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1 YLEISTÄ TIETOA
1.1 Yhteystiedot

Tuki

Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa tästä käyttöohjeesta tai sinulla on ohjelmiston käyttöä koskevia
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.

Alue Puhelin- ja faksinumero Sähköpostiosoite

Yhdysvallat, Kanada, Keski- ja
Etelä-Amerikka

Puhelin: +1 800 597 5911
Faksi: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasilia Puhelin: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Iso-Britannia Puhelin: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanja Puhelin: +34 900 649 115

Ranska ja ranskankieliset alu-
eet Puhelin: +33 800 676 030

Afrikka, Aasia, Australia, Eu-
rooppa

Puhelin: +49 89 991568
1044
Faksi: +49 89 991568 811

Japani
Puhelin: +81 3 3769 6900
Faksi: +81 3 3769 6901

Odotettu käyttöikä

Brainlab tarjoaa ohjelmistoilleen palveluja viiden vuoden ajan. Tänä aikana tarjotaan
ohjelmistopäivityksiä sekä tukipalveluja.

Palaute

Huolellisesta tarkistusprosessista huolimatta tässä käyttöohjeessa voi olla virheitä. Ota meihin
yhteyttä osoitteella user.guides@brainlab.com, jos sinulla on parannusehdotuksia.

Valmistaja

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Saksa
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1.2 Juridiset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä käyttöohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia omistusoikeudellisia tietoja. Tämän
käyttöohjeen mitään osaa ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.

Brainlabin tavaramerkit

• Brainlab® on Brainlab AG:n tavaramerkki.
• Brainlab Elements® on Brainlab AG:n tavaramerkki.
• iHelp® on Brainlab AG:n tavaramerkki.
• SmartBrush® on Brainlab AG:n tavaramerkki.

Muut kuin Brainlabin tavaramerkit

Elekta®, Leksell® ja Leksell® Vantage™ ovat Elekta AB (publ) -yhtiön rekisteröityjä ja
rekisteröimättömiä tavaramerkkejä Ruotsissa.
inomed® on inomed Medizintechnik GmbH:n rekisteröity tavaramerkki.
Luminant®, Precision®, Radionics® ja CRW® ovat Integra Burlington MA, Inc. -yhtiön rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.

Patenttitiedot

Tähän tuotteeseen saattaa liittyä yksi tai useampia patentteja tai vireillä olevia
patenttihakemuksia. Katso tarkemmat tiedot seuraavasta osoitteesta: www.brainlab.com/patent.

Integroitu kolmannen osapuolen ohjelmisto

Tämä ohjelmisto perustuu osittain seuraavaan työhön. Täydellinen lisenssi- ja
tekijänoikeusilmoitus on alla:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff 4.0.4 beta, tekijänoikeus© 1988–1997 Sam Leffler ja tekijänoikeus© 1991–1997 Silicon

Graphics, Inc. (http://www.simplesystems.org/libtiff)
• Xerces-C++, Apache Software Foundationin kehittämä (https://xerces.apache.org)
• Tämä tuote sisältää Apache Software Foundationin, tekijänoikeus © 1999–2004

(www.apache.org/) kehittämän ohjelmiston
• Osia tästä ohjelmistosta perustuu Sun Microsystems, Inc.:n työhön
• Brainlabin PDF-Viewerin käyttö perustuu PDF Direct/PDF Quick View -kirjastoon, soft Xpansion

GmbH & Co. KG, tekijänoikeus © 2003–2011
• Tämä tuote sisältää Telerik, Inc.:n kehittämiä ohjelmistosovelluksia, tekijänoikeus © 2002–

2016.

CE-merkintä

CE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuote täyttää Euroopan neuvoston lääkinnäl-
lisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY (MDD) olennaiset vaatimukset.
Brainlab Elements Trajectory Planning on MDD:n mukaisesti luokan IIb tuote.

Juridiset tiedot
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Raportoi tähän tuotteeseen liittyvistä häiriötapahtumista

Sinun on ilmoitettava kaikista mahdollisesti tähän tuotteeseen liittyvistä vakavista häiriöistä
Brainlabille ja Euroopassa lääkinnällisistä laitteista vastaavalle kansalliselle toimivaltaiselle
viranomaiselle.

Myynti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen myynnistä.

YLEISTÄ TIETOA
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1.3 Symbolit

Varoitukset

Varoitus
Varoitukset merkitään varoituskolmiolla. Varoitukset sisältävät turvallisuuteen liittyviä
tietoja, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman tai muun
laitteen väärästä käytöstä aiheutuvan vakavan seurauksen.

Huomautukset

Huomautukset merkitään pyöreällä huomautussymbolilla. Niihin sisältyy tärkeitä tietoja
laitteen virhetoiminnoista, laitteen toimintahäiriöistä sekä laitteelle tai muulle omaisuudelle
aiheutuvista vaurioista.

Huomautukset

HUOMAUTUS: huomautukset näkyvät kursivoituina ja sisältävät hyödyllisiä vinkkejä. 

Symbolit
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1.4 Järjestelmän käyttö

Käyttötarkoitus

Trajectory Planning -ohjelmistolla tarkastellaan, esitetään ja dokumentoidaan lääketieteellisen
kuvantamisen tuloksia, ja siinä on erilaisia moduuleja kuvankäsittelyyn, kuvien yhdistämiseen,
atlasavusteiseen tarkasteluun ja segmentointiin sekä intraoperatiiviseen toiminnalliseen
suunnitteluun. Ohjelmiston tuottamia tuloksia voidaan käyttää esim. stereotaktisiin kuvaohjattuihin
leikkauksiin tai yhdessä muiden laitteiden kanssa jatkokäsittelyä ja -tarkastelua varten.
Seuraavassa on esimerkkejä toimenpiteistä:
• suntin asentamisen, mini-invasiivisten stereotaktisten toimenpiteiden, biopsian sekä

stimulointiliikeratojen ja elektrodien rekisteröinnin suunnittelun ja simuloinnin kaltaisten
kallokirurgisten toimenpiteiden suunnittelu ja simulointi.

Trajectory Planning -sovelluksen tyypillisiä käyttäjiä ovat lääketieteen ammattilaiset, muun
muassa kirurgit ja radiologit.

Tarkoitettu käyttöympäristö

Trajectory Planning -sovelluksen tarkoitettuja käyttöympäristöjä ovat toimistot, kokoustilat tai
leikkaussalit.

Oikeellisuuden tarkistaminen

Varoitus
Tarkista kaikkien järjestelmään syötettyjen tietojen ja kaikkien järjestelmän palauttamien
tietojen oikeellisuus ennen hoitotoimenpiteiden aloitusta.

YLEISTÄ TIETOA
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1.5 Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja
ohjelmistojen kanssa

Yhteensopivat lääkinnälliset laitteet

Valmistaja Lääkinnällinen laite Kuvaus

Elekta AB (Publ)
Box 7593
SE-103 93 Stockholm
Ruotsi

Stereotaktinen pai-
kannin

• Vantage CT Indicator
• Vantage MR Indicator
• Open CT Indicator
• Open MR Indicator
• CT Indicator
• MR Indicator

Kaarijärjestelmä
• Vantage Multipurpose Arc
• Multipurpose Arc

Pääkehykset
• Coordinate Frame G
• Vantage Coordinate Frame

inomed Medizintechnik
GmbH
Im Hausgrün 29
79312 Emmendingen
Saksa

Stereotaktinen pai-
kannin

• Rev. R
• Rev. U

Kaarijärjestelmä • ZD Arc

Päätelineet
• Open Ceramic Head Ring
• Titanium Ring

Integra Burlington MA,
Inc.
22 Terry Avenue
Burlington, MA 01803
USA

Stereotaktinen pai-
kannin

• UCLF-0
• LL01 MR/TT
• BRW-LF Luminant

Kaarijärjestelmä
• CRW-ASL
• Precision CRW

Pääteline
• UCHR-AP
• HRA-IM

Muiden kuin Brainlabin valmistamat laitteet

Varoitus
Sellaisten lääkinnällisten laitteiden käyttö yhdessä, joiden yhdistelmäkäyttöä Brainlab ei
ole nimenomaisesti hyväksynyt, voi vaarantaa turvallisuuden ja/tai vaikuttaa heikentävästi
lääkinnällisen laitteen tehoon sekä aiheuttaa vaaran potilaalle, käyttäjälle ja/tai
ympäristölle.

Instrumenttien käyttö

Käytä vain sellaisia instrumentteja ja varaosia, joiden Brainlab on ilmoittanut olevan yhteensopivia
tämän ohjelmiston kanssa. Muiden instrumenttien tai osien käyttö voi vaarantaa turvallisuuden
ja/tai vaikuttaa heikentävästi lääkinnällisen laitteen tehoon sekä aiheuttaa vaaran potilaalle,
käyttäjälle ja/tai ympäristölle.

Instrumentin kokoaminen

Jos tämän tuotteen kanssa käytetään instrumentteja, varmista, että kaikki instrumentit on koottu
oikein vastaavan instrumentin käyttöohjeen mukaisesti.

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja ohjelmistojen kanssa
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Yhteensopivat Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

Järjestelmän kanssa voidaan asentaa ja käyttää vain Brainlabin määrittämiä Brainlabin
lääkinnällisiä ohjelmistoja. Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen ja pyydä lisätietoja versioiden
yhteensopivuudesta Brainlabin lääkinnällisten ohjelmistojen kanssa.

Muut kuin Brainlabin ohjelmistot

Vain valtuutetut Brainlab-työntekijät saavat asentaa ohjelmiston Brainlab-järjestelmään. Älä
asenna tai poista mitään ohjelmistosovelluksia.

Päivitykset

Varoitus
Käyttöjärjestelmän päivittäminen (Hotfix-korjaukset) tai kolmannen osapuolen
ohjelmistojen päivittäminen on tehtävä kliinisten tuntien ulkopuolella ja testiympäristössä,
jotta voit tarkistaa Brainlab-järjestelmän toiminnan. Brainlab valvoo julkaistuja Windowsin
Hotfix-korjauksia ja saa tietää, jos joistakin päivityksistä on odotettavissa ongelmia. Ota
yhteyttä Brainlabin tukeen, jos käyttöjärjestelmän korjaustiedostoihin liittyviä ongelmia
ilmenee.

Virus- ja haittaohjelmien tarkistus

Brainlab suosittelee järjestelmän suojaamista huippuluokan virustorjuntaohjelmistoilla.
Huomaa, että jotkut haittaohjelmien suojausohjelmat (esim. virustarkistus) voivat vaikuttaa
kielteisesti järjestelmän suorituskykyyn. Jos esimerkiksi reaaliaikaiset tarkistukset suoritetaan ja
jokaista tiedostojen käyttöä valvotaan, potilastietojen lataaminen ja tallentaminen saattaa olla
hidasta. Brainlab suosittelee reaaliaikaisen tarkistuksen poistaminen käytöstä ja virustarkistusten
suorittamista hoitotyön ulkopuolella.

Varoitus
Varmista, että virustentorjuntaohjelmisto ei muokkaa mitään Brainlab-hakemistoa,
erityisesti seuraavia:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab jne.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData jne.

Varoitus
Älä lataa tai asenna päivityksiä hoidon suunnittelun aikana.
Ota yhteyttä Brainlabin tukeen saadaksesi lisätietoja kaikista näistä kysymyksistä.

