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1 INFORMAȚII GENERALE
1.1 Date de contact

Asistență

Dacă nu găsiți informațiile de care aveți nevoie în acest ghid sau dacă aveți întrebări sau
probleme, contactați departamentul de asistență clienți Brainlab:

Regiune Telefon și fax E-mail

Statele Unite, Canada, America
Centrală și de Sud

Telefon: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazilia Telefon: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Marea Britanie Telefon: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Telefon: +34 900 649 115

Franța și regiunile francofone Telefon: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa
Telefon: +49 89 991568
1044
Fax: +49 89 991568 811

Japonia
Telefon: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Durata de service anticipată

Brainlab asigură o perioadă de cinci ani de service pentru software. În timpul acestei perioade, se
furnizează actualizările de software, precum și asistența pe teren.

Feedback

În ciuda reviziei atente, acest ghid de utilizare poate conține erori. Dacă aveți sugestii de
îmbunătățire, vă rugăm să ne contactați la adresa user.guides@brainlab.com.

Producător

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

INFORMAȚII GENERALE

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.1 Trajectory Planning Ver. 2.5 5

mailto://us.support@brainlab.com
mailto://brazil.support@brainlab.com
mailto://support@brainlab.com
mailto:user.guides@brainlab.com


1.2 Informații juridice

Drepturi de autor

Acest ghid conține informații care sunt proprietate protejată prin drepturi de autor. Nicio parte din
acest ghid nu poate fi reprodusă sau tradusă fără acordul expres scris al Brainlab.

Mărci comerciale Brainlab

• Brainlab® este o marcă comercială a Brainlab AG.
• Brainlab Elements® este o marcă comercială a Brainlab AG.
• iHelp® este o marcă comercială a Brainlab AG.
• SmartBrush® este o marcă comercială a Brainlab AG.

Mărci comerciale non-Brainlab

Elekta®, Leksell® și Leksell® Vantage™ sunt mărci comerciale înregistrate și neînregistrate ale
Elekta AB (publ) în Suedia și în alte țări.
inomed® este marcă comercială înregistrată a inomed Medizintechnik GmbH.
Luminant®, Precision®, Radionics® și CRW® sunt mărci comerciale ale Integra Burlington MA,
Inc. în SUA și în alte țări.
Microsoft® și Windows® sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în SUA și în
alte țări.

Informații privind brevetele

Acest produs poate fi acoperit de unul sau mai multe brevete sau de cereri de brevet în așteptare.
Pentru detalii, consultați: www.brainlab.com/patent.

Software integrat aparținând terților

Acest software se bazează în parte pe următoarele lucrări. Licența completă și notificarea privind
drepturile de autor sunt disponibile accesând legăturile de mai jos:
• 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, drepturi de autor© 1988 – 1997 Sam Leffler și drepturi de autor© 1991 – 1997

Silicon Graphics, Inc. (http://www.simplesystems.org/libtiff)
• Xerces-C++, dezvoltat de Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org)
• Acest produs include software dezvoltat de Apache Software Foundation; drepturi de autor ©

1999 – 2004 (www.apache.org/)
• Porțiuni din acest software se bazează pe lucrări ale Sun Microsystems, Inc.
• Implementarea Brainlab PDF-Viewer se bazează pe biblioteca PDF Direct/PDF Quick View,

soft Xpansion GmbH & Co. KG.; drepturi de autor © 2003 – 2011
• Acest produs include software dezvoltat de Telerik, Inc.; drepturi de autor © 2002 – 2016

Marcajul CE

Eticheta CE indică faptul că produsul Brainlab este în conformitate cu cerințele
esențiale ale Directivei 93/42/CEE a Consiliului European (MDD – Directiva pri-
vind dispozitivele medicale).
În conformitate cu normele stabilite de MDD, Brainlab Elements Trajectory
Planning este un produs din Clasa IIb.

Informații juridice
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Raportarea incidentelor asociate cu acest produs

Aveți obligația de a raporta orice incident grav care este posibil să se fi produs în legătură cu
acest produs către Brainlab și, dacă vă aflați în Europa, către autoritatea națională competentă în
materie de dispozitive medicale.

Vânzări în S.U.A.

Legile federale ale Statelor Unite restricționează acest dispozitiv la vânzarea de către medici sau
la comanda acestora.

INFORMAȚII GENERALE
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1.3 Simboluri

Avertismente

Avertisment
Avertismentele sunt indicate prin simboluri de avertizare sub formă de triunghi. Acestea
conțin informații esențiale pentru siguranță, cu privire la posibila vătămare corporală,
posibilul deces sau alte consecințe grave asociate cu utilizarea sau utilizarea greșită a
dispozitivului.

Atenționări

Atenționările sunt indicate prin simboluri de atenționare sub formă de cerc. Acestea includ
informații privind potențialele funcționări defectuoase ale dispozitivului, defectarea
acestuia sau daunele materiale provocate dispozitivului sau altor bunuri.

Note

NOTĂ: Notele sunt formatate în stil cursiv și indică alte informații utile. 

Simboluri

8 Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.1 Trajectory Planning Ver. 2.5



1.4 Utilizarea sistemului

Domenii de utilizare

Sistemul Trajectory Planning trebuie utilizat pentru vizualizarea, prezentarea și documentarea
imagisticii medicale, inclusiv diferite module de prelucrare și de fuzionare a imaginilor, de
vizualizare și segmentare asistate de atlas, precum și de planificare funcțională intraoperatorie în
care rezultatul se poate utiliza, de exemplu, în intervențiile chirurgicale ghidate stereotactic sau
împreună cu alte dispozitive pentru prelucrare și vizualizare suplimentară.
Aceste proceduri includ, dar nu se limitează la, următoarele:
• Planificarea și simularea procedurilor chirurgicale craniene, cum ar fi amplasarea șunturilor,

intervențiile stereotactice minim-invazive, biopsiile, planificarea și simularea traiectoriilor pentru
stimularea și înregistrarea electrozilor.

Utilizatorii tipici ai sistemului Trajectory Planning sunt profesioniștii medicali, inclusiv, dar fără a
se limita la, chirurgi și radiologi.

Mediul de utilizare preconizat

Mediile de utilizare preconizate pentru Trajectory Planning sunt birouri, săli de conferință sau
blocuri operatorii.

Revizia plauzibilității

Avertisment
Înainte de tratarea pacientului, verificați plauzibilitatea tuturor informațiilor de intrare în
sistem și de ieșire din sistem.

INFORMAȚII GENERALE
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1.5 Compatibilitatea cu dispozitive și software-uri
medicale

Dispozitive medicale compatibile

Producător Dispozitiv medical Descriere

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

Localizator stereo-
tactic

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

Sistem de arcuri
• Vantage Multipurpose Arc
• Multipurpose Arc

Cadre pentru cap
• Coordinate Frame G
• Vantage Coordinate Frame

inomed Medizintechnik
GmbH
Im Hausgrün 29
79312 Emmendingen
Germania

Localizator stereo-
tactic

• Rev. R
• Rev. U

Sistem de arcuri • ZD Arc

Inele pentru cap
• Open Ceramic Head Ring
• Titanium Ring

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

Localizator stereo-
tactic

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

Sistem de arcuri
• CRW-ASL
• Precision CRW

Inel pentru cap
• UCHR-AP
• HRA-IM

Dispozitive non-Brainlab

Avertisment
Utilizarea combinațiilor de dispozitive medicale care nu au fost autorizate de Brainlab
poate afecta negativ siguranța și/sau eficacitatea dispozitivelor și poate pune în pericol
siguranța pacientului, a utilizatorului și/sau mediul înconjurător.

Utilizarea instrumentului

Utilizați numai instrumentele și piesele de schimb specificate de Brainlab împreună cu acest
software. Utilizarea instrumentelor/pieselor de schimb neautorizate poate afecta negativ siguranța
și/sau eficiența dispozitivului medical și poate pune în pericol siguranța pacientului și/sau a mediul
înconjurător.

Asamblarea instrumentului

Dacă împreună cu acest produs sunt utilizate eventuale instrumente, asigurați-vă că toate
instrumentele sunt asamblate corect în conformitate cu instrucțiunile din ghidul de utilizare a
instrumentului respectiv.

Compatibilitatea cu dispozitive și software-uri medicale
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Software-urile medicale Brainlab compatibile

Cu acest sistem puteți instala și utiliza numai software-uri medicale Brainlab specificate de către
Brainlab. Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab pentru clarificări cu privire la
compatibilitatea cu software-urile medicale Brainlab.

Software non-Brainlab

Numai angajații autorizați de Brainlab pot instala software-ul pe sistemul Brainlab. Nu
instalați și nu ștergeți aplicațiile software.

Actualizări

Avertisment
Actualizările sistemului de operare (remedieri rapide) sau ale software-urilor terțe ar trebui
să fie efectuate în afara orelor de lucru ale instituției medicale și într-un mediu de testare
pentru a verifica funcționarea corectă a sistemului Brainlab. Brainlab monitorizează
remedierile rapide emise de Windows și va fi informată, în cazul anumitor actualizări, dacă
pot apărea anumite probleme. Dacă întâmpinați dificultăți în ceea ce privește remedierile
rapide ale sistemului de operare, contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab.

Scanarea antivirus și anti-malware

Brainlab recomandă protejarea sistemului cu software antivirus de ultimă oră.
Rețineți că unele setări ale software-ului de protecție anti-malware (de ex., un scaner de viruși)
pot afecta negativ performanța sistemului. De exemplu, dacă sunt efectuate scanări în timp real și
este monitorizat accesul la fiecare fișier, atunci este posibil ca încărcarea și salvarea datelor
pacientului să fie lentă. Brainlab recomandă dezactivarea scanărilor în timp real și efectuarea
scanărilor antivirus în afara orelor de lucru ale instituției medicale.

Avertisment
Asigurați-vă că software-ul antivirus nu modifică directoarele Brainlab, în special:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData etc.

Avertisment
Nu descărcați și nu instalați actualizări în timpul planificării tratamentului.
Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab pentru informații suplimentare referitoare
la oricare dintre aceste aspecte.

Actualizări de securitate Microsoft pentru Windows și actualizări ale driverelor

Brainlab permite instalarea doar a corecțiilor de securitate. Nu instalați pachete de servicii și
actualizări opționale. Verificați setările pentru a vă asigura că actualizările sunt descărcate și
instalate în mod corect și la un moment adecvat. Nu actualizați driverele de pe platformele
Brainlab.
Consultați site-ul web Brainlab pentru mai multe informații despre setări și o listă a actualizărilor
de securitate Microsoft care sunt blocate de departamentul de asistență clienți al Brainlab.
Adresă: www.brainlab.com/updates
Parolă: WindowsUpdates!89

Linkuri conexe

Sisteme stereotactice Elekta (Leksell) compatibile la pagina 81

INFORMAȚII GENERALE
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Sisteme de arcuri inomed compatibile la pagina 86
Sisteme de arcuri Integra (Radionics) acceptate la pagina 89

Compatibilitatea cu dispozitive și software-uri medicale
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1.6 Instruire și documentare

Instruire Brainlab

Înainte de a utiliza sistemul, toți utilizatorii trebuie să participe la un program de instruire
obligatoriu, susținut de un reprezentant autorizat al Brainlab, pentru a asigura utilizarea corectă și
în siguranță.

