atvērts navigācijas ekrāns.
PIEZĪME: pirms lietojat EM vienreizlietojamo stiletu, pārbaudiet jebkādus iespējamos
kropļojumus laukā, izmantojot EM rādītāju vai EM īso rādītāju. 

Trajektorijas funkcijas
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10.4 Navigācijas precizitātes pārbaude

Instrumentu precizitāte

Brīdinājums
Neizmantojiet neprecīzus instrumentus.

Kā pārbaudīt instrumenta precizitāti ar EM rādītāju vai EM īso rādītāju

37. att.  

Darbība

Turiet EM rādītāja vai EM īsā rādītāja galu EM instrumentu atskaites pārbaudes punktā.
Navigācijas ekrānā tiek parādīts attālums no instrumenta gala līdz pārbaudes punktam.

PIEZĪME: EM rādītāja vai EM īsā rādītāja precizitāti iespējams pārbaudīt, turot galu pie zināmiem
anatomiskiem robežpunktiem. 

Kā pārbaudīt instrumenta precizitāti ar EM reģistrēšanas rādītāju

38. att.  

Darbība

Turiet EM reģistrēšanas rādītāja galu pret Pacienta atskaites EM 2.0 pārbaudes punktu.
Navigācijas ekrānā tiek parādīts attālums no instrumenta gala līdz pārbaudes punktam.
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11 INSTRUMENTI
11.1 Instrumenta iestatījumi

Pirms darba sākšanas

Daži instrumenti pirms to lietošanas ir jākalibrē un jāpārbauda. Kalibrēšanas dialoglodziņš sniedz
informāciju par pašlaik pievienoto instrumentu sterilizācijas cikliem un kalibrēšanas statusu.
PIEZĪME: lai lietotu EM vienreizlietojamo stiletu, tam nepieciešams adapteris. 

Piekļuve informācijai par instrumentu

39. att.  

Darbība

Atlasiet vienumu Instruments.
Tiek parādīta informācija par atlikušo pārstrādes ciklu skaitu, kalibrēšanas
statusu un pievienoto instrumentu portu.

INSTRUMENTI

Programmatūras lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.2 Cranial EM Vers. 1.1 85



11.2 Instrumentu statuss

Informācija par instrumentu statusu

40. att.  

Kad instruments ir pievienots, programmatūra sniedz informāciju par to, cik reižu šis konkrētais
instruments ir izmantots vai tā kalibrēšanas statusu. Jūs varat piekļūt šai informācijai, atlasot
rīkjoslā vienumu Instruments vai atlasot OK ar instrumentiem saistītajā uznirstošajā logā.

Redzamais ziņojums Skaidrojums

Instrument
Parāda, kuri instrumenti, pacientu atskaites vai rādītāji pašlaik ir
savienoti. Vienums, kuram blakus ir aplis, pašlaik ir izvēlēts kalibrē-
šanas veikšanai.

Sterilization Cycles Parāda, cik reižu vēl var izmantot rādītāju vai instrumentu. Ja tas
neattiecas uz pievienoto instrumentu, tiek parādīts simbols -\-.

Calibrated Atzīme norāda, vai rādītājs vai instruments ir kalibrēts.

No usages left: Norādīto instrumentu nedrīkst lietot. Lai turpinātu procedūru, atvie-
nojiet šo instrumentu no tīkla un pievienojiet citu.

Unplug!
Jūs nedrīkstat izmantot šo instrumentu (piemēram, tāpēc, ka vien-
laikus varat pieslēgt tikai vienu EM pacienta atskaiti, tas ir bojāts
vai vairs nav atlikusi neviena lietošanas reize).

Instrument is damaged: Atvienojiet šo instrumentu no tīkla un pievienojiet citu instrumentu.

Tool not initialized:
Neizdevās inicializēt instrumentu, kas savienots ar norādīto portu.
Lūdzu, atvienojiet instrumentu no tīkla un mēģiniet to atkal pievie-
not.

Invalid Tool Combination: Šī instrumentu kombinācija nav derīga. Atvienojiet norādīto instru-
mentu no tīkla un pievienojiet citu instrumentu.