Microsoft-tietoturvapäivitykset Windows- ja ajuripäivityksille

Brainlab mahdollistaa vain suojauspäivitykset. Älä asenna Service Pack -paketteja ja valinnaisia
päivityksiä. Tarkista asetuksista, että päivitykset on ladattu ja asennettu oikein ja sopivassa
vaiheessa. Älä päivitä Brainlab-ajureita.
Katso Brainlab-verkkosivustolta lisätietoja asetuksista ja luettelo Microsoft-tietoturvapäivityksistä,
jotka Brainlab-tuki on estänyt.
Osoite: www.brainlab.com/updates
Salasana: WindowsUpdates!89

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Tuetut stereotaktiset Elekta (Leksell) -järjestelmät s. 77
Tuetut inomed-kaarijärjestelmät s. 82
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Tuetut Integra (Radionics) -kaarijärjestelmät s. 85

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja ohjelmistojen kanssa
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1.6 Koulutus ja dokumentaatio

Brainlabin koulutus

Ennen järjestelmän käyttöä kaikkien käyttäjien on osallistuttava pakolliseen valtuutetun Brainlabin
edustajan järjestämään koulutusohjelmaan turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi.

Valvottu tuki

Ennen järjestelmän käyttöä kirurgisissa toimenpiteissä, joissa tietokoneavusteinen navigointi on
käytössä, suorita riittävän monta täydellistä toimenpidettä Brainlab-edustajan ollessa paikalla.

Vastuut

Varoitus
Tämä järjestelmä toimii ainoastaan lääkärin apuna eikä korvaa lääkärin kokemusta ja/tai
vastuuta käytön aikana.

Käyttöohjeiden lukeminen

Tässä oppaassa käsitellään monimutkaisia lääketieteellisiä ohjelmistoja ja lääkinnällisiä laitteita,
joita on käytettävä varoen.
Siksi on tärkeää, että kaikki järjestelmän, instrumenttien tai ohjelmiston käyttäjät:
• lukevat nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteiden käyttöä
• voivat tarkistaa tietoja näistä käyttöohjeista kaikkina ajankohtina.

Saatavilla olevat käyttöohjeet

HUOMAUTUS: saatavilla olevat käyttöohjeet vaihtelevat Brainlab-tuotteen mukaan. Jos sinulla on
kysyttävää saamistasi käyttöohjeista, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen. 

Käyttöohje Sisältö

Ohjelmiston käyttöohjeet

• Yleiskuvaus hoidon suunnittelusta ja kuvaohjatusta navigoinnis-
ta

• Leikkaussalijärjestelmän asetusten kuvaus
• Yksityiskohtaiset ohjelmiston käyttöohjeet

Laitteiston käyttöoppaat Sädehoitoa ja tyypillisesti suureksi monimutkaiseksi instrumentiksi
määritettyä kirurgialaitteistoa koskevat yksityiskohtaiset tiedot

Instrumenttien käyttöohjeet Yksityiskohtaiset ohjeet instrumenttien käytöstä

Puhdistus-, desinfiointi- ja
sterilointiohjeet

Tietoa instrumenttien puhdistuksesta, desinfioinnista ja steriloin-
nista

Järjestelmän käyttöohje Kattavat järjestelmän asetukset

Tekninen käyttöohje Järjestelmän tekniset yksityiskohdat, mukaan lukien tekniset tiedot
ja yhteensopivuustiedot

Järjestelmän käyttöohje ja
tekninen käyttöohje

Yhdistää järjestelmän käyttöohjeen ja teknisen käyttöohjeen sisäl-
lön

Lyhenteet

Tämä käyttöohje sisältää seuraavat lyhenteet:

YLEISTÄ TIETOA
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Lyhenne Määritelmä

AC/PC Anterior Commissure (Commissura anterior) / Posterior Commis-
sure (Commissura Posterior)

ADC-seurantakartta DTI Apparent Diffusion Coefficient (Diffuusiokerroin DTI-kuvauk-
sessa)

B0 DTI-kuva, jonka kuvausnopeus on b = 0 s/mm2

BOLD Blood Oxygen Level Dependent (veren happipitoisuuden muutok-
set huomioiva magneettikuvaustapa)

TT Tietokonetomografia

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine (lääketieteellisen
kuvantamisen standardi)

DTI Diffusion Tensor Imaging (diffuusiotensorikuvaus)

MER/S Microelectrode Recording and Stimulation (mikroelektrodien rekis-
teröinti ja mikroelektrodistimulaatio)

MRI Magnetic Resonance Imaging (magneettikuvaus)

PACS Picture Archiving and Communication System (kuvien arkistoinnin
ja tiedonsiirron järjestelmä)

PET Positron Emission Tomography (Positroniemissiotomografia)

Koulutus ja dokumentaatio
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2 OHJELMISTON
YLEISKUVAUS

2.1 Aloittaminen

Trajectory Planning -sovelluksen käytön aloittaminen

Kuva 1  

Trajectory Planning on lääkinnällinen laitekonfiguraatio, joka perustuu Trajectory-ohjelmistoon,
joka sisältää välttämättömät toiminnot liikeradan suunnitteluun.
Trajectory-ohjelmiston avulla voit suunnitella kuviin kirurgisten instrumenttien reitit, joiden
mukaan instrumentit navigoidaan kohteisiinsa.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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2.2 Kuvien katselutoiminnot

Tarkasteluvaihtoehdot

Painike Käyttö

Zoom: Aktivoi zoomaustoiminnon kohdealueelle.
Voit zoomata myös Ctrl-painikkeella ja hiiren vierityspainikkeella.

Scroll: Aktivoi selaustoiminnot näytettävässä rekonstruktiossa (taso).
Kussakin näkymässä ja vuorovaikutteisessa vaihtoehdossa on niille tar-
koitetut selausryhmät: 
• Näytön painikkeilla voit selata ylös- ja alaspäin 0,5 mm:n kerrallaan.
• Vedä hiiren osoitinta päänäkymässä selataksesi ylös/alas (zoomaus-

tason mukaan).
• Käännä hiiren kiekkopainiketta hiiren osoittimella Inline-sivunäkymän

yli selataksesi 0,5 mm ylös/alas liikeradan suuntaan.
HUOMAUTUS: jotkin selaustoiminnot ovat käytettävissä huolimatta sii-
tä, onko Scroll aktivoitu. 

Pan: Panoroi pysty- ja vaakasuoria tasoja.
Voit panoroida myös käyttämällä Ctrl-näppäintä ja hiiren vasenta paini-
ketta.

Windowing: Säätää leikkeen kirkkautta ja kontrastia.
• Lisää/vähennä kirkkautta vetämällä alas/ylös.
• Lisää/vähennä kontrastia vetämällä oikealle/vasemmalle. 

Lisätoiminnot

Painike Käyttö

• Näyttää aktiivisen liikeradan.
• Nuolipainikkeilla voit vaihtaa liikeratojen välillä.

Center: Vierittää ja panoroi automaattisesti rekonstruktiota kohde-/
sisäänmenopisteen näyttämiseksi (näkymän keskellä).

Rotate: Kiertää kulloistakin näkymää.
• Kiertää 2D-rekonstruktiota suhteessa muihin näkymiin.
• Kiertää 3D-rekonstruktiotasoa/3D-esitystä.
• Säätää selaustasoa (tietyissä näkymissä).

Kuvien katselutoiminnot
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Painike Käyttö

Undo: Kumoaa viimeksi tehdyn muutoksen tai useita peräkkäisiä vai-
heita.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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2.3 Tietovalikko

Data-valikon käyttäminen

① ② ③ ④

⑦
⑥
⑤

Kuva 2  

Voit avata Data-valikon valitsemalla Data-kuvakkeen. Näytä käytettävissä olevat potilastiedot ja
muu sisältö (esim. Trajectories) tai muuta asetteluita.

Nro Kuvaus

① Valitse/poista lisäsisältöä valitsemalla MORE.

② Aktiivinen suunnitelma näytetään Data-valikossa tilana.

③ Tarkastele muokattuja potilastietoja. Oletuksena kaikki sisältö Images-pudotusvalikos-
sa näytetään, kun taas muiden pudotusvalikoiden sisältö on piilotettu.

④ Vaihda käytettävissä olevien asettelujen välillä.

⑤ Valitse/poista valinta näyttääksesi/piilottaaksesi kaikki sisältö valikossa.

⑥ Valitse/poista valinta näyttääksesi/piilottaaksesi 3D-muodot.

⑦ Avaa/sulje sisältövalikko valitsemalla nuoli.

Tietovalikko
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Varoitus
Segmentoidut kohteet tai kuituradat saattavat olla virheellisiä tai liian tarkkoja anatomisten
tai toiminnallisten rakenteiden paikantamiseen. Käytä siksi segmentoituja kohteita ja
kuituratoja vain liikeradan suunnittelun lisätiedoksi potilaskuvan rekonstruktioiden lisäksi.

Liikeradat

Kuva 3  

Data-valikosta löytyy seuraavat tiedot jokaisesta liikeradasta:
• Kuvajoukko, johon liikerata on rekisteröity
• Pituus (etäisyys kohdepisteestä sisäänmenopisteeseen)
• Nimi ja ominaisuudet

Käytä Trajectories-valikkoa seuraavien liikeradan ominaisuuksien tarkasteluun, määrittämiseen
ja muokkaamiseen:
• Name: Kirjoita nimi annettuun tilaan
• Comment: Lisää tarvittaessa kommentti
• Color: Valitse värivalikoimasta väri
• Shape: Valitse muoto Custom 3D Shape -valikosta ja muokkaa sitä

Voit myös viedä liikeradan Export-toiminnolla.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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2.4 Asettelut

ACS-asettelu

Kuva 4  

ACS-asettelu näyttää aktiivisen kuvajoukon vastaavan aksiaalisen, koronaalisen, sagittaalisen ja
kohtisuoran rekonstruktion 2 x 2 näkymäasettelussa. Koko kuvannetun tilavuuden vierittämisessä
se on joustavin asettelu neljästä. Kolmen ortogonaalisen rekonstruktion (aksiaalinen, koronaalinen
ja sagittaalinen) kolmitasoinen asettelu tarjoaa hyvän spatiaalisen katsauksen tarkasteltavasta
anatomiasta.
• Kussakin näkymistä näkymän nimi näytetään vasemmassa yläkulmassa (esimerkiksi

Perpendicular). Jos näkymät on keskitetty kohteeseen, Distance to Target näkyy näkymän
vasemmassa yläkulmassa.

• Jos olet vierittänyt näkymiä pisteeseen, joka ei ole liikeradan akselilla, etäisyyttä kohteeseen ei
näytetä ja kaikki neljä näkymää näyttävät rastitetun osoittimen, joka osoittaa pisteen aseman
tarkasteltavassa tilavuudessa.

• Jos teet muutoksia liikerataan, kaikki näkymät päivittyvät.
Käytä tätä perinteistä ACS-asettelua liikeradan alkuasemointiin, tarkkoihin korjauksiin sekä
lopullisen suunnitelman tarkasteluun.

Asettelut
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Inline-asettelu

Kuva 5  

Inline-asettelussa vasemmanpuolinen kuva näyttää kohtisuoran rekonstruktion kyseisen pisteen
läpi liikeradan akselilla, joka on määritetty keltaisella viivalla sekä näkymässä merkityt arvot. Kaksi
oikeanpuoleista linjanäkymää esittää rekonstruktiot, jotka ovat tasossa liikeradan akselin kanssa.
Inline 1-, Inline 2- ja Perpendicular-rekonstruktiot ovat keskenään ortogonaalisia.
Käytä Inline-asettelua liikeradan reittien tarkasteluun ja säätämiseen (esim. välttääksesi suonia
tai optimoidaksesi tavoitelähestymistavan).

Overview-asettelu

①

Kuva 6  

Overview-asettelu on samantyyppinen kuin Inline-asettelu, mutta siinä näytetään lisäksi 3D-
tasorekonstruktiot (Axial, Coronal, Sagittal) tai 3D-esitykset (Cortex, Bone, Skin, Objects, MIP,
DRR).