Suport supervizat

Înainte de utilizarea sistemului pentru procedurile chirurgicale, acolo unde navigarea asistată
computerizat este considerată esențială, se recomandă să realizați un număr suficient de
proceduri complete împreună cu un reprezentant Brainlab.

Responsabilitatea

Avertisment
Acest sistem oferă medicului numai asistență, fără a substitui sau înlocui experiența
utilizatorului clinic și/sau responsabilitatea acestuia în timpul utilizării.

Citirea ghidurilor de utilizare

Acest ghid descrie software medical și dispozitive medicale complexe care trebuie utilizate cu
atenție.
Astfel, este important ca toți utilizatorii sistemului, ai instrumentului sau ai software-ului:
• să citească cu atenție acest ghid înainte de a manevra echipamentul,
• să aibă acces permanent la acest ghid.

Ghiduri de utilizare disponibile

NOTĂ: Ghidurile de utilizare disponibile variază în funcție de produsul Brainlab. Dacă aveți
întrebări cu privire la ghidurile de utilizare pe care le-ați primit, contactați departamentul de
asistență clienți al Brainlab. 

Ghid de utilizare Cuprins

Ghiduri de utilizare a soft-
ware-urilor

• Prezentare generală a planificării tratamentului și a ghidării asis-
tate de explorarea imagistică

• Descrierea configurării sistemului din sala de operații
• Instrucțiuni software detaliate

Ghiduri de utilizare a hard-
ware-ului

Informații detaliate cu privire la componentele hardware chirurgica-
le și pentru radioterapie, definite de obicei ca instrumente comple-
xe, de dimensiuni mari

Ghiduri de utilizare a instru-
mentelor Instrucțiuni detaliate cu privire la manipularea instrumentelor

Ghidul de curățare, dezin-
fectare și sterilizare

Detalii referitoare la curățarea, dezinfectarea și sterilizarea instru-
mentelor

Ghid de utilizare a sistemu-
lui Informații detaliate cu privire la configurarea sistemului

Ghid tehnic de utilizare Informații tehnice detaliate cu privire la sistem, inclusiv specificații
și informații privind conformitatea

Ghid tehnic și de utilizare a
sistemului

Combină conținutul Ghidului de utilizare a sistemului și Ghidul teh-
nic de utilizare

INFORMAȚII GENERALE
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Abrevieri

Acest ghid de utilizare poate conține următoarele abrevieri:

Abreviere Definiție

AC/PC Anterior Commissure (Comisură anterioară)/Posterior Commissu-
re (Comisură posterioară)

Hartă de trasare ADC DTI Apparent Diffusion Coefficient (Coeficient de difuzie aparentă
DTI)

B0 Imagine DTI achiziționată la b = 0 sec./mm2

BOLD Blood Oxygen Level Dependent (Dependent de nivelul de oxigen
din sânge)

CT Computer Tomography (Tomografie computerizată)

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine (Imagistică digi-
tală și comunicații în medicină)

DTI Diffusion Tensor Imaging (Imagistică prin difuzie tensorială)

MER/S Microelectrode Recording and Stimulation (Înregistrare și stimula-
re cu microelectrozi)

IRM Imagistică prin rezonanță magnetică

PACS Picture Archiving and Communication System (Sistem de comuni-
care și de arhivare a imaginilor)

PET Positron Emission Tomography (Tomografie prin emisie de pozitro-
ni)

Instruire și documentare
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2 PREZENTAREA GENERALĂ
A SOFTWARE-ULUI

2.1 Introducere

Introducere în Trajectory Planning

Figura 1  

Trajectory Planning este o configurație pentru dispozitive medicale, care se bazează pe
software-ul Trajectory și care asigură funcțiile esențiale necesare planificării traiectoriei.
Cu software-ul Trajectory puteți să planificați, pe imaginile scanate, posibilele căi de abord pentru
instrumentele chirurgicale.

PREZENTAREA GENERALĂ A SOFTWARE-ULUI
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2.2 Funcții de vizualizare a imaginilor

Opțiuni de vizualizare

Buton Funcție

Zoom: Activează funcția de mărire/micșorare în regiunea de interes.
De asemenea, pentru a mări/micșora, puteți utiliza simultan tasta CTRL
și rotița mouse-ului.

Scroll: Activează funcțiile de defilare în planul de reconstrucție afișat.
Pentru fiecare opțiune de vizualizare și de interacțiune există un incre-
ment de defilare dedicat: 
• Utilizați butoanele din imagine pentru a defila în sus/în jos 0,5 mm.
• Glisați indicatorul mouse-ului în imaginea principală pentru a defila în

sus/în jos (în funcție de nivelul de mărire/micșorare).
• Rotiți rotița mouse-ului menținând indicatorul mouse-ului deasupra

părții laterale a imaginii Inline pentru a defila în sus/în jos 0,5 mm în
direcția traiectoriei.

NOTĂ: Unele funcții de defilare sunt disponibile indiferent dacă butonul
Scroll este activat sau nu. 

Pan: Panoramează deplasarea planurilor verticale și orizontale.
De asemenea, pentru a panorama, puteți utiliza simultan tasta CTRL și
butonul stânga al mouse-ului.

Windowing: Ajustează luminozitatea și contrastul unei secțiuni.
• Glisarea în jos/sus crește/reduce luminozitatea.
• Glisarea spre dreapta/stânga crește/reduce nivelul de contrast. 

Opțiuni suplimentare

Buton Funcție

• Afișează traiectoria activă.
• Utilizați butoanele săgeți pentru a comuta între traiectorii.

Center: Defilează și panoramează automat reconstrucția în plan verti-
cal sau lateral pentru afișarea țintei/intrării (în centrul vizualizării).

Rotate: Rotește vizualizarea curentă.
• Rotește reconstrucția 2D în raport cu alte vizualizări.
• Rotește planul de reconstrucție 3D/imaginea 3D.
• Reglează planul de defilare (în vizualizările specifice).

Funcții de vizualizare a imaginilor
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Buton Funcție

Undo: Anulează ultima modificare sau mai mulți pași consecutivi.

PREZENTAREA GENERALĂ A SOFTWARE-ULUI
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2.3 Meniul Data

Utilizarea meniului Data

① ② ③ ④

⑦
⑥
⑤

Figura 2  

Selectați Data pentru a deschide meniul Data. Vizualizați datele disponibile despre pacient și alt
conținut (de exemplu, Trajectories) sau schimbați dispunerile.

Nr. Descriere

① Selectați MORE pentru a selecta/deselecta conținut suplimentar.

② Planul activ este afișat în interiorul meniului Data, împreună cu starea.

③ Vizualizați datele modificate ale pacientului. În mod implicit este afișat tot conținutul din
meniul derulant Images, în timp ce conținutul din alte meniuri derulante este ascuns.

④ Comutați între dispunerile disponibile.

⑤ Selectați/deselectați pentru a afișa/ascunde tot conținutul din meniu.

⑥ Selectați/deselectați pentru a afișa/ascunde formele 3D.

⑦ Selectați săgeata pentru a deschide/închide un meniu de conținut.

Avertisment
Obiectele segmentate sau tracturile de fibre pot să fie greșite sau prea inexacte pentru
localizarea unei structuri anatomice sau funcționale. Din acest motiv, utilizați obiectele

Meniul Data
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segmentate sau tracturile de fibre pentru planificarea traiectoriei numai ca informații
suplimentare pe lângă reconstrucțiile imaginilor pacientului.

Traiectorii

Figura 3  

În meniul Data sunt prezentate următoarele informații despre fiecare traiectorie:
• Setul de imagini în care traiectoria este înregistrată
• Lungimea (distanța dintre punctul țintă și punctul de intrare)
• Denumirea și proprietățile sale

Utilizați meniul Trajectories pentru a vizualiza, a defini și a edita următoarele proprietăți ale
traiectoriei:
• Name: Introduceți o denumire în spațiul prevăzut
• Comment: Adăugați un comentariu, după caz
• Color: Selectați o culoare din paleta de culori
• Shape: Selectați și editați o formă din meniul Custom 3D Shape

De asemenea, puteți exporta traiectoria prin intermediul funcției Export.

PREZENTAREA GENERALĂ A SOFTWARE-ULUI
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2.4 Dispuneri

Dispunerea ACS

Figura 4  

Dispunerea ACS afișează reconstrucții axiale, coronale, sagitale și perpendiculare
corespunzătoare setului de imagini activ într-o dispunere de vizualizare 2 x 2. În ceea ce privește
defilarea prin volumul redat imagistic, este cea mai flexibilă dispunere dintre cele patru. Aranjarea
pe trei planuri a celor trei reconstrucții ortogonale (mai exact, axial, coronal și sagital) oferă o bună
viziune spațială de ansamblu a anatomiei vizualizate.
• În fiecare dintre modurile de vizualizare, numele modului de vizualizare este afișat în colțul din

stânga sus (de ex. Perpendicular). Dacă modurile de vizualizare sunt centrate pe țintă, atunci
Distance to Target este afișată în modul de vizualizare în stânga sus.

• Dacă ați derulat modurile de vizualizare până într-un punct care nu se află pe axa traiectoriei,
nu se afișează nicio distanță până la țintă și toate cele patru moduri de vizualizare vor afișa un
„reticul” care indică poziția punctului din spațiu vizualizat.

• Dacă realizați modificări ale traiectoriei, se actualizează toate modurile de vizualizare.
Utilizați această dispunere clasică ACS pentru poziționarea inițială a traiectoriei, pentru corecții
exacte, precum și pentru revizuirea finală a planului.

Dispuneri
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Dispunerea Inline

Figura 5  

În dispunerea Inline, imaginea din partea stângă afișează o reconstrucție perpendiculară prin acel
punct de pe axa traiectoriei care este definit de linia galbenă, precum și valorile etichetate în
modul de vizualizare. Cele două moduri de vizualizare inline din partea dreaptă afișează
reconstrucții care se află în plan cu axa traiectoriei. Reconstrucțiile Inline 1, Inline 2 și
Perpendicular sunt ortogonale una în raport cu alta.
Utilizați dispunerea Inline pentru a revizui și perfecționa căile traiectoriilor (de exemplu, pentru a
evita penetrarea vaselor sanguine sau pentru a optimiza abordarea țintei).