Instrumentu statuss
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12 KALIBRĒŠANA
12.1 Ievads kalibrēšanā

Par kalibrēšanu

Instrumenti, kas nav iepriekš kalibrēti, jākalibrē un jāpārbauda navigācijas veikšanai.
Lai veiktu kalibrēšanu un verifikāciju, tālāk norādītie instrumentu veidi prasa instrumenta atskaiti.
• Skavas
• Vairāku galu rādītāji
• Atsūkšanas caurulītes

Šie instrumenti ir kalibrēti, pielietojot EM rādītāja vai EM īsā rādītāja kalibrēšanas roba punktu.
PIEZĪME: papildinformāciju par instrumenta atskaitēm skatīt atbilstošajā Instrumenta lietotāja
ceļvedī. 

Kalibrēšanas dialoglodziņa atvēršana

Lietotāja kalibrēšanu var atvērt divējādi.
• Ja esat navigācijas režīmā un pievienojat instrumenta atskaiti, tiek atvērts kalibrēšanas

dialoglodziņš.
• Lai kalibrētu instrumentu pirms reģistrācijas, pievienojiet instrumenta atskaiti un ievietojiet

instrumentu izsekošanas darbības laukā. Tiek atvērts kalibrēšanas dialoglodziņš.

Instrumenti kalibrēšanas veikšanai

Lai nodrošinātu piemērotu kalibrēšanas precizitāti, izmantojiet tikai saderīgus Brainlab EM
instrumentus. Papildinformāciju skatiet attiecīgos Instrumenta lietotāja ceļvežos.

Brīdinājums
Nemēģiniet kalibrēt instrumentus, kas nav apstiprināti lietošanai kopā ar programmatūru.

KALIBRĒŠANA
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Kalibrēšanas aktivizēšana

41. att.  

Darbība

1. Pievienojiet instrumenta atskaiti un turiet instrumentu izsekošanas darbības lauka iekšpu-
sē.
Tiek atvērts kalibrēšanas dialoglodziņš.

2. Dialoglodziņā atlasiet instrumentu kalibrēšanas veikšanai.

3. Atlasiet opciju Calibrate.

Pārliecinieties, vai visas instrumenta adaptera skrūves ir stingri pievilktas.

Pārliecinieties, vai izsekošanas darbības laukā atrodas tikai kalibrējamais in-
struments.

PIEZĪME: rūpīgi izlasiet visas attiecīgās instrumenta lietotāja ceļveža sadaļas. 

PIEZĪME: EM rādītājs, EM īsais rādītājs, EM reģistrācijas rādītājs un EM vienreizlie-
tojamais stilets ir instrumenti, kam jāveic iepriekšēja kalibrēšana. 

Ievads kalibrēšanā
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12.2 Kalibrēšanas veikšana

Kalibrēšana ar kalibrēšanas roba punktu uz EM rādītājiem

①

42. att.  

Veiciet saderīgu rādītāju uzgaļu un atsūkšanas caurulīšu kalibrēšanu un verifikāciju, izmantojot
EM rādītāju vai EM īso rādītāju kalibrēšanas roba punktu ①.
PIEZĪME: pirms kalibrēšanas pārliecinieties, vai visas instrumenta atskaites skrūves ir stingri
pievilktas. 

PIEZĪME: šajā nodaļā sniegtie norādījumi attiecas uz visiem rādītājiem, kas ir saderīgi ar šo
programmatūru. 

Kā veikt kalibrēšanu

43. att.  

KALIBRĒŠANA
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Darbība

1. Turiet instrumentu ar EM instrumenta atskaiti, piestiprinātu drošā navigācijas darbības
lauka zonā.
Ja instrumenta kalibrēšanu veicat pirmo reizi, automātiski tiek atvērts instrumenta kalibrē-
šanas dialoglodziņš.
Dialoglodziņā tiek aicināts izsekošanas darbības laukā iekļaut EM rādītāju vai EM īso rā-
dītāju un papildu atskaites.
Ja instrumenti neatrodas izsekošanas darbības laukā, programmatūra parāda informāciju,
lai jūs varētu ātri atrisināt problēmu:

① ②

Šajā piemērā nav redzams nedz EM rādītājs ①, nedz EM instrumenta atskaite ②.

③

Šajā piemērā EM instrumenta atskaite ③ nav redzama.