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Valitse ① näyttääksesi 3D-tarkasteluvaihtoehdot (esim. 3D-aksiaalitasot tai 3D-esitysvaihtoehdot).
Käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat Data-valikossa valitusta kuvatyypistä. Tässä
tapauksessa näytetään DRR:

Kuva 7  

Käytä Overview-asettelua vaihtoehtona ACS- ja Inline-asetteluille. Voit käyttää sitä myös
anatomisen yleiskatsauksen 3D-esityksiin.

Varoitus
Kuvan resoluutiosta, kontrastista ja tietyn potilaan anatomiasta riippuen oleelliset
anatomiset tilat eivät ehkä näy kolmiulotteisessa renderöinnissä, tai ne näkyvät siinä
peitettynä. 3D-muodossa esitetyt rakenteet on aina tarkistettava kaksiulotteisista
rekonstruktioista tai alkuperäisistä leikkeistä.

Bimodal-asettelu

Kuva 8  

Bimodal-asettelussa voit tarkastella liikerataa kahden yhdessä rekisteröidyn yhden tai useamman
kuvafuusion kuvajoukon (esim. TT ja MR) rekonstruktioissa vierekkäin.
Käytä Bimodal-asettelua varmistaaksesi, että yhteisrekisteröintien (kuvafuusio) yleinen
kumuloitunut virhe/epätarkkuus on hyväksyttävä. Voit käyttää sitä myös varmistaaksesi, että
liikerata on turvallinen ja toimiva yleissuunnitelman tarkastelussa (esim. leikkauspäivänä).

Asettelut
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2.5 Trajectory Planning -valikko

Tietoa Trajectory Planning -valikosta

Kuva 9  

Avaa Trajectory Planning -valikko nuolella.

Painike Kuvaus

Create New Luo uuden liikeradan. Kohdista liikerata vetämällä kohde- ja sisäänme-
nopisteitä.

Properties Avaa PROPERTIES -valintaikkunan.

Undo Kumoaa kohde- ja sisäänmenopisteiden paikkaan tehdyt peräkkäiset
muutokset.

Delete Ottaa käyttöön kohde- ja sisäänmenopisteiden säädön.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Liikeradan ja johtimen ominaisuuksien muokkaaminen

①

②

③

④

⑤

Kuva 10  

Tietyt johdinmallit voidaan määrittää lisäämällä niihin mallin tyyppi ja muita lisäparametreja.
Näiden parametrien perusteella luodaan vastaava johdinmalli, minkä jälkeen johdinta voidaan
hyödyntää muissa sovelluksissa, jotka tulkitsevat näitä tietoja.
Avaa PROPERTIES-valintaikkuna valitsemalla Properties työkalupalkista.

Nro Kuvaus

①
Tip Offset: Anna kärjen poikkeama (millimetreissä) tai napsauta symboleita – tai +
asettaaksesi kärjen poikkeaman automaattisesti arvoon, joka vastaa 3D-muodon mer-
kittyjä osia.

② 3D Shape: Valitse 3D-muoto.

③ Comment: Kirjoita halutessasi kommentti.

④ Implant Date: Implantointipäivä (tallennetaan lisätietona).

⑤ Name: Muokkaa osoitetun liikeradan nimeä.

Trajectory Planning -valikko

24 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 Trajectory Planning Ver. 2.5



2.6 Measure-valikko

Tietoa Measure-valikosta

Kuva 11  

Measure-valikon avulla voit laskea liikeradan etäisyyden tai näyttää marginaalin liikeradan
ympärillä.
Avaa valikko nuolella.

Painike Kuvaus

Distance Laske etäisyys.

Margin Näytä marginaali liikeradan 3D-muodon ympärillä.

Marginaalin liukusää-
din Muuta 3D-muotoa ympäröivän marginaalin mittoja (millimetreissä).

Etäisyyden mittaaminen

Kuva 12  

Valitse Distance Measure-valikosta mitataksesi anatomiset etäisyydet kaikissa näkymissä.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Marginaalien lisääminen

①①

②
③

Kuva 13  

Valitse Margin ② Measure-valikossa näyttääksesi liikerataan ① osoitetun 3D-arvon marginaalin
arvot. Ympäröivä marginaali näytetään kaikissa näkymissä.
Voit muuttaa marginaalin mittoja siirtämällä liukusäädintä ③ tai painamalla ⊕- ja ⊖-symboleita.

Measure-valikko
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2.7 Frame Planning -valikko

Tietoa Frame Planning -valikosta (vain stereotaksia)

Kuva 14  

Käytä Frame Planning -valikkoa vaihtaessasi paikannusohjelmistoon tai valitessasi nykyiseen
tietojoukkoon liittyviä kaariasetuksia. Avaa valikko nuolella.

Painike Kuvaus

Localization Avaa graafisen käyttöliittymän ja stereotaktiseen paikannukseen liittyvät
ominaisuudet.

Arc Settings Avaa paneelin, jossa näytetään/muokataan aktiivisen liikeradan stereo-
taktisia kaariasetuksia (laskettu stereotaktisesta paikannuksesta).

Tietoja paikannuksesta

Pääset stereotaktiseen paikannukseen tarkoitettuihin ominaisuuksiin valitsemalla Localization.
Valittuasi paikantimen työkalupalkin pudotusvalikosta paikannus käynnistyy automaattisesti.

Varoitus
Valitse paikannusta varten oikea paikannin annetuista vaihtoehdoista. Jos valitset väärän
paikantimen, kaikki leikkeet saatetaan onnistuneesti paikantaa, mutta paikantimen,
päätelineen ja kaarijärjestelmän yhdistelmään perustuva koordinaattijärjestelmä on
virheellinen.
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Tietoa kaariasetuksista

⑤

②

⑥③
④

①

Kuva 15  

Tehtyäsi stereotaktisen paikannuksen valitse Arc Settings avataksesi ARC SETTINGS -valikon.

Nro Kuvaus

① Valitse luodaksesi raportti (pois käytöstä kaariasetusten ollessa muokkaustilassa).

② Muokkaa kaaren koordinaatteja.

③
Paikannettu joukko, mukaan lukien päivämäärä ja aika.
HUOMAUTUS: tarkista aina, että paikannuksessa ja kaariasetusten laskemisessa käy-
tetään oikeaa kuvajoukkoa. 

④
Aktiivisen liikeradan perusta.
HUOMAUTUS: tämä voi olla eri kuin paikannettu joukko. 

⑤ Muuta kaaren suuntaa (jos mahdollista paikantimella).

⑥ Aktiivinen liikerata.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Kuvajoukon paikannus s. 66
Tuetut stereotaktiset Elekta (Leksell) -järjestelmät s. 77

Frame Planning -valikko
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Tuetut inomed-kaarijärjestelmät s. 82
Tuetut Integra (Radionics) -kaarijärjestelmät s. 85

Kaariasetusten säätö

Muokkaa kaarijärjestelmän kiinnityssuuntaa.

Toimenpiteet

1. Säädä kaariasetuksia ottamalla käyttöön Modify Coordinates ARC SETTINGS -valikos-
ta.

2. Muokkaa kaarijärjestelmän kiinnityssuuntausta valitsemalla vaihtoehto luetteloruudusta
(lateral-left, lateral-right, sagittal-anterior tai sagittal-posterior).

3. Säädä kohdekoordinaattien arvoja (millimetreissä) syöttämällä arvot niille tarkoitettuihin
kenttiin (esim. X, Y, Z).

4. Säädä kulmaparametrin arvoja syöttämällä arvot niille tarkoitettuihin kenttiin (esim. Ring
Angle, Arc Angle).
HUOMAUTUS: määritä aina arvot määrätyssä muodossa. Muutoin ohjelmisto ei voi hy-
väksyä kaariasetuksiasi. 
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2.8 Coordinates-valikko

Tietoa Coordinates-valikosta

Kuva 16  

Coordinates-valikko löytyy näkymäalueelta.
Jos liikerataa ei ole tai aktiivista liikerataa ei ole rekisteröity aktiiviseen kuvajoukkoon, AC/PC- tai
DICOM-koordinaatteja ei näytetä. DICOM-koordinaatit liittyvät aina aktiiviseen kuvajoukkoon.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

AC/PC-paikannus s. 55
AC/PC-koordinaattien lisääminen s. 55

Tietoa AC/PC-koordinaateista

AC/PC-koordinaatit ovat käytettävissä vain, jos
• AC/PC-paikannus on suoritettu valitussa kuvajoukossa
• valittu kuvajoukko on yhdistetty kuvajoukkoon, joka on AC/PC-paikannettu.

HUOMAUTUS: AC/PC-paikannuksen muokkaus ei muuta AC/PC-toiminnolla määritettyjä
liikeratoja. Liikeradat pysyvät aina samassa sijainnissa suhteessa kuvatietoihin, joissa ne on luotu. 

Coordinates-valikko
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Coordinates-valikon näyttäminen ja piilottaminen

Toimenpiteet

1. ①

Avaa Coordinates-valikko nuolella ①. Valikko avautuu.

2. Piilota Coordinates-valikko nuolella. Valikko sulkeutuu.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Coordinates-valikko
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3 TYÖNKULUT
3.1 Tietoa tyypillisistä työnkuluista

Trajectory Planning -ohjelmistossa käytettävissä olevat työnkulut

Kuva 17  

Vaatimuksista riippuen käytä Trajectory Planning -ohjelmistoa preoperatiiviseen suunnitteluun,
stereotaktiseen rekisteröintiin leikkauspäivänä tai postoperatiiviseen tarkasteluun (esim. johtimen
paikannut ja suunnan havaitseminen).
Aloita valitsemalla soveltuva työnkulku:
• Cranial > Trajectory Planning
• Stereotaxy > Stereotactic Planning
• Stereotaxy > Post-Op Review

TYÖNKULUT
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Trajectory Planning -työnkulku

①
Kuva 18  

Käytä liikeradan suunnittelun työnkulkua missä tahansa vaiheessa kuvapohjaiseen liikeratojen
anatomiseen suunnitteluun. Tässä työnkulussa on vain Trajectory-ominaisuuksia eikä esimerkiksi
stereotaktisia paikannusominaisuuksia tai kaariasetusten laskentaominaisuuksia.

Toimenpiteet

1. Valitse työnkulku, kuten CRANIAL - TRAJECTORY PLANNING.
Patient Selection -ikkuna avautuu.

2. Valitse potilas.
Valitse kuvat, kohteet, kuituniput, liikeradat tai suunnitelmat ja paina OK-painiketta.
HUOMAUTUS: jos valitset suunnitelman, valitaan kaikki tiedot, joihin kyseisessä suunni-
telmassa viitataan. 

3. Luo, muokkaa ja poista yhteisrekisteröintejä Image Fusion -toiminnon avulla.
Voit jatkaa valitsemalla Done.

4. Luo, muokkaa ja poista objekteja SmartBrush- tai Anatomical Mapping -toiminnon avul-
la.
Voit jatkaa valitsemalla Done.

5. Luo, muokkaa ja poista kuitunippuja Fibertrackingin avulla.
Voit jatkaa valitsemalla Done.

6. Luo, muokkaa ja poista liikeratoja Trajectory ① -sovelluksen avulla.

7. Tallenna suunnitelmana käyttäjän valitsemalla yksilöllisellä nimellä.

8. Merkitse suunnitelman nimi ja tila (esim. muokkaamaton) ja tarkasta/hyväksy suunnitelma
käyttämällä Trajectory-sovellusta.
HUOMAUTUS: jos suunnitelmaa ei voi hyväksyä leikkaukseen tarkastuksen jälkeen,
suunnitelmaa on muokattava (esim. korjattava). Toista vaiheet 3–8 tarpeen mukaan. 

9. Päätä istunto.
HUOMAUTUS: lisätietoja on vastaavassa ohjelmiston käyttöohjeessa. 

Tietoa tyypillisistä työnkuluista

34 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 Trajectory Planning Ver. 2.5



Stereotactic Planning -työnkulku

①
Kuva 19  

Aloittaessasi liikeradan suunnittelun työnkulussa luodulla tarkastetulla ja hyväksytyllä
suunnitelmalla voit luoda stereotaktisella työnkululla kaariasetuksia suunniteltuihin liikeratoihin
niin, että stereotaktinen leikkaus voidaan suorittaa.