Dispunerea Overview

①

Figura 6  
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Dispunerea Overview este similară cu dispunerea Inline, dar adaugă un mod de vizualizare 3D
pentru afișarea reconstrucțiilor în plan 3D (Axial, Coronal, Sagittal) sau a imaginilor 3D (Cortex,
Bone, Skin, Objects, MIP, DRR).
Selectați ① pentru a vedea opțiunile de vizualizare 3D (de exemplu, opțiunile pentru planul axial
3D sau imaginea 3D). Opțiunile care sunt disponibile se bazează pe tipul de imagine selectată în
meniul Data. În acest exemplu, este afișată o imagine DRR:

Figura 7  

Utilizați dispunerea Overview ca alternativă la dispunerile ACS și Inline. De asemenea, o puteți
folosi pentru a vedea interpretari 3D ale imaginii anatomice de ansamblu.

Avertisment
În funcție de rezoluția imaginii, de contrastul și anatomia individuală a pacientului,
afecțiunile anatomice critice pot să nu apară pe imaginile 3D sau să apară mascate.
Structurile redate 3D trebuie verificate întotdeauna în reconstrucții 2D sau în secțiunile
originale.

Dispunerea Bimodal

Figura 8  

Cu ajutorul dispunerii Bimodal puteți să revizuiți o traiectorie în reconstrucțiile alăturate a două
seturi de imagini diferite (de exemplu, CT și RMN) care sunt co-înregistrate prin una sau mai
multe fuziuni de imagini.
Utilizați dispunerea Bimodal pentru a vă asigura că eroarea/inexactitatea generală acumulată a
co-înregistrărilor (fuziunii imaginilor) este acceptabilă. De asemenea, o puteți utiliza pentru a
confirma faptul că traiectoria este sigură și eficientă, în cadrul unei revizuiri generale a planului
(de exemplu, în ziua intervenției chirurgicale).

Dispuneri
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2.5 Meniul Trajectory Planning

Despre meniul Trajectory Planning

Figura 9  

Deschideți meniul Trajectory Planning prin selectarea săgeții.

Buton Descriere

Create New Creează o traiectorie nouă. Glisați punctele țintă și de intrare pentru a
alinia traiectoria.

Properties Deschide caseta de dialog PROPERTIES.

Undo Anulează modificările consecutive aduse poziției punctelor țintă sau de
intrare.

Delete Permite ajustarea punctelor țintă și de intrare.
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Editarea proprietăților traiectoriilor și ale conductorului

①

②

③

④

⑤

Figura 10  

Puteți defini modele specifice de conductoare atribuind un tip de model și diverși parametri
suplimentari. Pe baza acestor parametri, este creat un model de conductor corespunzător, care
poate fi utilizat apoi în alte aplicații ce interpretează aceste informații.
Pentru a deschide caseta de dialog PROPERTIES, selectați Properties din bara de instrumente.

Nr. Descriere

①
Tip Offset: Introduceți lungimea deviației vârfului (în mm) sau faceți clic pe simbolul -
sau + pentru a seta în mod automat deviația vârfului la o valoare care corespunde cu
secțiunile marcate ale formei 3D.

② 3D Shape: Selectați o formă 3D.

③ Comment: Introduceți un comentariu, dacă doriți.

④ Implant Date: Data implantării (salvată ca informație suplimentară).

⑤ Name: Editați denumirea atribuită traiectoriei.

Meniul Trajectory Planning
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2.6 Meniul Measure

Despre meniul Measure

Figura 11  

Meniul Measure vă permite să calculați distanța traiectoriei sau să afișați o margine în jurul
traiectoriei.
Deschideți meniul prin selectarea săgeții.

Buton Descriere

Distance Calculează distanța.

Margin Afișează o margine în jurul formei 3D a traiectoriei.

Glisorul marginii Schimbă dimensiunea marginii din jurul formei 3D (în mm).

Măsurarea distanței

Figura 12  

Selectați Distance din meniul Measure pentru a măsura distanțe anatomice în toate modurile de
vizualizare.
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Adăugarea de margini

①①

②
③

Figura 13  

Selectați Margin ② din meniul Measure pentru a afișa o valoare a marginii în jurul formei 3D
atribuită unei traiectorii ①. Marginea înconjurătoare este afișată în toate modurile de vizualizare.
Puteți schimba dimensiunea marginii prin deplasarea glisorului ③ sau prin apăsarea simbolurilor
⊕ și ⊖.

Meniul Measure
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2.7 Meniul Frame Planning

Despre meniul Frame Planning (numai pentru stereotaxie)

Figura 14  

Utilizați meniul Frame Planning pentru a comuta la software-ul de localizare sau pentru a selecta
setările arcului asociate cu setul de date actual. Deschideți meniul prin selectarea săgeții.

Buton Descriere

Localization Deschide interfața grafică cu utilizatorul și caracteristicile dedicate loca-
lizării stereotactice.

Arc Settings Deschide un panou pentru afișarea/editarea setărilor arcului stereotactic
(calculat pe baza localizării stereotactice) pentru traiectoria activă.

Despre localizare

Puteți accesa caracteristicile dedicate localizării stereotactice prin selectarea butonului
Localization. După ce selectați localizatorul din meniul derulant aflat pe bara de instrumente,
localizarea începe automat.

Avertisment
Trebuie să selectați localizatorul corect pentru localizare, dintre opțiunile furnizate. Dacă
selectați un localizator incorect, s-ar putea ca toate secțiunile să fie localizate cu succes;
totuși, sistemul de coordonate ulterior, bazat pe o combinație între localizator, inelul pentru
cap și sistemul de arcuri, va fi incorect.
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Despre setările arcului

⑤

②

⑥③
④

①

Figura 15  

După ce terminați localizarea stereotactică, selectați Arc Settings pentru a deschise meniul ARC
SETTINGS.

Nr. Descriere

① Selectați pentru a crea un raport (opțiune dezactivată dacă setările arcului sunt în mo-
dul editare).

② Modificați coordonatele arcului.

③
Setul localizat, inclusiv data și ora.
NOTĂ: Verificați întotdeauna dacă este utilizat setul de imagini corect pentru localizare
și calcularea setărilor arcului. 

④
Baza pentru traiectoria activă.
NOTĂ: Aceasta ar putea să fie diferită de setul localizat. 

⑤ Schimbați direcția arcului (dacă este disponibilă pentru localizatorul dumneavoastră).

⑥ Traiectoria activă.

Meniul Frame Planning
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Linkuri conexe

Modul de a localiza setul de imagini la pagina 68
Sisteme stereotactice Elekta (Leksell) compatibile la pagina 81
Sisteme de arcuri inomed compatibile la pagina 86
Sisteme de arcuri Integra (Radionics) acceptate la pagina 89

Modul de a ajusta setările arcului

Modificați orientarea suportului sistemului de arcuri.

Etapă

1. Pentru a ajusta setările arcului, comutați la Modify Coordinates în meniul ARC SET-
TINGS.

2. Pentru a modifica orientarea suportului sistemului, selectați o opțiune din lista derulantă
(lateral-left, lateral-right, sagittal-anterior sau sagittal-posterior).

3. Pentru a ajusta valorile coordonatelor țintei (în milimetri), introduceți valorile în câmpul
prevăzut (de exemplu, X, Y, Z).

4. Pentru a ajusta valorile (în grade) pentru parametrul unghi, introduceți valoarea în câmpu-
rile prevăzute (de exemplu, Ring Angle, Arc Angle).
NOTĂ: Specificați întotdeauna valorile în formatul dat. În caz contrar, se poate ca softwa-
re-ul să nu accepte setările dumneavoastră pentru arc. 
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2.8 Meniul Coordinates

Despre meniul Coordinates

Figura 16  

Meniul Coordinates se află în zona de vizualizare.
Dacă nu există nici o traiectorie sau traiectoria activă nu este co-înregistrată în setul de imagini
activ, atunci nu sunt afișate coordonate AC/PC sau DICOM. Coordonatele DICOM se raportează
întotdeauna la setul de imagini activ.

Linkuri conexe

Localizarea AC/PC la pagina 57
Modul de a adăuga coordonate AC/PC la pagina 57

Despre coordonatele AC/PC

Coordonatele AC/PC sunt activate doar dacă:
• Localizarea AC/PC a fost efectuată în setul de imagini selectat
• Setul de imagini selectat a fost fuzionat cu un set de imagini localizat AC/PC

NOTĂ: Modificarea localizării AC/PC nu modifică traiectoriile definite în funcția AC/PC.
Traiectoriile își mențin întotdeauna poziția în raport cu datele imaginii în care au fost create. 

Meniul Coordinates
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Cum se afișează sau ascunde meniul Coordinates

Etapă

1. ①

Pentru a deschide meniul Coordinates, selectați săgeata ①. Meniul se deschide.

2. Pentru a ascunde meniul Coordinates, selectați săgeata. Meniul se închide.
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Meniul Coordinates
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3 FLUXURI DE LUCRU
3.1 Despre fluxurile de lucru tipice

Fluxurile de lucru disponibile în Trajectory Planning

Figura 17  

În funcție de cerințele dumneavoastră, utilizați Trajectory Planning pentru planificarea
preoperatorie, înregistrarea stereotactică în ziua intervenției chirurgicale sau revizuirea
postoperatorie (de exemplu, inclusiv localizarea conductorului și detectarea orientării).
Pentru a începe, selectați un flux de lucru de specialitate:
• Cranial > Trajectory Planning
• Stereotaxy > Stereotactic Planning
• Stereotaxy > Post-Op Review

FLUXURI DE LUCRU
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Fluxul de lucru Trajectory Planning

①
Figura 18  

Utilizați fluxul de lucru de planificare a traiectoriei în orice etapă pentru a crea o planificare
anatomică a traiectoriilor, bazată pe imagini. Acest flux de lucru vă oferă numai caracteristici
Trajectory (de ex. fără caracteristici pentru localizare stereotactică sau calcularea setărilor
arcului).

Etapă

1. Selectați un flux de lucru precum CRANIAL - TRAJECTORY PLANNING.
Se deschide Patient Selection.

2. Selectați un pacient.
Selectați imagini, obiecte, fascicule de fibre, traiectorii sau planuri și apoi selectați OK.
NOTĂ: Dacă selectați un plan, vor fi selectate toate datele la care se face referire în acest
plan. 

3. Creați, modificați și eliminați co-înregistrări utilizând Image Fusion.
Selectați Done pentru a continua.

4. Creați, modificați și eliminați obiecte utilizând SmartBrush sau Anatomical Mapping.
Selectați Done pentru a continua.

5. Creați, modificați și eliminați fascicule de fibre utilizând Fibertracking.
Selectați Done pentru a continua.

6. Creați, modificați și eliminați traiectorii utilizând Trajectory ①.

7. Salvarea se efectuează sub formă de plan cu o denumire unică definită de utilizator.

8. Identificați denumirea și starea planului (de exemplu, nemodificat) și revizuiți/aprobați pla-
nul utilizând Trajectory.
NOTĂ: Dacă planul nu poate fi aprobat pentru intervenția chirurgicală după revizuire,
acesta trebuie să fie modificat (de exemplu, corectat). Repetați pașii de la 3 până la 8,
după caz. 