Kalibrēšanas veikšana
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Darbība

2. Novietojiet instrumenta uzgali pret kalibrēšanas roba punktu, pēc tam īsi nospiediet pogu,
kā parādīts ekrānā.

Dažas sekundes turiet instrumentu stabili, kamēr piepildās norises josla.

3. Turot rādītāju un instrumentu kopā, pagrieziet instrumentu vismaz par 50° attiecībā pret
sākuma punktu, līdz izliektā norises josla piepildās un signāls pārstāj skanēt.
PIEZĪME: pārliecinieties, ka instrumenta uzgalis paliek perpendikulāri pret kalibrēšanas
roba punktu. 

PIEZĪME: lai iegūtu labākos kalibrēšanas rezultātus, vispirms turiet instrumentu un EM rā-
dītāju/EM īso rādītāju 180° leņķī. 

PIEZĪME: gan instrumentam, gan EM rādītājam vai EM īsajam rādītājam jāatrodas opti-
mālā EM izsekošanas darbības lauka zonā (aprakstīts iepriekš). 

4.

Dažas sekundes turiet instrumenta galu stabili virs kalibrēšanas roba punkta, kamēr nori-
ses josla piepildās.

KALIBRĒŠANA
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Darbība

5. Ja kalibrēšana neizdodas, tiek atvērts atbilstošs dialoglodziņš.

Izlasiet ieteikumus, kāpēc kalibrēšana nedarbojās.
Atlasiet OK un vēlreiz sāciet kalibrēšanu.

6. Ja kalibrēšana bija sekmīga, tiek parādīta kalibrēšanas rezultātu pārbaudes lapa.

Tiek parādīts attālums līdz verifikācijas punktam, un jums tiek lūgts pieņemt rezultātu vai
noraidīt to.
PIEZĪME: kalibrēšanas verifikācijas lapa tiek aktivizēta tikai tad, ja vismaz 2,5 sekundes
turat kalibrēto instrumentu tuvu roba punktam. 

7. Ja rezultāti ir apmierinoši, atlasiet vienumu Yes.
Tiek atvērts navigācijas ekrāns, un jūs varat veikt navigēšanu, izmantojot jauno instru-
mentu.

8. Ja rezultāti nav apmierinoši, atlasiet vienumu No.
Kalibrēšana tiek uzsākta vēlreiz.

Kalibrēšanas veikšana
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Kalibrēšana neizdevās

Kalibrēšana neizdodas tālāk norādītajos gadījumos.
• Instruments un EM rādītājs vai EM īsais rādītājs netika turēti drošas izsekošanas darbības

laukā.
• Tiek izmantoti instrumenti, kas satur materiālus, kuri izraisa elektromagnētiskos traucējumus.
• Precizitāte ir nepietiekama.
• Magnētiskajā laukā atrodas papildu instrumenti, kas samazina izsekošanas precizitāti.
• Kalibrētais instruments ir pārāk garš. Šajā gadījumā parādās uznirstošais logs, kas satur tālāk

norādīto informāciju.

Brīdinājums
Kalibrējiet instrumentus, turot rādītāju un instrumenta atskaiti visdrošākajā izsekošanas
darbības lauka apgabalā, pretējā gadījumā kalibrēšana var neizdoties.
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12.3 Pēc kalibrēšanas

Kalibrēšanas pārbaude

Lai instrumenta kalibrēšanas precizitāti pārbaudītu operācijas laikā, ar kalibrēto instrumentu
atkārtoti norādiet uz zināmām anatomiskajām robežpunktiem un pārbaudiet ekrānā rādīto
pozīciju.

Instrumenta vai instrumenta atskaites apmaiņa

Pēc kalibrēšanas instrumenta adaptera atskaiti nedrīkst mainīt vai novietot citādi. Tā tiek izraisīta
nepareiza instrumenta parādīšana un navigēšanas precizitātes trūkums. Vienmēr pārkalibrējiet
instrumenta atskaiti, ja tā ir nomainīta vai novietota citā vietā.
Pēc instrumenta uzgaļa (piemēram, Vairāku galu rādītāja uzgaļu) nomaiņas ir atkārtoti jāveic
instrumenta kalibrēšana.

Pēc kalibrēšanas
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