Toimenpiteet

1. Valitse työnkulku, kuten STEREOTAXY - STEREOTACTIC PLANNING.
Patient Selection -ikkuna avautuu.

2. Valitse tarkastettu ja hyväksytty preoperatiivinen suunnitelma, jota käytetään leikkaukses-
sa.
HUOMAUTUS: voit aloittaa myös uuden suunnitelman. 

3. Valitse stereotaktisesti paikannettava ja preoperatiiviseen suunnitelmaan rekisteröitävä
kuvajoukko.

4. Valitse Image Fusion ja rekisteröi paikannettava kuvajoukko yhteen preoperatiivisen
suunnitelman kuvajoukkoon.

5. Valitse Stereotaxy ①.

6. Merkitse suunnitelman nimi ja tila (esim. muokkaamaton) ja tarkasta/hyväksy suunnitelma
(esim. kaariasetukset, kiinnityskohta) käyttämällä Trajectory-sovellusta.
HUOMAUTUS: jos suunnitelmaa ei voi hyväksyä leikkaukseen tarkastuksen jälkeen,
suunnitelmaa on muokattava (esim. korjattava). Toista vaiheet 4–6 tarpeen mukaan. 

7. Tallenna suunnitelmana käyttäjän valitsemalla yksilöllisellä nimellä.

8. Paikanna stereotaktisesti paikannettava kuvajoukko.
Ohjelmisto muodostaa kaariasetukset aktiiviselle liikeradalle.

9. Luo kaariasetukset sisältävä PDF-raportti.

TYÖNKULUT

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 Trajectory Planning Ver. 2.5 35



Postoperatiivisen tarkastuksen työnkulku

①
Kuva 20  

Käytä postoperatiivista työnkulkua postoperatiivisten kuvajoukkojen lisäämiseen ja implantin
todellisen sijainnin vertailuun haluttuun sijaintiin.

Toimenpiteet

1. Valitse työnkulku, kuten STEREOTAXY - STEREOTACTIC PLANNING.
Patient Selection -ikkuna avautuu.

2. Valitse potilas.
Valitse kaikki kuvat, kohteet, kuituniput, liikeradat tai suunnitelmat ja paina OK.
HUOMAUTUS: jos valitset suunnitelman, valitaan kaikki tiedot, joihin kyseisessä suunni-
telmassa viitataan. 

3. Valitse Lead Localization ①.

4. Valitse Detect työkalupalkista.

5. Tarkasta jokainen johdin johdintunnistusmäärityksen suhteen.

6. Osoita 3D-muodot jokaiselle liikeradalle (esim. mukautettu 3D-muoto tai johdin).

7. Päätä istunto.
HUOMAUTUS: lisätietoja on vastaavassa ohjelmiston käyttöohjeessa. 

Tietoa tyypillisistä työnkuluista
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4 TRAJECTORY PLANNING JA
POSTOPERATIIVINEN
TARKISTUS

4.1 Johdanto

Tietoa Trajectory Planning -suunnittelusta

Kuva 21  

Trajectory Planning -kokoonpanon tavoitteena on minimaalisen invasiivisen liikeradan luonti
Trajectory-sovelluksen avulla.

Trajectory-ohjelmiston käynnistäminen

Toimenpiteet

Valitse Trajectory erikoistyönkuluista (kuten CRANIAL - TRAJECTORY PLANNING).

TRAJECTORY PLANNING JA POSTOPERATIIVINEN TARKISTUS
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4.2 Liikeratojen ymmärtäminen

Tietoa liikeradoista

Leikkauspiste on 3D-tilan piste, jossa liikeradan akseli leikkaa esitettävän rekonstruktiotason.
Leikkauspiste näytetään:
• Sisäänmenopisteen takana
• Kohde- ja sisäänmenopisteen välissä
• Kohdepisteen takana

Kun syvyyssijainti on sijoitettu kohdepisteeseen, leikkauskohta osoittaa kohdepisteen tarkan
sijainnin Center-painikkeen valitsemisen jälkeen.

Varoitus
Älä sekoita leikkauskohdan osoitinta kohde- tai sisäänmenopisteeseen. Jos et ole varma,
käytä Center-toimintoa kohteen tai sisäänmenon vierittämiseen automaattisesti kaikissa
näkymissä ja/tai syvyyslinjan tarkasteluun, mukaan lukien etäisyydet kohteeseen ja
sisäänmenoon.

Esimerkki: Liikeradan leikkauspiste ja kohdepiste

Kuva 22  

Leikkauspiste (keltainen viiva) on 7 mm sisäänmenon yläpuolella (pinkki ympyrä).

Liikeratojen ymmärtäminen
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Kuva 23  

Leikkauspiste on tarkalleen sisäänmenon kohdalla (keltainen viiva ja pinkki ympyrä kohtaavat).

Kuva 24  

Leikkauspiste (keltainen viiva) on 9 mm kohteen yläpuolella (pinkki liikerata).

TRAJECTORY PLANNING JA POSTOPERATIIVINEN TARKISTUS
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Kuva 25  

Leikkauspiste on tarkalleen kohteen kohdalla (keltainen viiva ja pinkki liikerata kohtaavat).

Kuva 26  

Leikkauspiste (keltainen viiva) on 6 mm kohteen alapuolella (pinkki liikerata).

Liikeratojen ymmärtäminen
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4.3 Liikeratojen luonti, muokkaus ja poistaminen
Trajectory-ohjelmistolla

Liikeratojen luominen

Voit luoda uusia liikeratoja ja poistaa olemassa olevia milloin tahansa Trajectoryn työkalupalkin
vaihtoehdoista.
HUOMAUTUS: Brainlab suosittelee erottamaan eri liikeradat, objektit, kuituniput jne. toisistaan
määrittämällä niille yksilölliset nimet ja värit. 

Liikeradan sijoitusohjaimet

④③

②

①

Kuva 27  

Nro Kuvaus

① Target-sijoitusalueen valinta ja kahvat.

② Entry-sijoitusalueen valinta ja kahvat.

③ DICOM- ja AC/PC-koordinaattivälilehdet.

④ Muokkaa koordinaatteja vaihtamalla.

Aktiivisen liikeradan valitseminen

Käytettävän liikeradan valitsemiseen on kaksi tapaa:

Toimenpiteet

1.

Valitse käytettävä liikerata nuolinäppäimillä.

2. Vaihtoehtoisesti voit käyttää Data-valikkoa.

TRAJECTORY PLANNING JA POSTOPERATIIVINEN TARKISTUS
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Toimenpiteet
HUOMAUTUS: voit suorittaa vain aktiivista liikerataa koskevia toimia. 

Uuden liikeradan luominen

Toimenpiteet

1. Vie hiiren osoitin mihin tahansa näkymässä.

2. Valitse Create New.
Luodaan uusi liikerata.

Varoitus
Määritä kullekin liikeradalle yksilöllinen ja merkityksellinen ni-
mi tunnistamista varten.

HUOMAUTUS: voit lisätä uusia liikeratoja myös Lead Localization -toi-
minnolla leikkauksen jälkeen. 

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Lead Localization -ohjelmiston käytön aloittaminen s. 51

Liikeradan toistaminen

Toimenpiteet

1. Valitse Center sijoitettuasi alkuperäisen liikeradan, jotta kohde on keskitettynä näkymäs-
sä.

2. Valitse Create New toistaaksesi alkuperäisen liikeradan (ja kaikki 3D-muodon määrityk-
set).

3. Tällä uudella liikeradalla voit suorittaa seuraavat toiminnot:
a. Muuttaa sisäänmenopistettä vaihtoehtoisen sisäänmenosuunnan suunnittelemiseksi
b. Muuttaa kohdepistettä vaihtoehtoisen kohdealueen suunnittelemiseksi samasta si-

säänmenopisteestä
c. Käyttää AC/PC-ehdollisia koordinaatteja toisen liikeradan peilaamiseen lateraalisesti

Liikeradan ominaisuuksien muokkaus

Voit muokata liikeradan ominaisuuksia milloin tahansa.

Toimenpiteet

1. Hae muokattava liikerata työkalupalkin nuolinäppäimillä.

2. Valitse Properties työkalupalkista.
Properties-valikko avautuu.

3. Muokkaa ominaisuuksia tarpeen mukaan.
Seuraavia ominaisuuksia voidaan muokata tai valita:
• Name
• Implant Date
• Comment
• Type
• Tip Offset (millimetreissä)

Liikeratojen luonti, muokkaus ja poistaminen Trajectory-ohjelmistolla
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Määritä kullekin liikeradalle yksilöivä nimi tunnistamista varten.

Kohde- ja sisäänmenopisteiden sijoitus uudelleen

Voit sijoittaa liikeradan kohde- ja sisäänmenopisteet uudelleen näkymissä tai muokkaamalla
liikeradan DICOM-koordinaatteja ja/tai AC/PC-järjestelmän suhteellisia koordinaatteja. Tätä varten
on kaksi vaihtoehtoa:
• Vedä liikeradan kohde- ja sisäänmenopisteitä hiiren osoittimella (tai sormella).
• Muuta koordinaatteja suoraan valikossa.

Kohde- ja sisäänmenopisteiden vetäminen

①

②

Kuva 28  

Toimenpiteet

1. Vedä kohdepistettä ② hiiren osoittimella (tai sormella kosketusnäytöillä) sen uudelleensi-
joittamiseksi näytöllä.

2. Vedä sisäänmenopistettä ① sen uudelleensijoittamiseksi näytöllä.
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AC/PC-koordinaattien muokkaaminen

Kuva 29  

Voit käyttää Coordinates-valikkoa AC/PC-koordinaattien muokkaamiseen manuaalisesti
kuvajoukossa.

Toimenpiteet

1. Valitse AC/PC-välilehti koordinaattivalikosta.

2.

①

②

③

④
Ota käyttöön Modify Coordinates ①.

3. Valitse koordinaattijärjestelmän vertailupiste ② (esim. AC, MC tai PC).
HUOMAUTUS: oletusviitepiste määritetään asetustesi mukaan. 
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Toimenpiteet

4. Muokkaa kriteerikenttiä ③. Voit muokata seuraavia:
• Target
• Direction
• Trajectory Length

5. Jos olet tyytyväinen koordinaatteihin, ota Modify Coordinates pois käytöstä.

6. Jos et ole tyytyväinen koordinaatteihin, valitse Edit AC/PC ④ nähdäksesi manuaaliset
muokkausvaihtoehdot.
Manuaalinen koordinaattien muokkausnäyttö avautuu.

7.
①

②

③
④

8. Tarkasta tai muokkaa suunniteltuja liikeratoja käyttämällä seuraavia tarkasteluvaihtoehto-
ja ②:
• Scroll
• Pan
• Windowing
• Center AC/PC

Voit myös tarkastella muita kuvajoukkoja Images ①-toiminnolla.

9. Kun olet valmis, valitse OK ③ tai peruuta muutokset valitsemalla Cancel ④.
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Projektoitu suuntaus

Kuva 30  

Suuntajohtimille ohjelmisto näyttää myös Coordinates -valikossa Projected Orientation -tiedon.
Projected Orientation ilmaisee aksiaaliseen AC/PC-tasoon projektoidun anteriorisen ja johtimen
suunnan välisen kulman.
• Valitsemalla Modify Coordinates voit määrittää projektoidun suunnan.
• Oletusasetus on 0° (anteriorinen).

①
Kuva 31  

• Valitse alaspäin osoittava nuoli ① ja määritä suunta, johon johtimen suunta osoittaa
anterioriselta puolelta (esimerkiksi Lateral Left Angle tai Lateral Right Angle).