9. Încheiați sesiunea.
NOTĂ: Pentru mai multe informații, consultați Ghidurile de utilizare a software-ului cores-
punzătoare. 

Despre fluxurile de lucru tipice
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Fluxul de lucru Stereotactic Planning

①
Figura 19  

Dacă începeți cu planul revizuit și aprobat pe care l-ați creat în fluxul de lucru de planificare a
traiectoriei, fluxul de lucru de planificare stereotactică vă permite să generați setări ale arcului
pentru traiectoriile planificate astfel încât să poată fi efectuată o intervenție chirurgicală
stereotactică.

Etapă

1. Selectați un flux de lucru precum STEREOTAXY - STEREOTACTIC PLANNING.
Se deschide Patient Selection.

2. Selectați planul preoperatoriu revizuit și aprobat care va fi utilizat pentru intervenția chirur-
gicală.
NOTĂ: De asemenea, puteți începe un plan nou. 

3. Selectați setul de imagini care va fi localizat stereotactic și co-înregistrat în planul preope-
ratoriu.

4. Selectați Image Fusion și co-înregistrați setul de imagini localizabil într-un set de imagini
din planul preoperatoriu.

5. Selectați Stereotaxy ①.

6. Identificați denumirea și starea planului (de exemplu, nemodificat) și revizuiți/aprobați
apoi planul (de exemplu, setările arcului, poziția de montare) utilizând Trajectory.
NOTĂ: Dacă planul nu poate fi aprobat pentru intervenția chirurgicală după revizuire,
acesta trebuie să fie modificat (de exemplu, corectat). Repetați pașii de la 4 până la 6,
după caz. 

7. Salvarea se efectuează sub formă de plan cu o denumire unică definită de utilizator.

8. Localizați stereotactic setul de imagini localizabil.
Software-ul generează setările arcului pentru traiectoria activă.

9. Creați un raport în format PDF care să conțină setările arcului.

FLUXURI DE LUCRU
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Fluxul de lucru Revizuire postoperatorie

①
Figura 20  

Utilizați fluxul de lucru postoperatoriu pentru a adăuga seturi de imagini postoperatorii și a
compara pozițiile efective ale implanturilor cu pozițiile planificate.

Etapă

1. Selectați un flux de lucru precum STEREOTAXY - STEREOTACTIC PLANNING.
Se deschide Patient Selection.

2. Selectați un pacient.
Selectați toate imaginile, obiectele, fasciculele de fibre, traiectoriile sau planurile, apoi se-
lectați OK.
NOTĂ: Dacă selectați un plan, vor fi selectate toate datele la care se face referire în acest
plan. 

3. Selectați Lead Localization ①.

4. Selectați Detect de pe bara de instrumente.

5. Revizuiți fiecare conductor în raport cu definiția detectării conductorului.

6. Atribuiți forme 3D fiecărei traiectorii (de exemplu, o formă 3D obișnuită sau un conductor
obișnuit).

7. Încheiați sesiunea.
NOTĂ: Pentru mai multe informații, consultați Ghidurile de utilizare a software-ului cores-
punzătoare. 

Despre fluxurile de lucru tipice
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4 TRAJECTORY PLANNING
ȘI REVIZUIREA
POSTOPERATORIE

4.1 Introducere

Despre Trajectory Planning

Figura 21  

Scopul sistemului Trajectory Planning este de a crea o traiectorie minim invazivă utilizând
software-ul Trajectory.

Modul de a porni software-ul Trajectory

Etapă

TRAJECTORY PLANNING ȘI REVIZUIREA POSTOPERATORIE
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Etapă
Selectați Trajectory din fluxul dumneavoastră de lucru de specialitate, precum CRANIAL - TRA-
JECTORY PLANNING.

Introducere
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4.2 Înțelegerea traiectoriilor

Despre traiectorii

Un punct de intersecție este punctul din spațiul 3D în care axa traiectoriei se intersectează cu
planul de reconstrucție afișat.
Un punct de intersecție este afișat:
• Dincolo de intrare
• Între țintă și intrare
• Dincolo de țintă

Dacă poziția de adâncime este poziționată pe punctul țintă, după ce selectați Center punctul de
intersecție indică poziția exactă a țintei.

Avertisment
Nu confundați indicatorul de intersecție cu poziția țintă sau de intrare. Dacă aveți îndoieli,
utilizați funcția Center pentru a defila automat până la punctul țintă sau de intrare în toate
modurile de vizualizare și/sau pentru a inspecta linia de adâncime, inclusiv distanțele până
la punctul țintă și cel de intrare.

Exemplu: Punctul de intersecție al traiectoriei și punctul țintă

Figura 22  

Punctul de intersecție (linia galbenă) este la 7 mm deasupra punctului de intrare (cercul roz).

TRAJECTORY PLANNING ȘI REVIZUIREA POSTOPERATORIE
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Figura 23  

Punctul de intersecție se află exact pe intrare (linia galbenă și cercul roz se întâlnesc).

Figura 24  

Punctul de intersecție (linia galbenă) este la 9 mm deasupra punctului țintă (traiectoria roz).

Înțelegerea traiectoriilor
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Figura 25  

Punctul de intersecție se află exact pe țintă (linia galbenă și traiectoria roz se întâlnesc).

Figura 26  

Punctul de intersecție (linia galbenă) este la 6 mm sub punctul țintă (traiectoria roz).

TRAJECTORY PLANNING ȘI REVIZUIREA POSTOPERATORIE
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4.3 Crearea, modificarea și eliminarea traiectoriilor
utilizând software-ul Trajectory

Despre crearea traiectoriilor

Puteți crea traiectorii noi și puteți elimina traiectorii existente în orice moment, utilizând opțiunile
de pe bara de instrumente din Trajectory.
NOTĂ: Brainlab recomandă atribuirea unor denumiri și culori unice pentru a face distincție între
diferitele traiectorii, obiecte, fascicule de fibre etc. 

Comenzile de poziționare a traiectoriei

④③

②

①

Figura 27  

Nr. Descriere

① Zona de selectare a poziționării punctului Target și mânere de prindere.

② Zona de selectare a poziționării punctului Entry și mânere de prindere.

③ Filele de coordonate DICOM și AC/PC.

④ Comutați pentru a modifica coordonatele.

Modul de selectare a unei traiectorii active

Există două modalități de a selecta o traiectorie pentru a interacționa cu aceasta:

Etapă

1.

Utilizați butoanele săgeată pentru a selecta traiectoria cu care doriți să interacționați.

2. Ca alternativă, utilizați meniul Data.

Crearea, modificarea și eliminarea traiectoriilor utilizând software-ul Trajectory
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Etapă
NOTĂ: Puteți să interacționați doar cu traiectoria activă. 

Modul de creare a unei noi traiectorii

Etapă

1. Poziționați mouse-ul oriunde în imagine.

2. Selectați Create New.
Este creată o traiectorie nouă.

Avertisment
Asociați fiecărei traiectorii o denumire unică și semnificativă,
astfel încât aceasta să poată fi clar identificată.

NOTĂ: Opțional, puteți adăuga traiectorii noi utilizând Lead Localization
în etapa postoperatorie. 

Linkuri conexe

Introducere în software-ul Lead Localization la pagina 53

Modul de a multiplica o traiectorie

Etapă

1. Selectați Center după ce poziționați traiectoria originală, astfel încât ținta să fie centrată
în imagini.

2. Selectați Create New pentru a multiplica traiectoria originală (și toate definițiile formelor
3D).

3. Cu această traiectorie nou creată, puteți acum:
a. să schimbați punctul de intrare pentru a planifica o direcție de intrare alternativă,
b. să schimbați punctul țintă pentru a planifica o zonă țintă alternativă din același punct

de intrare,
c. să utilizați coordonate AC/PC relative pentru a reflecta a doua traiectorie în partea la-

terală.

Modul de a edita proprietățile traiectoriilor

Puteți edita proprietățile unei traiectorii în orice moment.

Etapă

1. Utilizați butoanele săgeată de pe bara de instrumente pentru a găsi traiectoria pe care do-
riți să o editați.

2. Selectați Properties de pe bara de instrumente.
Se deschide meniul Properties.

3. Editați proprietățile, după caz.
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Etapă
Pot fi editate sau selectate următoarele proprietăți:
• Name
• Implant Date
• Comment
• Type
• Tip Offset (în mm)

Asociați fiecărei traiectorii o denumire unică, astfel încât aceasta să poată fi clar
identificată.

Repoziționarea punctelor țintă și de intrare

Puteți repoziționa punctele țintă și de intrare ale traiectoriei în cadrul imaginilor sau prin editarea
coordonatelor relative DICOM și/sau AC/PC ale traiectoriei. Pentru aceasta există două opțiuni:
• Glisați punctele țintă și de intrare ale traiectoriei utilizând indicatorul mouse-ului (sau degetul)
• Modificați coordonatele direct în meniu

Modul de glisare a punctelor țintă și de intrare

①

②

Figura 28  

Etapă

1. Glisați punctul țintă ② utilizând indicatorul mouse-ului (sau degetul pe ecranele senzoria-
le) pentru a-l repoziționa pe ecran.

2. Glisați punctul de intrare ① pentru a-l repoziționa pe ecran.

Crearea, modificarea și eliminarea traiectoriilor utilizând software-ul Trajectory
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Modul de a modifica coordonatele AC/PC

Figura 29  

Puteți utiliza meniul Coordinates pentru a modifica manual coordonatele AC/PC din setul
dumneavoastră de imagini.

Etapă

1. Selectați fila AC/PC din meniul coordonatelor.

2.

①

②

③

④
Comutați la Modify Coordinates ①.

3. Selectați punctul de referință ② (de exemplu, AC, MC sau PC) pentru sistemul de coor-
donate.
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Etapă
NOTĂ: Un punct de referință implicit este configurat în funcție de setările dvs. 

4. Editați câmpurile de criterii ③. Puteți edita:
• Target
• Direction
• Trajectory Length

5. În cazul în care coordonatele sunt satisfăcătoare, dezactivați opțiunea Modify Coordina-
tes.

6. În cazul în care coordonatele nu sunt satisfăcătoare, selectați Edit AC/PC ④ pentru a vi-
zualiza opțiuni de editare manuală.
Se deschide ecranul de modificare manuală a coordonatelor.

7.
①

②

③
④

8. Revizuiți sau modificați traiectoriile planificate utilizând următoarele opțiuni de vizualizare
②:
• Scroll
• Pan
• Windowing
• Center AC/PC

De asemenea, puteți revizui alte seturi de imagini cu ajutorul Images ①.

9. După ce ați terminat, selectați OK ③ sau Cancel ④ pentru a anula eventualele modifică-
ri.

Crearea, modificarea și eliminarea traiectoriilor utilizând software-ul Trajectory
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Orientarea proiectată

Figura 30  

În cazul conductoarelor direcționale, software-ul afișează și Projected Orientation în meniul
Coordinates. Projected Orientation indică unghiul dintre anterior și orientarea conductorului
proiectată în planul AC/PC axial.
• Comutați la Modify Coordinates pentru a seta orientarea proiectată.
• Setarea implicită este 0° (anterior).

①
Figura 31  

• Selectați săgeata în jos ① pentru a seta direcția indicată de orientarea conductorului față de
anterior (de ex. Lateral Left Angle sau Lateral Right Angle).

NOTĂ: Dacă doriți să derivați unghiul de orientare proiectat dintr-o scanare fluoroscopică rotativă,
consultați protocolul de scanare Brainlab DBS Lead Localization – Rotational Fluoroscopy. 

Modul de eliminare a traiectoriilor

Etapă

1. Selectați traiectoria de pe bara de instrumente.
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Etapă

2. Selectați Delete.
Traiectoria este eliminată din rezultatul planificării (dar nu este ștearsă per-
manent).
NOTĂ: Vă recomandăm să eliminați întotdeauna eventualele traiectorii ca-
re nu sunt sigure, sunt ineficiente sau sunt inutile, înainte de a salva rezul-
tatul planificării sub formă de plan. 

Crearea, modificarea și eliminarea traiectoriilor utilizând software-ul Trajectory
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4.4 Crearea formelor 3D

Fundal

Puteți atribui o formă personalizată unei traiectorii. O formă 3D poate fi definită în mod
personalizat prin introducerea unor parametri (de ex. prin intermediul unui tip personalizat) sau
prin alegerea unui tip de conductor Boston predefinit.

Modul de creare a formelor 3D

Etapă

1. Deschideți meniul Data.

2.

①

②
Selectați săgeata ① de lângă traiectoria pe care doriți să o editați.

3. Selectați Shape ②.
Se deschide caseta de dialog 3D Shape.

4. ①

Selectați un tip de formă 3D din meniul vertical ①. 
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NOTĂ: Formele 3D pot fi utilizate ca instrument vizual ajutător pentru a poziționa ținta/intrarea pe
o traiectorie. 

Modul de ajustare a parametrilor formei

①

②

③

Figura 32  

Puteți ajusta parametrii pentru fiecare formă 3D.

Etapă

1. Selectați un tip de formă 3D din meniul vertical ①.

2.

Utilizați Add Section pentru a adăuga o nouă secțiune marcată la forma
3D. 

3. Modificați parametrii conform aplicației dumneavoastră chirurgicale.
De exemplu:
• Diameter
• Tip Offset
• Tip Shape
• Offset
• Length

4. Selectați OK.

5. Dacă doriți, utilizați opțiuni de completare automată ② pentru a completa în mod automat
câmpurile tuturor parametrilor. Salvați opțiunile personalizate de completare automată se-
lectând Save As ③ după ce ați creat propria formă 3D personalizată.

6. Selectați OK.

Crearea formelor 3D
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Etapă
NOTĂ: Verificați întotdeauna dacă parametrii pentru oricare opțiune de completare auto-
mată sunt acceptabili în raport cu specificațiile tehnice ale implantului. 

NOTĂ: Atât vizualizarea abstractă a formelor, cât și vizualizarea formelor 3D sunt menite
a fi utilizate ca instrumente vizuale ajutătoare pentru poziționarea punctelor țintă și de in-
trare ale traiectoriei. 

Modul de a exporta conductoarele

Figura 33  

Pentru a exporta conductoare, parcurgeți acești pași.

Etapă

1. Deschideți meniul Data.

2. Din meniul Trajectories, selectați conductorul pe care doriți să îl exportați.

3. Selectați Export.
Se deschide meniul segmentelor de exportat. Puteți selecta fie:
• Separate Segments, dacă doriți să exportați separat secțiunile marcate ale conducto-

rului, fie
• Combined Segments, dacă doriți să exportați toate secțiunile marcate ale conducto-

rului
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Etapă

4. Software-ul exportă informațiile conductorului.

Crearea formelor 3D
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4.5 Introducere în software-ul Lead Localization

Introducere

Înainte de a putea ajusta poziția unui conductor sau a unei traiectorii sau crea forme 3D, trebuie
mai întâi să detectați conductoarele.

Cele mai bune practici

Funcția de detectare a conductoarelor și estimare a orientării depinde de calitatea datelor
dumneavoastră imagistice. Pentru cele mai bune rezultate, consultați protocoalele de scanare
Brainlab Lead Localization.

Modul de a detecta conductoarele

Etapă

1.

Selectați Detect din meniul principal.

2.

Se umple o bară de progres.
Conductoarele sunt detectate și li se atribuie denumiri și culori.
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4.6 Despre detectarea automată a conductoarelor

Despre detectarea automată a conductoarelor

Figura 34  

Cu Lead Localization puteți detecta automat traiectoriile și conductoarele. Suplimentar, puteți
ajusta manual orientarea conductoarelor în software și puteți aproxima orientarea conductoarelor
în scanările CT.

Modul de a detecta automat conductoarele

Etapă

1. Deschideți Lead Localization.
Datele pacientului se deschid în software.

2. Deschideți meniul Trajectory Planning.

3. Selectați Detect.
Software-ul detectează automat eventualele conductoare sau traiectorii din setul de ima-
gini.

Despre detectarea automată a conductoarelor
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Modul de a defini orientarea conductorului

①

Figura 35  

Dacă ați definit un conductor direcțional, modul de vizualizare Lead Orientation este activ.

Etapă

Glisați markerul de orientare ① pentru a reflecta orientarea conductorului direcționat.
Utilizați ghidul orientării din colțul din stânga jos pentru a stabili direcția.
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4.7 Despre Estimate Orientation

Despre funcția Estimate Orientation

①

②

Figura 36  

Puteți aproxima orientarea conductoarelor în scanările CT. Pentru aceasta, mai întâi setați
orientarea fiecărui conductor față de orientarea implantată, apoi selectați Estimate Orientation
①.
Software-ul vă va anunța când a finalizat activitatea ②.

Opțiuni

Selectați Accept pentru a aplica orientarea setată actual și pentru a reveni la ecranul principal.

Selectați Cancel pentru a ignora toate modificările aduse conductorului în cadrul casetei de dia-
log și pentru a reveni la ecranul principal.

Despre Estimate Orientation
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4.8 Localizarea AC/PC

Fundal

Localizarea AC/PC poate fi definită în funcție de următoarele elemente:
• Planul sagital median.
• Pozițiile în care comisura anterioară (AC) și comisura posterioară (PC) se intersectează în

planul sagital median. 

Când este necesară localizarea AC/PC?

Localizarea AC/PC este necesară pentru:
• Orientarea pacientului, care este utilizată pentru alinierea vizualizărilor reconstruite (de

exemplu, axiale, coronale și sagitale) în cadrul activităților de planificare
• Planificarea traiectoriilor pe baza coordonatelor AC/PC definibile

Linkuri conexe

Crearea, modificarea și eliminarea traiectoriilor utilizând software-ul Trajectory la pagina 42

Modul de a adăuga coordonate AC/PC

①

Figura 37  

Dacă nu este definită nicio localizare sau dacă doriți să adăugați coordonate, adăugați-le prin
intermediul meniului Coordinates.

Etapă

1.
Selectați Add AC/PC ① din meniul Coordinates.
Coordonatele AC/PC implicite sunt afișate în modurile de vizualizare a
imaginilor.

2. Dacă este necesar, puteți modifica acum localizarea.
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Modul de eliminare a localizării AC/PC

Etapă

1.

②

①

Comutați la Modify Coordinates ①.

2. Selectați Clear AC/PC ② pentru a elimina localizarea AC/PC.

Informații AC/PC inexacte

Avertisment
Informațiile furnizate de coordonatele AC/PC pot fi incorecte, incompatibile sau inexacte
din cauza localizării necorespunzătoare a sistemului AC/PC sau din cauza deficiențelor
inerente ale metodelor de planificare pe baza sistemului AC/PC. Pentru a preveni
vătămarea pacientului, asigurați-vă că revizuiți toate pozițiile traiectoriilor în modurile de
vizualizare a imaginilor pacientului (de exemplu, filele DICOM și AC/PC).

Localizarea AC/PC
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Exemplu de localizare AC/PC

①

③

②

Figura 38  

Nr. Explicație

① Zonă de selectare a poziționării PC

② Distanță între punctele AC și PC

③ Zonă de selectare a poziționării AC

NOTĂ: Punctele AC și PC sunt vizibile în toate vizualizările. 
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4.9 Verificarea traiectoriilor

Fundal

① ②

③④

Figura 39  

Selectați Data pentru a vizualiza și a gestiona activele preexistente (de exemplu, traiectoriile,
obiectele și tipurile de date pentru traiectoria dumneavoastră).
Pentru rezultate optime:
• Revizuiți toată calea fiecărei traiectorii planificate în dispunerile ACS ①, Overview ② și Inline

③ pentru a verifica să nu fie penetrată nicio structură critică, iar ținta să fie poziționată în mod
adecvat.

• Eliminați oricare aspecte posibile legate de siguranță și eficacitate, verificând fiecare set de
imagini co-înregistrat cu traiectoria.

• Utilizați dispunerea Bimodal ④ pentru a revizui fiecare traiectorie și asigurați-vă că nu există
nicio acumulare de erori de co-înregistrare (de exemplu, lanțuri de fuziune între setul localizat
stereotactic și setul de imagini în care este înregistrată traiectoria).

Avertisment
Toate traiectoriile care sunt încărcate la un moment dat trebuie să fie revizuite din
perspectiva siguranței și a eficacității acestora. Pentru a identifica potențialele contradicții
de planificare, probleme de siguranță și eficacitate, trebuie să fie îndeplinite următoarele
cerințe esențiale:
• Asigurați-vă că sunt utilizate toate informațiile disponibile: revizuiți întotdeauna toate

seturile de imagini multimodale co-înregistrate disponibile pentru fiecare traiectorie.
• Confirmați riscul acceptabil: verificați întotdeauna dacă suma tuturor erorilor propagate

într-o rețea de fuziune este acceptabilă pentru traiectoria/metoda de înregistrare care
urmează să fie utilizată.

• Verificați dacă condițiile planului sunt controlate: efectuați o revizuire a traiectoriei
numai cu un plan nemodificat încărcat. Dacă rezultatul planificării este un plan modificat
sau o selecție de date, mai întâi acesta trebuie să fie salvat de utilizator cu o denumire
definită de utilizator, astfel încât să poată fi revizuit în condiții controlate.

Avertisment
Eliminați întotdeauna orice opțiune de traiectorie nesigură sau ineficientă după revizuire.