HUOMAUTUS: jos haluat johtaa projektoidun suuntakulman potilaan ympäri pyörivästä
läpivalaisukuvauksesta, katso lisätietoja Brainlabin kuvantamisohjeesta DBS Lead Localization –
Rotational Fluoroscopy. 

Liikeratojen poistaminen

Toimenpiteet

1. Valitse liikerata työkalupalkista.
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Toimenpiteet

2. Valitse Delete.
Liikerata poistetaan suunnittelutuloksista (mutta ei poisteta pysyvästi).
HUOMAUTUS: on suositeltavaa poistaa aina vaaralliset, toimimattomat ja
tarpeettomat liikeradat ennen tuloksen tallentamista suunnitelmana. 
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4.4 3D-muotojen luominen

Taustatietoja

Voit antaa muokatun muodon liikeradalle. 3D-muoto voidaan määrittää syöttämällä parametrit
(esim. muokatulla tyypillä) tai valitsemalla ennalta määritetty Boston-johdintyyppi.

Kolmiulotteisten muotojen luominen

Toimenpiteet

1. Avaa Data-valikko.

2.

①

②
Valitse nuoli ① muokattavasta liikeradasta.

3. Valitse Shape ②.
3D Shape -valintaikkuna avautuu.

4. ①

Valitse 3D-muodon tyyppi pudotusvalikosta ①. 

3D-muotojen luominen
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HUOMAUTUS: 3D-muotoja voidaan käyttää visuaalisena tukena liikeradan kohteen/sisäänmenon
asettamisessa. 

Muotoparametrien säätäminen

①

②

③

Kuva 32  

Voit säätää kunkin 3D-muodon parametreja.

Toimenpiteet

1. Valitse 3D-muodon tyyppi pudotusvalikosta ①.

2.

Lisää 3D-muotoon uusi merkitty osio Add Section -toiminnon avulla. 

3. Muuta parametreja kirurgisen sovelluksesi mukaan.
Esimerkiksi:
• Diameter
• Tip Offset
• Tip Shape
• Offset
• Length

4. Valitse OK.

5. Käytä halutessasi automaattisia täyttövaihtoehtoja ② parametrikenttien täyttämiseen au-
tomaattisesti. Tallenna muokatut automaattiset täyttövaihtoehdot valitsemalla Save As ③
luotuasi muokatun 3D-muodon.

6. Valitse OK.
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Toimenpiteet
HUOMAUTUS: varmista aina, että automaattisen täyttövaihtoehdon parametrit ovat hy-
väksyttäviä implantin teknisten tietojen mukaan. 

HUOMAUTUS: abstrakti muodon visualisointi ja 3D-muodon visualisointi on tarkoitettu
käytettäväksi visuaalisena tukena liikeradan kohde- ja sisäänmenopisteiden sijoittamises-
sa. 

Johtimien vieminen

Kuva 33  

Vie johtimet seuraamalla näitä vaiheita.

Toimenpiteet

1. Avaa Data-valikko.

2. Valitse vietävä johdin Trajectories-valikosta.

3. Valitse Export.
Segmenttien vientivalikko avautuu. Voit valita kahdesta vaihtoehdosta:
• Separate Segments, jos haluat viedä johtimen merkityt osat erikseen
• Combined Segments, jos haluat viedä kaikki johtimen merkityt osat

4. Ohjelmisto vie johtimen tiedot.

3D-muotojen luominen
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4.5 Lead Localization -ohjelmiston käytön
aloittaminen

Aloittaminen

Sinun on ensin tunnistettava johtimet, ennen kuin voit säätää johtimen tai liikeradan sijaintia tai
luoda 3D-muotoja.

Paras toimintatapa

Johtimen suuntaus- ja suunnan arviointiominaisuus ovat riippuvaisia kuvatietojen laadusta.
Parhaiden mahdollisten tulosten varmistamiseksi katso lisätietoja Brainlabin Lead Localization -
kuvantamisohjeesta.

Johdinten havaitseminen

Toimenpiteet

1.

Valitse päävalikosta Detect.

2.

Näyttöön tulee etenemispalkki.
Sovellus havaitsee johtimet ja merkitsee ne nimillä ja väreillä.
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4.6 Tietoa automaattisesta johtimen tunnistuksesta

Tietoa automaattisesta johtimen tunnistuksesta

Kuva 34  

Voit tunnistaa liikeratoja ja johtimia automaattisesti Lead Localization -toiminnolla. Lisäksi voit
säätää johtimien suuntausta manuaalisesti ohjelmistossa ja arvioida johtimen suuntauksen TT-
kuvista.

Automaattinen johtimien tunnistus

Toimenpiteet

1. Avaa Lead Localization.
Potilastiedot avautuvat ohjelmistoon.

2. Avaa Trajectory Planning -valikko.

3. Valitse Detect.
Jos kuvajoukko sisältää johtimia tai liikeratoja, ohjelmisto tunnistaa ne automaattisesti.

Tietoa automaattisesta johtimen tunnistuksesta
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Johtimen suunnan määrittäminen

①

Kuva 35  

Jos olet määrittänyt suuntajohtimen, Lead Orientation -näkymä on aktiivinen.

Toimenpiteet

Peilaa suuntajohtimen suuntaus vetämällä suuntamerkkiä ①.
Määritä suunta käyttämällä vasemman alakulman suuntaohjainta.
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4.7 Tietoja suuntauksen arvioinnista

Tietoja Estimate Orientation -ominaisuudesta

①

②

Kuva 36  

Voit arvioida johtimen suuntauksen TT-kuvista. Määritä ensin kunkin johtimen suuntaus
implantoituun suuntaukseen ja valitse sitten Estimate Orientation ①.
Ohjelmisto kertoo, kun se on saanut tehtävän valmiiksi ②.

Vaihtoehdot

Valitse Accept, jos haluat käyttää tällä hetkellä määritettyä johtimen suuntaa ja palata päänäyt-
töön.

Valitse Cancel, jos haluat ohittaa kaikki johtimeen valintaikkunassa tehdyt muutokset ja palata
päänäyttöön.

Tietoja suuntauksen arvioinnista
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4.8 AC/PC-paikannus

Taustatietoja

Voit määrittää AC/PC-paikannuksen seuraavasti:
• sagittaalinen keskitaso
• kohdat, joissa commissura anterior ja commissura posterior leikkaavat sagittaalisen keskitason

kanssa. 

Milloin AC/PC-paikannus on tarpeen?

AC/PC-paikannus on suoritettava:
• potilaan suuntaamiseksi oikein, jolloin sitä käytetään rekonstruoitujen näkymien (esim.

aksiaalisen, koronaalisen ja sagittaalisen) kohdistamiseen suunnittelutehtävissä
• liikeratasuunnitteluun, joka perustuu määritettävissä oleviin AC/PC-koordinaatteihin

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Liikeratojen luonti, muokkaus ja poistaminen Trajectory-ohjelmistolla s. 41

AC/PC-koordinaattien lisääminen

①

Kuva 37  

Jos paikannusta ei ole määritetty tai jos haluat lisätä koordinaatteja, lisää ne Coordinates-valikon
kautta.

Toimenpiteet

1.

Valitse Add AC/PC ① Coordinates-valikosta.
AC/PC-oletuskoordinaatit näytetään kuvanäkymissä.

2. Tarvittaessa voit nyt muokata paikannusta.
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AC/PC-paikannuksen poistaminen

Toimenpiteet

1.

②

①

Ota käyttöön Modify Coordinates ①.

2. Voit poistaa AC/PC-paikannuksen valitsemalla Clear AC/PC ②.

Virheelliset AC/PC-tiedot

Varoitus
AC/PC coordinates -toiminnon tuottamat tiedot voivat olla virheellisiä, epäyhdenmukaisia
tai epätarkkoja AC/PC-järjestelmän sopimattoman paikannuksen tai AC/PC-järjestelmään
perustuvien suunnittelumenetelmien sisäisen riittämättömyyden vuoksi. Voit estää potilaan
vahingoittumisen tarkastamalla kaikki liikeradan sijainnit potilaan kuvanäkymistä (esim.
DICOM- ja AC/PC -välilehdellä).

AC/PC-paikannus
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AC/PC-paikannusesimerkki

①

③

②

Kuva 38  

Nro Kuvaus

① PC-sijoituksen valinta-alue

② AC- ja PC-pisteiden etäisyys toisistaan

③ AC-sijoituksen valinta-alue

HUOMAUTUS: AC- ja PC-pisteet ovat näkyvissä kaikissa näkymissä. 
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4.9 Liikeratojen tarkistaminen

Taustatietoja

① ②

③④

Kuva 39  

Valitse tarkasteltavat Data-kohteet ja hallitse liikeradan olemassa olevia kohteita (esim. liikeratoja,
objekteja ja tietotyyppejä).
Saadaksesi parhaat tulokset:
• Tarkasta jokaisen suunnitellun liikeradan koko reitti ACS ①-, Overview ②- ja Inline ③-

asetteluissa varmistaaksesi, ettei se kulje kriittisten rakenteiden läpi ja että kohde on sijoitettu
oikein.

• Sulje pois mahdolliset turvallisuus- ja toimivuusongelmat tarkastamalla jokainen liikerataan
rekisteröity kuvajoukko.

• Käytä Bimodal-asettelua ④ kunkin liikeradan tarkistamiseen ja varmistaaksesi, että niissä ole
kumuloituneita rekisteröintivirheitä (esim. fuusioketjut stereotaktisesti paikannettujen joukkojen
ja niiden kuvajoukkojen välillä, joihin liikerata on rekisteröity).

Varoitus
Kaikkien ladattujen liikeratojen turvallisuus ja toimivuus on tarkistettava. Seuraavien
olennaisten vaatimusten on täytyttävä mahdollisten suunnittelun epäyhtenäisyys-,
turvallisuus- ja toimivuusongelmien tunnistamiseksi:
• Varmista, että kaikkea saatavilla olevaa tietoa käytetään: Tarkista aina jokaisen

liikeradan kaikki rekisteröidyt multimodaaliset kuvajoukot.
• Vahvista hyväksyttävä riski: Varmista aina, että fuusioverkon virheiden summa on

hyväksyttävä käytettävälle liikeradalle/rekisteröintimenetelmälle.
• Varmista, että suunnitelman ehdot täyttyvät: Tarkista liikerata vain ladatusta,

muokkaamattomasta suunnitelmasta. Jos suunnittelun tulos on muokattu suunnitelma
tai tietovalikoima, käyttäjän on ensin tallennettava se määrittämällään nimellä, jotta
voidaan tarkistaa, että suunnitelman ehdot täyttyvät.

Varoitus
Poista aina kaikki vaaralliset tai toimimattomat liikeratavaihtoehdot tarkistuksen jälkeen.
Lopullisessa, tallennetussa (preoperatiivisessa) suunnitelmassa (joka ladataan
leikkauspäivänä) ei saa olla vaarallisia/toimimattomia liikeratoja. Poista kaikki
tarkistuksessa löytyneet vaaralliset/toimimattomat liikeradat, jotta niitä ei käytetä
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vahingossa ja tallenna suunnitelman tulos uutena suunnitelmana yksilöllisellä
määrittämälläsi nimellä. Varmista aina tarkistuksessa, että leikkauksessa käytettävässä
suunnitelmassa on ainoastaan turvallisia/toimivia liikeratoja.
HUOMAUTUS: poista kaikkien tietojen valinta ennen toisen suunnitelman lataamista
varmistaaksesi, ettet yhdistä suunnitelman tietoja ladattuihin tietoihin. 

Liikeratojen tarkistaminen

① ③

④⑤

②

Kuva 40  

Varmista ennen tarkistuksen aloittamista, että suunnitelman tulos on tallennettu suunnitelmana
eikä sitä ole muokattu. Jos tarkistettavaa suunnitelmaa on muokattu tai se tulee suoraan
tietovalikoimasta, tallenna suunnitelman tulos ensin uudelleen suunnitelmana ja määrittämälläsi
yksilöllisellä nimellä.