Verificarea traiectoriilor
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Planul (preoperatoriu) finalizat salvat (care urmează să fie încărcat în ziua intervenției
chirurgicale) nu trebuie să conțină traiectorii nesigure/ineficiente. Eliminați toată
planificarea unei traiectorii nesigure/ineficiente găsită în timpul revizuirii, pentru a preveni
riscul de utilizare accidentală și salvați rezultatul planificării sub forma unui plan nou cu o
denumire unică, definită de utilizator. Prin intermediul revizuirii, asigurați-vă întotdeauna că
în planul care urmează să fie utilizat pentru intervenția chirurgicală sunt incluse numai
traiectoriile sigure/eficiente.
NOTĂ: Deselectați toate datele înainte de a încărca alt plan, pentru a vă asigura că nu combinați
datele planului cu eventualele date încărcate la acel moment. 

Modul de a revizui traiectorii

① ③

④⑤

②

Figura 40  

Înainte de a începe revizuirea, asigurați-vă că rezultatul planificării a fost salvat sub forma unui
plan și că nu a fost modificat. Dacă planul de revizuit a fost modificat sau provine în mod direct din
selecția datelor, asigurați-vă că mai întâi salvați din nou rezultatul planificării sub forma unui plan
cu o denumire unică, definită de utilizator.

Etapă

1. Selectați un plan pentru revizuire.

2. Selectați o traiectorie de pe bara de instrumente ②.

3. Selectați un mod de vizualizare din colțul stânga sus ① (de ex. Axial).

4. Treceți la regiunea de interes utilizând funcțiile Pan și Zoom.

5. Selectați Scroll ③ și derulați printre reconstrucțiile scanărilor utilizând butoanele din dis-
punerea Overview.
Adâncimea de scanare este indicată de o linie galbenă ④ în vizualizarea Inline.

6. Repetați pașii de la 2 până la 5, după caz, în dispunerile diferite.

7. Continuați cu toate traiectoriile din acest plan nemodificat.

8. Dacă sunteți mulțumit(ă) de rezultatul general al revizuirii planificării traiectoriilor, selectați
Done.
De asemenea, puteți ieși prin intermediul opțiunii Home și puteți salva rezultatul planifică-
rii sub forma unui plan, cu o denumire definită de utilizator.
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Etapă

9. Dacă traiectoria nu este satisfăcătoare, continuați să ajustați punctele țintă și de intrare
ale acesteia (de exemplu, glisând mânerele ⑤ sau ajustând valorile din meniul Coordi-
nates).

NOTĂ: De asemenea, puteți utiliza funcțiile Pan și Center pentru a vă ajuta la revizuirea planului. 

Verificarea traiectoriilor
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4.10 Despre planuri și starea planurilor

Fundal

Atribuiți întotdeauna rezultatelor planificării un nume de plan unic, astfel încât să poată fi
identificate în mod clar mai târziu. Planul poate fi revizuit apoi utilizând software-ul Trajectory.
Dacă după revizuire planul nu poate fi aprobat pentru intervenția chirurgicală, efectuați orice
modificări necesare, salvați planul cu un nume unic nou, apoi începeți din nou procesul de
revizuire.
Pentru mai multe informații, consultați Ghidul de utilizare a software-ului Patient Data
Manager.

Avertisment
• Salvați rezultatele intermediare ale planificării sub formă de planuri cu denumiri unice,

astfel încât fiecare dintre planuri să poată fi clar identificat, revizuit și/sau aprobat/
respins.

• Nu utilizați planuri salvate automat pentru revizuire și/sau tratament.
• Nu încărcați planuri salvate automat cu intenția de a continua sesiunea de planificare de

unde ați întrerupt-o, întrucât s-ar putea să fie salvat automat un rezultat neintenționat al
planificării (de exemplu, o modificare accidentală).

Identificarea stării planului

①

Figura 41  

Starea planului ① este afișată în meniul Data. Un plan poate fi modificat sau nemodificat. În acest
exemplu, planul a fost modificat.
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Avertisment
Nu (încărcați și) utilizați planuri salvate automat pentru tratamentul pacientului. Pentru
tratamentul pacientului utilizați numai planul (nemodificat)! Un plan specific tratamentului
pacientului trebuie să îndeplinească toate condițiile următoare: Planul trebuie să fie:
• Salvat de utilizator cu o denumire unică definită de utilizator
• Revizuit ca fiind sigur și eficient în starea nemodificată
• Aprobat pentru tratamentul pacientului
• Încărcat în sistemul de tratament ca fiind revizuit (fără modificare)

Avertisment
După ce realizați modificări, efectuați întotdeauna o revizuire generală a planului.
Adăugarea, modificarea sau eliminarea de conținut, precum imagini, obiecte, configurarea
ferestrelor, fuziuni sau traiectorii, pot modifica planificarea originală. Verificați întotdeauna
următoarele:
• Rezultatul planificării este revizuit și planul încărcat este un plan nemodificat (de

exemplu, după efectuarea de modificări, dar înainte de a începe revizuirea rezultatului
general al planului, a fost salvat sub formă de plan cu o denumire definită de utilizator).

• După modificare, suma tuturor erorilor propagate într-o rețea de fuziune este acceptabilă
pentru traiectoria/metoda de înregistrare care urmează să fie utilizată.

• Tot conținutul planificării care depinde de alt conținut de planificare este încă valabil
după modificarea conținutului planificării. De exemplu, consecvența obiectelor
segmentate multimodal nu mai este indicată după modificarea rețelei de co-înregistrare,
pentru că o nouă segmentare multimodală bazată pe o nouă rețea de co-înregistrare ar
avea ca rezultat obiecte diferite.

Modul de a salva un plan

Atribuiți întotdeauna rezultatelor planificării un nume de plan unic, astfel încât să poată fi
identificate în mod clar mai târziu. Urmați acești pași pentru a salva un rezultat de planificare
înainte de a-l revizui înaintea intervenției chirurgicale.

Etapă

1. Pentru a salva un plan, ieșiți din software prin intermediul butonului Home aflat în partea
de sus a barei de instrumente.

2. Selectați Save As din partea superioară a ecranului Content Manager.

3. În caseta care se deschide, introduceți o denumire unică pentru planul dumneavoastră și
apoi selectați Save As pentru a reveni la Content Manager.

Despre planuri și starea planurilor
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5 PLANIFICAREA
STEREOTACTICĂ

5.1 Planificarea și localizarea stereotactică

Despre planificarea și localizarea stereotactică

Cu ajutorul activității de planificare a localizării puteți atribui localizatorul setului de imagini selectat
și puteți efectua localizarea stereotactică. Localizarea stereotactică oferă un sistem de coordonate
specifice inelului pentru cap, în care este posibilă calcularea setărilor arcului pentru o traiectorie
planificată.

Cele mai bune practici

Utilizarea de scanări cu date insuficiente pentru localizarea unui pacient ar putea cauza vătămări
corporale.
NOTĂ: Consultați protocoalele de scanare Brainlab Lead Localization pentru mai multe informații. 

Avertisment
Software-ul nu poate identifica toate coliziunile potențiale dintre componentele arcului
stereotactic și cele ale inelului pentru cap. Prin urmare, există posibilitatea ca o traiectorie
să nu poată fi ajustată pe sistemul arcului așa cum a fost planificată. În astfel de cazuri,
trebuie să planificați traiectorii alternative.
NOTĂ: Localizarea stereotactică trebuie efectuată înainte de a planifica traiectorii sau obiecte în
setul de imagini, precum și înainte de a efectua fuziunea imaginilor, pentru a asigura o vizualizare
consecventă a conținutului în toate modurile de vizualizare. 

Echipamente

Verificați periodic cu atenție precizia echipamentelor dumneavoastră de localizare.

Avertisment
Pentru a asigura o localizare stereotactică sigură și eficientă, echipamentele stereotactice
trebuie să fie complet funcționale și (scanate) în stare bună:
• Fără defecte sau deteriorări ale echipamentelor
• Tijele trebuie să fie umplute suficient cu substanță de contrast (de exemplu, aceasta să

nu fie uscată, să nu prezinte bule de aer etc.)
• Placa frontală a localizatorului nu trebuie să fie îndoită (de exemplu, de o parte a

corpului)
• Poziționarea pacientului nu determină distorsionarea mecanică a localizatorului
• Localizatorul nu este scanat cu o secvență RMN foarte distorsionată
• Este scanat întregul interval localizabil al localizatorului (de exemplu, nu doar câteva

secțiuni)
• Secțiunile de scanare nu sunt foarte înclinate în raport cu geometria localizatorului
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Imagini suportate

Modalitățile imagistice care provoacă distorsiuni ale imaginii (de exemplu, seturile de date RMN
EPI) sau o reprezentare necorespunzătoare a markerilor tijelor (din cauza unui contrast slab) nu
pot fi localizate corect.

Avertisment
Sistemul asigură o funcționalitate pentru măsurarea bazată pe imagini și/sau calcularea
distanțelor, a volumelor, a diametrelor, a unghiurilor, a locațiilor punctelor (în coordonate
carteziene) etc. Pentru a evita vătămarea pacientului în urma măsurătorilor sau calculelor,
utilizatorul trebuie să verifice datele imagistice utilizate, pentru a se asigura că acestea pot
fi utilizate în acest scop.
Atât utilizatorul datelor, cât și furnizorul imaginilor (de exemplu, radiologul spitalului),
trebuie să stabilească, să actualizeze și să verifice periodic corectitudinea datelor
imagistice, ținând seama de următoarele instrucțiuni:
• Utilizatorul datelor imagistice (de exemplu, utilizatorul software-ului), precum și

furnizorul imaginilor, trebuie să fie conștienți de faptul că datele imagistice furnizate
urmează să fie utilizate de Trajectory Planning pentru efectuarea de măsurători și
calcule geometrice.

• Utilizatorul datelor imagistice va stabili caracteristicile datelor imagistice care sunt
relevante pentru cazul respectiv (de ex., acuratețea spațială) și le va comunica
furnizorului de imagini.

• Furnizorul de imagini va furniza date imagistice care să îndeplinească cerințele (de ex.,
acuratețea spațială) indicate de utilizatorul datelor imagistice.

• Furnizorul de imagini este responsabil pentru a verifica faptul ca datele imagistice
furnizate îndeplinesc cerințele (de exemplu, prin calibrarea scanerului și prin efectuarea
de teste pe fantome utilizând funcționalitatea Trajectory Planning pentru efectuarea
măsurătorilor periodice).

• Utilizatorul datelor imagistice și furnizorul de imagini trebuie să rețină faptul că nici
Brainlab, nici software-ul în sine nu pot valida sau verifica datele imagistice specifice
unui pacient care sunt utilizate în combinație cu Trajectory Planning pentru cazuri
specifice.

Avertisment
Datele imagistice achiziționate pentru o localizare stereotactică exactă nu ar trebui să fie
niciodată un compromis între diferențierea țesuturilor, precizia spațială și reprezentarea
tijelor localizatorului. Acest lucru ar putea conduce la rezultate incorecte ale planificării
tratamentului și ar putea vătăma pacientul.

Avertisment
Nu utilizați imagini distorsionate pentru localizarea stereotactică. Distorisiunile RMN pot fi
intrinseci scanerului și sensibilității materialelor din interiorul volumului imagistic. În acest
context, însăși utilizarea RMN pentru stereotaxie poate fi critică. Efectuați stereotaxia
numai cu imagini care nu prezintă distorsiuni și care sunt foarte exacte.

Modul de a porni software-ul de stereotaxie

Etapă

Planificarea și localizarea stereotactică
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Etapă
Selectați Stereotaxy din fluxul dumneavoastră de lucru de specialitate, precum STEREOTAXY -
STEREOTACTIC PLANNING.

Fluxul de lucru general

Etapă

1. Selectați setul de imagini scanate cu localizatorul.

2. Selectați localizatorul ales de dumneavoastră de pe bara de instrumente.
Localizarea începe automat.

Modul de a revizui și corecta rezultatele localizării stereotactice

Etapă

1. Revizuiți fiecare secțiune în raport cu definiția detectării tijelor.
Acest lucru se aplică tuturor secțiunilor (de exemplu, verde, galben, roșu).
Dacă o tijă nu este detectată corect, corectați manual poziția acesteia.
Dacă o tijă nu este detectată deloc, utilizați Add Rod pentru a o poziționa manual.

2. Utilizați Ignore Slice pentru secțiunile aflate în afara intervalului localizabil (mai exact,
pentru secțiunile din afara geometriei localizatorului, care nu arată nicio tijă sau arată un
număr insuficient de tije).

3. Selectați Localize după ce ați efectuat ajustările, pentru a obține un rezultat nou de locali-
zare pe baza detectării revizuite și corectate a tijelor.

4. Continuați să utilizați Ignore Slice pentru a exclude secțiuni individuale (de exemplu, cele
care conțin bule de aer).
Nu folosiți Ignore Slice pentru a corecta distorsiuni ale imaginilor, artefacte sau localiza-
toare defecte (de exemplu, cu plăci slăbite sau îndoite).

NOTĂ: Dacă au fost ignorate prea multe secțiuni (de exemplu, din cauza echipamentului defect
sau unor artefacte de scanare), localizarea nu poate fi calculată. În acest caz, localizatorul trebuie
reparat și/sau trebuie obținută o scanare nouă. 

Localizare eșuată

Dacă nu a putut fi localizată nicio secțiune:

Etapă

1. Verificați localizatorul atribuit.

2. Dacă a fost selectat localizatorul greșit, atribuiți localizatorul corect și repetați localizarea.

3. Parcurgeți pașii urmărind fluxul de lucru general descris mai sus.
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5.2 Localizarea setului de imagini

Despre atribuirea localizatorului

Primul pas pentru efectuarea localizării este atribuirea localizatorului. Acesta furnizează o poziție
de referință pentru setul de secțiuni.

Echipamente pentru localizator

Avertisment
Pentru a asigura o localizare stereotactică sigură și eficientă, utilizați numai echipamente
stereotactice compatibile. Echipamentele stereotactice trebuie să fie scanate și utilizate
într-o manieră compatibilă.
• Placa de localizare corectă trebuie să fie montată în poziția corectă (de exemplu, pentru

sistemul inomed, asigurați-vă că placa de localizare dreapta nu este montată pe partea
stângă a pacientului).

• Utilizați numai reviziile de localizator pe care Brainlab le-a declarat compatibile.
• Selectați numai inele pentru cap și/sau opțiuni de montare a localizatorului pe care

Brainlab le-a declarat compatibile.

Modul de a localiza setul de imagini

Etapă

1. În timp ce vă aflați în Stereotaxy, deschideți Data și selectați setul de imagini de locali-
zat.

2.

Deschideți meniul Frame Planning de pe bara de instrumente.

3.
Selectați Localization.
Ecranul comută la modul de localizare.

Localizarea setului de imagini
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Etapă

4.

Selectați localizatorul din meniul derulant. Asigurați-vă că alegeți aceeași combinație care
a fost folosită în timpul scanării.

5. Localizarea începe automat.

Avertisment
În vederea localizării, trebuie să selectați opțiunea corectă de localizator. Da-
că selectați un localizator incorect, s-ar putea ca toate secțiunile să fie locali-
zate cu succes; totuși, sistemul de coordonate ulterior, bazat pe o combina-
ție între localizator, inelul pentru cap și sistemul de arcuri, va fi incorect.
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Exemplu de localizare

① ②

③④
Figura 42  

Nr. Mod de vizuali-
zare

Explicație

① Catalog

În funcție de rezultatul localizării, secțiunile sunt afișate cu culorile ur-
mătoare:
• Verde: Secțiunea a fost localizată cu succes.
• Galben: Secțiunea a fost localizată, dar precizia este redusă din

cauza unuia sau a mai multor markeri ai tijelor care au fost pozițio-
nați greșit, a calității slabe a imaginii sau a geometriei inexacte a lo-
calizatorului.

• Roșu: Secțiunea nu a putut fi localizată. Sunt posibile mai multe mo-
tive (de exemplu, nu au fost detectate suficiente tije).

② Principal

Afișează secțiunea care este selectată la acel moment în modul de vi-
zualizare Catalog și dacă secțiunea de imagine a putut fi localizată
(colțul din partea stângă sus).
Culorile markerilor tijelor:
• Verde: Markeri de tije localizați
• Galben: Markeri de tije cu rezultatul de localizare cel mai slab
• Albastru: Indică faptul că unii, dar nu toți markerii tijelor au putut fi

localizați

③
Mod de vizuali-
zare axială mări-
tă

Afișează un mod de vizualizare mărită a zonei indicate de cercul alb
punctat din modul de vizualizare principal. Utilizați acest mod de vizua-
lizare pentru a examina mai bine poziția unui anumit marker de tijă.
Pentru a mări altă zonă, faceți clic pe un marker de tijă diferit.

Localizarea setului de imagini
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Nr. Mod de vizuali-
zare

Explicație

④ 3D

Modul de vizualizare 3D a tuturor markerilor de tije detectați împreună
cu geometria preconizată a localizatorului.
Utilizați acest mod de vizualizare pentru a verifica geometria tijelor lo-
calizatorului și a identifica secțiunile cu markeri ai tijelor poziționați
greșit. Markerii tijelor trebuie reconstruiți pe o linie dreaptă.

Revizuirea localizării

Revizuiți vizual cu atenție conținutul fiecărui mod de vizualizare pentru a vă asigura că localizarea
s-a efectuat cu succes.

Avertisment
Verificați fiecare secțiune din perspectiva corectitudinii și a preciziei tijelor detectate ale
localizatorului. Chiar dacă software-ul indică faptul că o secțiune a fost localizată cu
succes (de exemplu, este afișată cu verde în modul de vizualizare Catalog), fiecare
secțiune trebuie verificată în mod explicit pentru a stabili nevoia potențială pentru o
corecție manuală a detectării tijelor localizatorului. Verificați vizual cu atenție conținutul
fiecărui mod de vizualizare pentru a vă asigura că localizarea s-a efectuat cu succes.

Modul de a ajusta pragul

Dacă markerii tijelor nu sunt detectați cu claritate, utilizați Threshold.

①
Figura 43  

Etapă

Ajustați Threshold utilizând glisorul ①. Dacă este necesar, ajustați valoarea pragului utilizată
pentru a detecta markerii tijelor.
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Raportul privind starea localizării

Figura 44  

Software-ul localizează secțiunile disponibile și afișează un raport privind starea localizării.

Localizarea setului de imagini
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5.3 Ignorarea secțiunilor

Când trebuie să ignorați secțiuni

Funcția Ignore Slice vă permite să excludeți din calculul localizării secțiuni care au o definiție
insuficientă a markerilor tijelor. Această funcție ar putea fi utilizată pentru secțiunile în care nu este
posibilă poziționarea manuală a markerilor tijelor.
Atunci când ignorați astfel de secțiuni, secțiunile nu mai sunt luate în considerare în calculul
localizării; totuși, acestea își păstrează poziția relativă din setul de imagini.
Funcția Ignore Slice nu șterge secțiuni din localizare.
NOTĂ: Funcția Ignore Slice este contraindicată dacă:
• Pacientul s-a mișcat în timpul scanării
• Seturile de imagini prezintă distorsiuni
• Încercați să corectați un localizator defect care conține impurități (de exemplu, multe bule de

aer) 

Avertisment
Secțiunile ignorate dintr-un set de date pot conduce la o localizare inexactă, ca rezultat al
faptului că pentru localizare nu sunt utilizate toate informațiile disponibile privind markerii
tijelor. Utilizatorul trebuie să se asigure că localizează cât mai multe secțiuni posibil (de
exemplu, prin corectarea manuală a detectării tijelor localizatorului în toate secțiunile
afectate) astfel încât precizia generală a localizării să fie cât mai ridicată posibil. Ignorați
doar secțiuni care încă nu pot fi localizate după ce au fost corectate manual în mod corect
toate detectările markerilor tijelor.

Modul de a ignora secțiuni individuale

Etapă

1. Selectați secțiunea din sumarul catalogului.

2. Selectați Ignore Slice.
Rezultatul localizării este actualizat, iar culoarea secțiunii din sumarul catalogului se mo-
difică din roșu/galben în gri.

Modul de a ignora secțiuni consecutive (intermediare) multiple

Etapă

1. Apăsați tasta Shift de pe tastatură și selectați prima secțiune de ignorat.
Țineți apăsată tasta Shift, selectați altă secțiune de ignorat sau faceți dublu clic pe o sec-
țiune pentru a selecta toate secțiunile vecine care au aceeași culoare.

2. Selectați Ignore Slice. Secțiunile selectate și toate cele care se află între acestea sunt
ignorate din localizare.
Rezultatul localizării este actualizat, iar culoarea secțiunii din sumarul catalogului se mo-
difică din roșu/galben în gri.
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5.4 Adăugarea și poziționarea markerilor tijelor

Când se adaugă sau se poziționează markeri ai tijelor

Puteți adăuga manual markeri ai tijelor la secțiune dacă software-ul nu poate localiza o secțiune
din cauza faptului că a fost detectat un număr insuficient de markeri (de exemplu, din cauza
bulelor din tije, a parametrilor de scanare nefavorabili sau a ponderării T1/T2).
Dacă o secțiune nu poate fi localizată din cauză că tijele au fost poziționate incorect sau în mod
necorespunzător, puteți repoziționa markerii tijelor în acea secțiune de imagine.