Toimenpiteet

1. Valitse tarkistettava suunnitelma.

2. Valitse liikerata työkalupalkista ②.

3. Valitse näkymä vasemmasta yläkulmasta ① (esim. Axial).

4. Siirry kohdealueelle Pan- ja Zoom-toimintojen avulla.

5. Valitse Scroll ③ ja selaa kuvarekonstruktioita Overview-asettelun painikkeilla.
Kuvaussyvyys esitetään keltaisella viivalla ④ Inline-näkymässä.

6. Toista vaiheet 2–5 tarvittaessa eri asetteluissa.

7. Tee sama kaikille tämän muokkaamattoman suunnitelman liikeradoille.

8. Jos olet tyytyväinen liikeradan suunnittelun tarkistuksen tulokseen, valitse Done.
Voit myös poistua Home-vaihtoehdon kautta ja tallentaa suunnittelun tuloksen suunnitel-
mana määrittämälläsi nimellä.

9. Jos et ole tyytyväinen liikerataan, jatka liikeradan sisäänmeno- ja kohdepisteiden säätä-
mistä (esim. vetämällä kahvoja ⑤ tai säätämällä arvoja Coordinates-valikossa).

HUOMAUTUS: voit käyttää tarkistuksessa myös Pan- ja Center-toimintoja. 
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4.10 Tietoa suunnitelmista ja suunnitelman tiloista

Taustatietoja

Anna suunnitelman tuloksellesi aina yksilöllinen suunnitelman nimi, jotta se voidaan tunnistaa
selkeästi myöhemmin. Tämän jälkeen sitä voidaan tarkastella Trajectory-ohjelmistossa. Jos
suunnitelmaasi ei voida tarkistuksen jälkeen hyväksyä leikkaukseen, tee tarvittavat muutokset,
tallenna suunnitelma yksilöllisellä nimellä ja aloita tarkistus uudelleen.
Lisätietoja on Patient Data Manager -ohjelmiston käyttöohjeissa.

Varoitus
• Tallenna väliaikaiset suunnitelman tulokset yksilöllisillä nimillä, jotta jokainen niistä on

selkeästi tunnistettavissa, tarkistettavissa ja/tai hyväksyttävissä (hylättävissä).
• Älä käytä automaattisesti tallennettuja suunnitelmia tarkistukseen ja/tai hoitoon.
• Älä lataa automaattisesti tallennettuja suunnitelmia suunnittelun jatkamiseksi, koska

tahattomat suunnitelman tulokset (esim. tahattomat muokkaukset) voivat tallentua
automaattisesti.

Suunnitelman tilan tunnistaminen

①

Kuva 41  

Suunnitelman tila ① näytetään Data-valikossa. Suunnitelma voi olla muokattu tai muokkaamaton.
Tässä esimerkissä suunnitelmaa on muokattu.

Varoitus
Älä (lataa ja) käytä automaattisesti tallennettuja suunnitelmia potilaan hoidossa. Käytä vain
(muokkaamatonta) suunnitelmaa potilaan hoidossa! Potilaan hoitoon osoitetun
suunnitelman on täytettävä kaikki seuraavat ehdot: Suunnitelman on oltava:
• Tallennettu käyttäjän valitsemalla yksilöllisellä nimellä

Tietoa suunnitelmista ja suunnitelman tiloista
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• Tarkistettu turvalliseksi ja toimivaksi muokkaamattomassa tilassa
• Hyväksytty potilaan hoitoon
• Ladattu hoitojärjestelmään tarkistetussa muodossa (ilman muutoksia)

Varoitus
Suorita aina suunnitelman yleistarkistus muokkausten jälkeen. Kohteiden, kuvien,
ikkunoinnin, yhdistämisen tai liikeratojen lisääminen, muuttaminen tai poistaminen saattaa
muuttaa alkuperäistä suunnitelmaa. Varmista aina seuraavat seikat:
• Suunnitelman tulos on tarkistettu ja ladattu suunnitelma on muokkaamaton suunnitelma

(esim. muokkausten jälkeen, mutta ennen suunnitelman tuloksen yleistarkistusta se on
tallennettu suunnitelmana yksilöllisellä nimellä).

• Muokkauksen jälkeen fuusioverkon virheiden summa on edelleen hyväksyttävä
käytettävälle liikeradalle/rekisteröintimenetelmälle.

• Muusta suunnittelusisällöstä riippuva suunnitelman sisältö on silti käyttökelpoista
suunnitelman sisällön muokkaamisen jälkeen. Esimerkiksi multimodaalisesti
segmentoitujen kohteiden yhtenäisyyttä ei enää anneta rekisteröidyn verkon
muokkauksen jälkeen, koska uusi uuteen rekisteröintiverkkoon perustuva
multimodaalinen segmentointi tuottaisi eri kohteet.

Suunnitelman tallentaminen

Anna suunnitelman tuloksellesi aina yksilöllinen suunnitelman nimi, jotta se voidaan tunnistaa
selkeästi myöhemmin. Noudata näitä vaiheita suunnitelman tuloksen tallentamisessa ennen sen
tarkistamista leikkausta varten.

Toimenpiteet

1. Voit tallentaa suunnitelman poistumalla ohjelmistosta työpalkin yläosan Home-painiketta
painamalla.

2. Valitse Save As Content Manager -näytön ylälaidasta.

3. Anna avautuvaan ruutuun suunnitelmasi yksilöllinen nimi ja valitse Save As palataksesi
Content Manager -näyttöön.
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5 STEREOTAKTINEN
SUUNNITTELU

5.1 Stereotaktinen suunnittelu ja paikannus

Tietoa stereotaktisesta suunnittelusta ja paikannuksesta

Paikannuksen suunnittelutehtävällä voit määrittää valitulle kuvajoukolle paikantimen ja suorittaa
stereotaktisen paikannuksen. Stereotaktisessa paikannuksessa saadaan päätelinekohtainen
koordinaattijärjestelmä, jossa on mahdollista laskea suunnitellun liikeradan kaariasetukset.

Paras toimintatapa

Potilaan paikantamiseen riittämättömästi tietoja sisältävien kuvien käyttö saattaa aiheuttaa
vammoja.
HUOMAUTUS: katso lisätietoja Brainlab Lead Localization -kuvantamisohjeita käsittelevästä
kohdasta. 

Varoitus
Ohjelmisto ei kykene tunnistamaan stereotaktisen kaaren ja päätelineen komponenttien
kaikkia mahdollisia törmäyksiä. Siten on mahdollista, että liikerataa ei voida säätää
kaarijärjestelmään suunnitellulla tavalla. Tällaisessa tapauksessa on suunniteltava
vaihtoehtoisia liikeratoja.
HUOMAUTUS: stereotaktinen paikantaminen tulee suorittaa ennen liikeratojen tai objektien
suunnittelua kuvajoukkoon sekä ennen kuvien yhdistämistä, jotta suunnitellun sisällön visualisointi
on yhdenmukainen kaikissa näkymissä. 

Laitteisto

Tarkasta huolellisesti ja säännöllisin väliajoin paikanninlaitteiston tarkkuus.

Varoitus
Stereotaktisen paikannuksen turvallisuuden ja toimivuuden varmistamiseksi stereotaktisen
laitteiston on oltava täysin toimiva ja (kuvattu) asianmukaisessa kunnossa:
• Ei laitteiston vikoja tai vaurioita
• Sauvoissa on riittävästi varjoainetta (esim. ei kuivuneita, ei ilmakuplia jne.)
• Etupaikannin levy ei ole taipunut ulos (esim. rungon osan vaikutuksesta)
• Potilaan asettelu ei vaikuta mekaanisesti paikantimeen
• Paikanninta ei ole kuvattu erittäin vääristyneillä MR-sekvensseillä
• Paikantimen koko paikannettavissa oleva alue on kuvattu (esim. ei vain muutamia

leikkeitä)
• Kuvausleikkeet eivät ole merkittävästi kääntyneitä paikantimen geometriaan nähden
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Tuetut kuvat

Kuvatiloja, jotka aiheuttavat kuviin vääristymiä (esim. Echo-planar-magneettikuvauksella [MR EPI]
saatuja tietojoukkoja) tai sopimattoman sauvamarkkerin esityksen (heikon kontrastin vuoksi), ei
voida paikantaa.

Varoitus
Järjestelmässä on toiminto, jonka avulla voidaan mitata ja/tai laskea kuvatietoihin
perustuvia etäisyyksiä, tilavuuksia, halkaisijoita, kulmia, pisteiden sijainteja jne.
(suorakulmaisen koordinaatiston avulla). Jotta tällaiset mittaukset ja/tai laskennat eivät
aiheuttaisi potilaalle vaaraa, käyttäjän on tarkistettava kuvatiedot ja varmistettava, että ne
soveltuvat käyttötarkoitukseen.
Sekä kuvatietojen käyttäjän että tietojen toimittajan (esimerkiksi sairaalan radiologin) on
määriteltävä kuvatiedot soveltuviksi ja varmistettava niiden soveltuvuus säännöllisesti
seuraavia ohjeita noudattamalla:
• Kuvatietojen käyttäjän (esimerkiksi ohjelmiston käyttäjän) ja tietojen toimittajan on

oltava tietoisia siitä, että toimitettuja kuvatietoja käytetään Trajectory Planning -
ohjelmistossa geometristen mittausten ja laskentojen suorittamiseen.

• Kuvatietojen käyttäjä on vastuussa kuvatietoja koskevien vaatimusten täsmentämisestä
kuvien toimittajalle, jos kyseiset vaatimukset ovat olennaisia tietyssä käyttötilanteessa
(jos kyseessä on esimerkiksi spatiaalinen tarkkuus).

• Kuvatietojen toimittaja on vastuussa siitä, että toimitetut tiedot vastaavat kuvatietojen
käyttäjän ilmoittamia vaatimuksia (esimerkiksi spatiaalisen tarkkuuden osalta).

• Kuvatietojen toimittaja on vastuussa sen tarkistamisesta, että toimitetut kuvatiedot
vastaavat vaatimuksia (esimerkiksi kalibroimalla kuvantamislaite ja suorittamalla
Trajectory Planning -ohjelmiston mittausominaisuuksia simuloivat fantomitestit
säännöllisesti).

• Kuvatietojen käyttäjän ja tietojen toimittajan on oltava tietoisia siitä, että Brainlab tai itse
ohjelmisto ei voi varmentaa tai tarkistaa potilaskohtaisia kuvatietoja, joita käytetään
Trajectory Planning -ohjelmistossa tietyissä käyttötilanteissa.

Varoitus
Tarkkaa stereotaktista paikannusta varten kuvatut kuvatiedot eivät saa koskaan olla
kompromissi kudosten erottumisen, spatiaalisen tarkkuuden ja paikantimen sauvojen
esittämisen välillä. Muutoin hoitosuunnittelun tulokset voivat olla virheellisiä, mikä saattaa
vahingoittaa potilasta.

Varoitus
Älä käytä vääristyneitä kuvia stereotaktiseen paikannukseen. Magneettikuvien
vääristyminen voi olla kuvauslaitteen sisäinen ongelma tai johtua kuvatilavuudessa olevien
materiaalien häiriöistä. Tässä yhteydessä MR-kuvauksen käyttäminen stereotaksiaan
saattaa itsessään olla kriittistä. Suorita stereotaksia vain käyttämällä vääristymättömiä ja
erittäin tarkkoja kuvia.

Stereotaxy-ohjelmiston käynnistäminen

Toimenpiteet

Valitse Stereotaxy erikoistyönkuluista (kuten STEREOTAXY - STEREOTACTIC PLANNING).

Stereotaktinen suunnittelu ja paikannus
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Yleinen työnkulku

Toimenpiteet

1. Valitse kuvattu kuvajoukko paikantimella.

2. Valitse haluamasi paikannin työkaluriviltä.
Paikannus käynnistyy automaattisesti.

Stereotaktisten paikannustulosten tarkistaminen ja korjaaminen

Toimenpiteet

1. Tarkasta jokainen leike sauvatunnistusmäärityksen suhteen.
Tämä pätee kaikkiin leikkeisiin (esim. vihreisiin, keltaisiin ja punaisiin).
Jos sauvaa ei ole tunnistettu oikein, korjaa sen sijainti manuaalisesti.
Jos sauvaa ei ole tunnistettu lainkaan, sijoita se manuaalisesti Add Rod -toiminnolla.

2. Käytä Ignore Slice -toimintoa leikkeille, jotka ovat paikannettavan alueen ulkopuolella (ts.
leikkeet, jotka ovat paikantimen geometrian ulkopuolella ja joissa ei ole yhtään sauvaa tai
niitä on liian vähän).

3. Valitse muutokset tehtyäsi Localize, jolloin saat uuden, tarkistettuihin ja korjattuihin sau-
vatunnistuksiin perustuvan paikannustuloksen.

4. Jatka Ignore Slice -toiminnon käyttöä sulkeaksesi pois yksittäisiä leikkeitä (jotka sisältä-
vät esim. ilmakuplia).
Älä käytä Ignore Slice -toimintoa korjataksesi kuvavääristymiä, artefakteja tai viallista
paikanninlaitteistoa (jossa on esim. irrallisia tai vääntyneitä levyjä).

HUOMAUTUS: jos ohitettujen leikkeiden määrä on liian suuri (esim. viallisen laitteiston tai
kuvausartefaktojen vuoksi), paikannusta ei voida laskea. Tässä tapauksessa paikannin on
korjattava ja/tai on tehtävä uusi kuvaus. 

Epäonnistunut paikannus

Jos yhtään leikettä ei paikannettu:

Toimenpiteet

1. Tarkista määritetty paikannin.

2. Jos valittuna on väärä paikannin, määritä oikea paikannin ja toista paikannus.

3. Aloita vaiheet yleisen työnkulun mukaisesti edellä kuvatulla tavalla.
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5.2 Kuvajoukon paikannus

Tietoa paikantimen määrittämisestä

Paikantamisen ensimmäisessä vaiheessa määritetään paikannin. Paikannin määrittää leikejoukon
viitekehyksen (koordinaatiston).

Paikanninlaitteisto

Varoitus
Varmistaaksesi stereotaktisen paikannuksen turvallisuuden käytä vain yhteensopivaa
stereotaktista laitteistoa. Stereotaktinen laitteisto on kuvattava ja sitä on käytettävä
yhteensopivalla tavalla.
• Oikea paikanninlevy on kiinnitettävä oikeassa asennossa (esim. inomed-järjestelmällä

varmistaen, ettei oikeaa paikanninlevyä kiinnitetä potilaan vasemmalle puolelle).
• Käytä vain Brainlabin yhteensopiviksi ilmoittamia paikanninversioita.
• Vain tietyt Brainlabin erittelemät päätelineet ja/tai paikantimen kiinnitysvaihtoehdot ovat

yhteensopivia.

Kuvajoukon paikannus

Toimenpiteet

1. Avaa Stereotaxy-tilassa Data ja valitse paikannettava kuvajoukko.

2.

Avaa Frame Planning -valikko työkalupalkista.

3.
Valitse Localization.
Näyttö siirtyy paikannustilaan.

4.

Kuvajoukon paikannus
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Toimenpiteet
Valitse paikannin pudotusvalikosta. Varmista, että valitset saman yhdistelmän, jota käytet-
tiin kuvauksen aikana.

5. Paikannus käynnistyy automaattisesti.

Varoitus
Valitse paikannusta varten oikea paikanninvaihtoehto. Jos valitset väärän
paikantimen, kaikki leikkeet saatetaan onnistuneesti paikantaa, mutta pai-
kantimen, päätelineen ja kaarijärjestelmän yhdistelmään perustuva koordi-
naattijärjestelmä on virheellinen.

Paikannusesimerkki

① ②

③④
Kuva 42  

Nro Näkymä Kuvaus

① Luettelo

Paikantimen tuloksesta riippuen leikkeet näytetään seuraavissa vä-
reissä:
• Vihreä: leikkeen paikannus onnistui.
• Keltainen: leike on paikannettu, mutta tarkkuus on heikko yhden tai

usean väärin sijoitetun sauvamarkkerin, heikon kuvanlaadun tai pai-
kantimen epätarkan geometrian vuoksi.

• Punainen: Leikkeen paikannus ei onnistunut. Tähän voi olla monia
syitä (esim. tunnistettujen sauvojen liian pieni määrä).

② Päänäkymä

Näyttää luettelonäkymässä valittuna olevan leikkeen ja sen, pystyttiin-
kö kuvaleike paikantamaan (vasen yläkulma).
Sauvamarkkerien värit:
• Vihreä: paikannetut sauvamarkkerit.
• Keltainen: sauvamarkkerit, joiden paikannustulos on heikoin.
• Sininen: ilmaisee, että joidenkin sauvamarkkerien tunnistus epäon-

nistui.
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Nro Näkymä Kuvaus

③
Suurennettu ak-
siaalinen näky-
mä

Näyttää päänäkymässä suurennetun näkymän alueesta, joka on rajat-
tu valkoisella pisteviivalla piirretyllä ympyrällä. Tätä näkymää käyttä-
mällä voit tutkia paremmin tietyn sauvamarkkerin sijainnin. Napsautta-
malla toista sauvamarkkeria voit suurentaa haluamasi toisen alueen.

④ 3D

3D-näkymä kaikista tunnistetuista sauvamarkkereista yhdessä odote-
tun paikanningeometrian kanssa.
Tämän näkymän avulla voit tarkistaa paikantimen sauvojen geomet-
rian ja tunnistaa leikkeet, jotka sisältävät väärin sijoitettuja sauvamark-
kereita. Sauvamarkkerien tulee muodostaa suora linja.

Paikannuksen tarkistaminen

Tarkista huolella kunkin näkymän sisältö visuaalisesti varmistaaksesi, että paikantaminen onnistui.

Varoitus
Tarkista kustakin leikkeestä havaittujen paikanninsauvojen virheettömyys ja tarkkuus.
Vaikka ohjelmisto ilmoittaisi, että leike on paikannettu onnistuneesti (esim. näkyy vihreänä
luettelonäkymässä), jokainen leike on tarkistettava erikseen ja määritettävä, onko
paikanninsauvan tunnistamista korjattava manuaalisesti. Tarkista kunkin näkymän sisältö
huolellisesti varmistaaksesi, että paikantaminen onnistui.

Kynnyksen säätö

Jos sauvamarkkereita ei tunnisteta selkeästi, käytä Threshold-toimintoa.

①
Kuva 43  

Toimenpiteet

Säädä Threshold-arvoa liukusäätimellä ①. Tarvittaessa säädä sauvamarkkerien tunnistukseen
käytettävää kynnysarvoa.

Kuvajoukon paikannus
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Paikannuksen tilaraportti

Kuva 44  

Ohjelma paikantaa käytettävissä olevat leikkeet ja näyttää paikannuksen tilaraportin.
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5.3 Leikkeiden ohitus

Milloin leikkeitä tulee ohittaa

Ignore Slice -toiminnolla voit sulkea paikannuslaskennasta pois leikkeet, joiden
sauvamarkkerimääritys on riittämätön. Tätä voidaan käyttää leikkeille, joissa sauvamarkkerien
sijoittaminen manuaalisesti ei ole mahdollista.
Kun ohitat tällaiset leikkeet, niitä ei enää huomioida paikannuslaskennassa, mutta ne kuitenkin
säilyttävät vastaavan sijaintinsa kuvajoukossa.
Ignore Slice -toiminto ei poista leikkeitä paikannuksesta.
HUOMAUTUS: Ignore Slice -toimintoa ei voi käyttää, jos:
• potilas liikkui kuvaamisen aikana
• kuvajoukoissa näkyy vääristymiä
• yrität korjata viallisen paikanninlaitteiston, joka sisältää epäpuhtauksia (esim. paljon ilmakuplia). 

Varoitus
Tietojoukon ohitetut leikkeet voivat johtaa epätarkkaan paikannukseen, koska
paikannuksessa ei käytetä kaikkia käytettävissä olevia sauvamarkkeritietoja. Käyttäjän on
paikannettava mahdollisimman paljon leikkeitä (esim. korjaamalla manuaalisesti
paikanninsauvan havaitsemista kaikissa sen leikkeissä) niin, että yleinen
paikannintarkkuus on mahdollisimman korkea. Ohita vain leikkeet, joita ei edelleenkään
voida paikantaa kaikkien sauvamarkkereiden tunnistustarkkuuden manuaalisen
korjaamisen jälkeen.

Yksittäisten leikkeiden ohitus

Toimenpiteet

1. Valitse leike luettelonäkymästä.

2. Valitse Ignore Slice.
Paikannustulos päivitetään, ja leikkeen väri luettelonäkymässä muuttuu punaisesta/keltai-
sesta harmaaksi.

Useiden peräkkäisten (väli-) leikkeiden ohitus

Toimenpiteet

1. Paina näppäimistön Shift-näppäintä ja valitse ensimmäinen ohitettava leike.
Pidä Shift-näppäintä alhaalla ja valitse toinen ohitettava leike tai kaksoisnapsauta leik-
keen päällä, kun haluat valita kaikki viereiset leikkeet, joissa on sama väri.

2. Valitse Ignore Slice. Valitut leikkeet ja kaikki niiden välissä olevat ohitetaan paikannuk-
sessa.
Paikannustulos päivitetään, ja leikkeen väri luettelonäkymässä muuttuu punaisesta/keltai-
sesta harmaaksi.

Leikkeiden ohitus

70 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 Trajectory Planning Ver. 2.5



5.4 Sauvamarkkerien lisäys ja sijoitus

Milloin sauvamarkkereita tulee lisätä tai sijoittaa

Voit lisätä leikkeeseen sauvamarkkerit manuaalisesti, jos ohjelmisto ei kykene paikantamaan
leikettä esimerkiksi tunnistettujen sauvamarkkerien riittämättömän määrän (mikä johtuu esim.
sauvoissa olevista kuplista, kelpaamattomista kuvausparametreista tai T1/T2-painotuksesta).
Jos leikettä ei voida paikantaa, koska markkerisauvat olivat väärin tai epätarkasti asetettuina, voi
asettaa markkerisauvat uudelleen kyseiseen kuvaleikkeeseen.

Sauvamarkkerien sijainnit

Jos kanturin kallistusta käytetään (esim. TT-kuvauksissa) tai jos kuvaus on viisto (esim.
magneettikuvaus), kuvaleikkeiden on leikattava paikantimen sauvojen kanssa kohtisuorassa
kulmassa. Hyväksyttävä kanturin kallistus tai viisto kulma kuvataan kuvausohjeissa.

Sauvamarkkerien lisääminen

①

③

②

Kuva 45  

Toimenpiteet

1. Valitse haluamasi leike luettelonäkymässä ① ja napsauta Add Rod②.

2. Hienosäädä markkerin sijaintia tarpeen mukaan valitsemalla suurennettu näkymä ③.

3. Jatka tällä tavoin, kunnes tarvittava määrä sauvamarkkereita on lisätty.
HUOMAUTUS: Add Rod -toiminto poistuu käytöstä, kun riittävä määrä sauvamarkkereita
on lisätty. 

Kuvaleikkeen paikannuksen toisto

Toimenpiteet

Kun olet muokannut sauvamarkkereita manuaalisesti, valitse Localize.
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5.5 Stereotaktinen raportti

Taustatietoja

Jotta voit luoda raportin, sinun on ensin:
• luotava liikerata
• paikannettava kuvajoukko.

Raportin sisältö

① ②

③

④

Kuva 46  

Stereotaktisen raportin ensimmäisellä sivulla on pakollisia tietoja valitusta liikeradasta ja sen
jälkeen sovelluksessa valituista kaariasetuksista:

Nro

① potilastiedot

② liikeradan tiedot

③ valitun liikeradan päätelineen koordinaatit

④ valitun kiinnityssuunnan kaariasetukset.

Stereotaktinen raportti
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②

①

④

③

⑤

⑥

Kuva 47  

Stereotaktisen raportin toinen sivu sisältää laajempia tietoja valitusta liikeradasta:

Nro Kuvaus

① potilastiedot

② liikeradan tiedot

③ vaihtoehtoiset kiinnitysasennot ja vastaavat kaariasetukset

④ kohdepisteen AC/PC-koordinaatit

⑤ AC/PC-järjestelmän päätelineen koordinaatit

⑥ kohde- ja sisäänmenopisteiden DICOM-koordinaatit.
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Raportin luominen

Toimenpiteet

1.

Valitse Arc Settings.

2.

Valitse Create Report.

3.

Anna suunnitelmalle yksilöllinen nimi ja valitse Save.
HUOMAUTUS: suunnitelma on aina tallennettava. Näin voit palauttaa raportin luomiseen
käytetyt tiedot. 

Stereotaktinen raportti
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5.6 Raporttitoiminnot

Raporttitoiminnot

Painike Kuvaus

Pan: panoroi raporttia.

Zoom: lähentää raportin alueeseen tai loitontaa raportin alueesta.

Fit to Width: sovittaa raportin näytön leveyteen.

Close: sulkee raportin.

Save: tallentaa raportin määritettyyn sijaintiin.

Print: tulostaa raportin määritettyyn tulostimeen.
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Raporttitoiminnot
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6 TUETUT
KAARIJÄRJESTELMÄT

6.1 Tuetut stereotaktiset Elekta (Leksell) -
järjestelmät

Tietoa stereotaktisista paikantimista

Sauvamarkkerien määrä ja geometria voivat vaihdella valitun stereotaktisen paikantimen tyypin
sekä kuvaustilan ja -suunnan mukaan.
Tämän osion taulukoissa on tietoja eri paikantimien sauvamarkkerien geometriasta.

Tuetut Elekta (Leksell) -järjestelmät

Trajectory tukee seuraavia:

Paikannin Pääteline Kaarijärjestel-
mä

Tuettu kokoonpano/
paikanninlevyt

Sauvamarkkerin geo-
metria

Vantage MR
Indicator

Vantage
Coordinate
Frame

Vantage Multi-
purpose Arc

L + R (aksiaalinen: 6
sauvaa).

Vantage CT
Indicator

Vantage
Coordinate
Frame

Vantage Multi-
purpose Arc

L + R (aksiaalinen: 6
sauvaa).

Open CT In-
dicator

Coordinate
Frame G

Multipurpose
Arc

L + A + R (aksiaali-
nen: 9 sauvaa).
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Paikannin Pääteline Kaarijärjestel-
mä

Tuettu kokoonpano/
paikanninlevyt

Sauvamarkkerin geo-
metria

L + R (aksiaalinen: 6
sauvaa).

CT Indicator Coordinate
Frame G

Multipurpose
Arc

L + R (aksiaalinen: 6
sauvaa).

L + A + R (aksiaali-
nen: 9 sauvaa).

L + R (aksiaalinen: 6
sauvaa).

L + A + R + P (aksiaa-
linen: 12 sauvaa).

MR Indica-
tor

Coordinate
Frame G

Multipurpose
Arc

R + P + L (aksiaali-
nen: 9 sauvaa).

L + A + R (aksiaali-
nen: 9 sauvaa).

Tuetut stereotaktiset Elekta (Leksell) -järjestelmät
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Paikannin Pääteline Kaarijärjestel-
mä

Tuettu kokoonpano/
paikanninlevyt

Sauvamarkkerin geo-
metria

L + R (aksiaalinen: 6
sauvaa).

L + H + R (aksiaali-
nen: 9 sauvaa).

HUOMAUTUS: Coordinate Frame G -pääkehys on suunnattava potilaan päässä niin, että sen
irrotettava etuosa (kehyksen etuosa) osoittaa potilaan pään takaosaa kohti.
Trajectory ei tue muita suuntia. 

Leksell Vantage Arc -kaaren kiinnitysvaihtoehdot

Vaihtoehto Kuva

Oikea sivu

Vasen sivu

Leksell Multipurpose Stereotactic Arc

Leksell Multipurpose Stereotactic Arc -kaaren kiinnitysasento on kaaren sivu, josta X- ja Y-
asteikko voidaan lukea.
Esimerkiksi oikean sivun asennossa asteikot ovat kehyksen ja potilaan pään oikealla puolella
vastaavasti (katso taulukko).
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Lisätietoja on kaaren valmistajan käyttöohjeessa.

Asento Kommentti

Sagittaalisesti edessä Kaaren Y-asteikko vastaa kehyksen Y-asteik-
koa.
Lue Y-arvo sagittaalisesti eteen ja taakse kiinni-
tettäessä.

Sagittaalisesti takana

Vasen sivu Kaaren X-asteikko vastaa kehyksen X-asteik-
koa.
Lue X-arvo vasemmalle ja oikealle sivulle kiin-
nitettäessä.

Oikea sivu

Suositellut alueet

Asteikko Alue

X 40–160 mm

Y 25–175 mm

Z 65–160 mm

Kaarikulma 60–167°

Renkaan kulma 0–360°

Leksell Multipurpose Stereotactic Arc -kaaren kiinnitysvaihtoehdot

Vaihtoehto Kuva

Vasen sivu (X/Y-asteikko, katso nuoli)

Oikea sivu (X/Y-asteikko, katso nuoli)

Tuetut stereotaktiset Elekta (Leksell) -järjestelmät
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Vaihtoehto Kuva

Sagittaalisesti edessä (X/Y-asteikko, katso nuo-
li)

Sagittaalisesti takana (X/Y-asteikko, katso nuo-
li)
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6.2 Tuetut inomed-kaarijärjestelmät

Yhteensopivat inomed ZD Arc Systems -järjestelmät

Trajectory tukee seuraavia:

Paikannin Pääteline Kaarijärjestel-
mä

Tuettu kokoonpano/
paikanninlevyt

Sauvamarkkerin geo-
metria

Rev. R Titanium
Ring ZD Arc

L + A + R + P (TT/MR
aksiaalinen yläkiinnit-
teinen)

L + R + P (TT/MR aksi-
aalinen yläkiinnittei-
nen)

Rev. U
Open Cera-
mic Head
Ring

ZD Arc

L + A + R + P (TT/MR
aksiaalinen yläkiinnit-
teinen)

L + R + P (TT/MR aksi-
aalinen yläkiinnittei-
nen)

Tietoa inomed-kaarijärjestelmästä

Trajectory mahdollistaa mekaaniset rajoitukset ja takaa inomed ZD Arc System -järjestelmän
kokonaisvakauden rajoittamalla asteikkojen säädettäviä laajuusalueita.
Siksi mahdollisten asetusten alue on rajoittunut verrattuna kaarijärjestelmään. Trajectory tukee
taulukossa esitettyjä laajuuksia.
Jos kuitenkin tarvitset suuremman laajuusalueen, ota yhteyttä Brainlabiin.

Suositellut alueet

Asteikko Sijainti Alue

A1 Suorakulmainen rumpuakseli 0–65 mm

A2 Suorakulmainen rumpuakseli 20–0 mm

B1 Kiinnityskisko 0–75 mm

Tuetut inomed-kaarijärjestelmät
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Asteikko Sijainti Alue

B2 Kiinnityskisko 75–0 mm

C Suorakulmainen rumpu 0–105 mm

D1 Rumpuakseli 0–360°

E Kaari 20–110°

Kaaren asetusmoduulin asteikko

Seuraavassa taulukossa näkyy stereotaktisten koordinaattiakselien ja kaaren asetusmoduulien
(asteikkojen) välinen suhde yläkiinnityksessä:

ZD Arc -kaaren asento pää-
telineessä

Stereotaktiset koordinaat-
tiakselit

ZD Arc -asetusmoduulin
vastaava asteikko

0°, etupuoli
+X (–X)
+Y (–Y)

B2 (B1)
A1 (A2)

90°, oikea sivu
+X (–X)
+Y (–Y)

A1 (A2)
B2 (B1)

180°, takasivu
+X (–X)
+Y (–Y)

B2 (B1)
A2 (A1)

270°, vasen sivu
+X (–X)
+Y (–Y)

A2 (A1)
B2 (B1)

inomed ZD Arc System -kiinnitysvaihtoehdot

Seuraavassa taulukossa esitetään yläkiinnitysvaihtoehdot:

Vaihtoehto Kuva

270°, vasen sivu

90°, oikea sivu
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Vaihtoehto Kuva

0°, etupuoli

180°, takasivu

Tuetut inomed-kaarijärjestelmät
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6.3 Tuetut Integra (Radionics) -kaarijärjestelmät

Yhteensopivat Integra (Radionics) -kaarijärjestelmät

Trajectory tukee seuraavia:

Paikannin Pääteline Kaarijärjestel-
mä

Tuettu kokoonpano/
paikanninlevyt

Sauvamarkkerin geo-
metria

BRW-LF

HRA-IM

CRW-ASL (TT aksiaalinen: 9 sau-
vaa).

Precision CRW (TT aksiaalinen: 9 sau-
vaa).

UCHR-AP

CRW-ASL (TT aksiaalinen: 9 sau-
vaa).

Precision CRW (TT aksiaalinen: 9 sau-
vaa).

ULCF-0 UCHR-AP CRW-ASL

L + A + R + P (TT/MR
aksiaalinen: 10 sau-
vaa).

L + H + R (MR Coro-
nal: 9 sauvaa).
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Paikannin Pääteline Kaarijärjestel-
mä

Tuettu kokoonpano/
paikanninlevyt

Sauvamarkkerin geo-
metria

Precision CRW

L + A + R + P (TT/MR
aksiaalinen: 10 sau-
vaa).

L + H + R (MR Coro-
nal: 9 sauvaa).

LL01 UCHR-AP

CRW-ASL

L + A + R + P (TT/MR
aksiaalinen: 10 sau-
vaa).

L + H + R (MR Coro-
nal: 9 sauvaa).

Precision CRW

L + A + R + P (TT/MR
aksiaalinen: 10 sau-
vaa).

L + H + R (MR Coro-
nal: 9 sauvaa).

HUOMAUTUS: Integra (Radionics) käyttää seuraavia lyhenteitä.
• BRW-LF = Brown Roberts Wells - Localizer Frame
• HRA-IM = Intubation Head Ring Assembly
• CRW-ASL = Cosman Robert Wells - Lightweight Arc System
• UCLF-0 = Universal Compact Localizer Frame
• UCHR-AP = Universal Compact Head Ring - Adapter Plate
• LL01 = Luminant Localizer 

Tuetut Integra (Radionics) -kaarijärjestelmät
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Suositellut kaarialueet

Asteikko Alue

A-P –100–100 mm

Lateraalinen –100–100 mm

Pystysuuntainen –67–65 mm

Kaarikulma 60–0–60°

Renkaan kulma –30–90...–30°

Radionics-kiinnitysvaihtoehdot

Vaihtoehto Kuva

Anturin alusta edessä tai takana (tapin renkaat
ovat vasemmalta oikealle)

Anturin alusta vasemmalla tai oikealla sivulla
(tapin renkaat ovat edestä taakse)
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Tuetut Integra (Radionics) -kaarijärjestelmät
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