Pozițiile markerilor tijelor

Dacă se utilizează o înclinare a cadrului (de exemplu, pentru CT) sau dacă o scanare este oblică
(de exemplu, RMN), secțiunile de imagini trebuie în continuare să se intersecteze cu tijele
localizatorului într-un unghi drept. Consultați instrucțiunile de scanare pentru unghiurile
acceptabile de înclinare a cadrului sau pentru cele oblice.

Modul de a adăuga markeri ai tijelor

①

③

②

Figura 45  

Etapă

1. Selectați secțiunea dorită din sumarul catalogului ① și selectați Add Rod ②.

2. Selectați în modul de vizualizare mărită ③ pentru a ajusta cu precizie poziția markerilor,
astfel cum este necesar.

3. Continuați în acest fel până când este adăugat volumul necesar de markeri ai tijelor.
NOTĂ: Funcția Add Rod este dezactivată atunci când a fost adăugat un număr suficient
de markeri. 

Adăugarea și poziționarea markerilor tijelor
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Modul de a repeta localizarea secțiunii imagistice

Etapă

După ce modificați manual markerii tijelor, selectați Localize.
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5.5 Raportul stereotactic

Fundal

Înainte de a putea genera un raport, trebuie mai întâi:
• să creați o traiectorie,
• să localizați setul de imagini.

Conținutul raportului

① ②

③

④

Figura 46  

Prima pagină a raportului stereotactic conține informații obligatorii despre traiectoria selectată și
setările arcului, așa cum au fost selectate în aplicație.

Nr.

① Informații despre pacient

② Informații despre traiectorie

③ Coordonatele inelului pentru cap pentru traiectoria selectată

④ Setări arc pentru orientarea de montare selectată

Raportul stereotactic

76 Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.1 Trajectory Planning Ver. 2.5



②

①

④

③

⑤

⑥

Figura 47  

A doua pagină a raportului stereotactic conține informații detaliate despre traiectoria selectată.

Nr. Descriere

① Informații despre pacient

② Informații despre traiectorie

③ Poziții de montare alternative împreună cu setările respective ale arcului

④ Coordonatele AC/PC ale punctului țintă

⑤ Coordonatele inelului pentru cap al sistemului AC/PC

⑥ Coordonatele DICOM ale punctelor țintă și de intrare
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Modul de a genera un raport

Etapă

1.

Selectați Arc Settings.

2.

Selectați Create Report.

3.

Atribuiți o denumire unică planului și alegeți Save.
NOTĂ: Salvarea unui plan este obligatorie întotdeauna. Vă permite să restabiliți informa-
țiile utilizate pentru a crea un raport. 

Raportul stereotactic
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5.6 Funcții aferente raportului

Funcții aferente raportului

Buton Descriere

Pan: Panoramează în jurul raportului.

Zoom: Mărește sau micșorează o zonă a raportului.

Fit to Width: Încadrează raportul în lățimea ecranului.

Close: Închide raportul.

Save: Salvează raportul într-o locație specificată.

Print: Imprimă raportul utilizând o imprimantă specificată.
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Funcții aferente raportului
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6 SISTEME DE ARCURI
COMPATIBILE

6.1 Sisteme stereotactice Elekta (Leksell)
compatibile

Despre localizatoarele stereotactice

În funcție de tipul de localizator stereotactic pe care îl alegeți, precum și de modalitatea de
scanare și de orientarea scanării, numărul markerilor tijelor și geometria acestora pot varia.
Tabelele din acest capitol prezintă informații privind geometria markerilor tijelor pentru localizatorul
dumneavoastră.

Sisteme Elekta (Leksell) compatibile

Trajectory este compatibil cu:

Localizator Inel pentru
cap

Sistem de ar-
curi

Configurație/plăci de
localizare compatibi-
le

Geometria markerilor ti-
jelor

Vantage MR
Indicator

Vantage
Coordinate
Frame

Vantage Multi-
purpose Arc L+R (Axial: 6 tije)

Vantage CT
Indicator

Vantage
Coordinate
Frame

Vantage Multi-
purpose Arc L+R (Axial: 6 tije)

Open CT In-
dicator

Coordinate
Frame G

Multipurpose
Arc

L+A+R (Axial: 9 tije)

SISTEME DE ARCURI COMPATIBILE
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Localizator Inel pentru
cap

Sistem de ar-
curi

Configurație/plăci de
localizare compatibi-
le

Geometria markerilor ti-
jelor

L+R (Axial: 6 tije)

CT Indicator Coordinate
Frame G

Multipurpose
Arc

L+R (Axial: 6 tije)

L+A+R (Axial: 9 tije)

L+R (Axial: 6 tije)

L+A+R+P (Axial: 12 ti-
je)

MR Indica-
tor

Coordinate
Frame G

Multipurpose
Arc

R+P+L (Axial: 9 tije)

L+A+R (Axial: 9 tije)

Sisteme stereotactice Elekta (Leksell) compatibile
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Localizator Inel pentru
cap

Sistem de ar-
curi

Configurație/plăci de
localizare compatibi-
le

Geometria markerilor ti-
jelor

L+R (Axial: 6 tije)

L+H+R (Axial: 9 tije)

NOTĂ: Cadrul pentru cap Coordinate Frame G trebuie să fie orientat pe capul pacientului astfel
încât piesa frontală detașabilă (partea anterioară a cadrului) să fie îndreptată către partea
anterioară a capului pacientului.
Trajectory nu este compatibil cu alte orientări. 

Opțiuni de montare a sistemului Leksell Vantage Arc

Opțiune Ilustrație

Lateral dreapta

Lateral stânga

Leksell Multipurpose Stereotactic Arc

Poziția de montare a Leksell Multipurpose Stereotactic Arc este laterala arcului unde pot fi citite
scalele axelor X și Y.

SISTEME DE ARCURI COMPATIBILE
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De exemplu, în poziția lateral dreapta, scalele sunt îndreptate către partea dreaptă a cadrului,
respectiv a capului pacientului (consultați tabelul).
Pentru mai multe informații, consultați manualul producătorului arcului.

Poziție Comentariu

Sagital anterior Scala axei Y a arcului se potrivește cu scala
axei Y a cadrului.
Citiți valoarea Y pentru opțiunile de montare
sagital anterior și sagital posterior.

Sagital posterior

Lateral stânga Scala axei X a arcului se potrivește cu scala
axei X a cadrului.
Citiți valoarea X pentru opțiunile de montare la-
teral stânga și lateral dreapta.

Lateral dreapta

Intervale recomandate

Scală Interval

X De la 40 până la 160 mm

Y De la 25 până la 175 mm

Z De la 65 până la 160 mm

Unghiul arcului De la 60 până la 167°

Unghiul inelului De la 0 până la 360°

Opțiuni de montare a Leksell Multipurpose Stereotactic Arc

Opțiune Ilustrație

Lateral stânga (scala X/Y, consultați săgeata)

Lateral dreapta (scala X/Y, consultați săgeata)

Sisteme stereotactice Elekta (Leksell) compatibile
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Opțiune Ilustrație

Sagital anterior (scala X/Y, consultați săgeata)

Sagital posterior (scala X/Y, consultați săgeata)

SISTEME DE ARCURI COMPATIBILE
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6.2 Sisteme de arcuri inomed compatibile

Sisteme inomed ZD Arc System compatibile

Trajectory este compatibil cu:

Localizator Inel pentru
cap

Sistem de ar-
curi

Configurație/plăci de
localizare compatibi-
le

Geometria markerilor
tijelor

Rev. R Titanium
Ring ZD Arc

L+A+R+P (CT/RMN,
axial, montare vertica-
lă)

L+R+P (CT/RMN,
axial, montare vertica-
lă)

Rev. U
Open Cera-
mic Head
Ring

ZD Arc

L+A+R+P (CT/RMN,
axial, montare vertica-
lă)

L+R+P (CT/RMN,
axial, montare vertica-
lă)

Despre sistemul de arcuri inomed

Trajectory permite restricții mecanice și asigură stabilitatea generală a inomed ZD Arc System
prin limitarea intervalului reglabil al scalelor.
Intervalul de setări compatibil este restricționat, prin urmare, în comparație cu sistem de arcuri.
Trajectory este compatibil cu intervalele indicate în tabel.
Dacă aveți nevoie de un interval mai mare, contactați Brainlab.

Intervale recomandate

Scală Locație Interval

A1 Axul cilindrului înclinat către
dreapta De la 0 până la 65 mm

A2 Axul cilindrului înclinat către
dreapta De la 20 până la 0 mm

Sisteme de arcuri inomed compatibile
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Scală Locație Interval

B1 Șină de fixare De la 0 până la 75 mm

B2 Șină de fixare De la 75 până la 0 mm

C Cilindru înclinat către dreapta De la 0 până la 105 mm

D1 Axul cilindrului De la 0 până la 360°

E Arc De la 20 până la 110°

Scala modulului de setări ale arcului

Următorul tabel prezintă relația dintre axele de coordonate stereotactice și modulele (scalele) de
setări ale arcului pentru orientarea de montare verticală:

Poziția ZD Arc pe inelul pen-
tru cap

Axe de coordonate stereo-
tactice

Scala corespondentă a mo-
dulului de setări ale ZD Arc

0°, anterior
+X (-X)
+Y (-Y)

B2 (B1)
A1 (A2)

90°, lateral dreapta
+X (-X)
+Y (-Y)

A1 (A2)
B2 (B1)

180°, posterior
+X (-X)
+Y (-Y)

B2 (B1)
A2 (A1)

270°, lateral stânga
+X (-X)
+Y (-Y)

A2 (A1)
B2 (B1)

Opțiuni de montare a inomed ZD Arc System

Următorul tabel prezintă opțiunile pentru orientarea montării verticale:

Opțiune Ilustrație

270°, lateral stânga

90°, lateral dreapta

SISTEME DE ARCURI COMPATIBILE
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Opțiune Ilustrație

0°, anterior

180°, posterior

Sisteme de arcuri inomed compatibile
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6.3 Sisteme de arcuri Integra (Radionics) acceptate

Sisteme de arcuri Integra (Radionics) compatibile

Trajectory este compatibil cu:

Localizator Inel pentru
cap

Sistem de ar-
curi

Configurație/plăci de
localizare compatibi-
le

Geometria markerilor
tijelor

BRW-LF

HRA-IM

CRW-ASL (CT Axial: 9 tije)

Precision CRW (CT Axial: 9 tije)

UCHR-AP

CRW-ASL (CT Axial: 9 tije)

Precision CRW (CT Axial: 9 tije)

ULCF-0 UCHR-AP CRW-ASL

L+A+R+P (CT/RMN,
axial: 10 tije)

L+H+R (RMN, coronal:
9 tije)

SISTEME DE ARCURI COMPATIBILE
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Localizator Inel pentru
cap

Sistem de ar-
curi

Configurație/plăci de
localizare compatibi-
le

Geometria markerilor
tijelor

Precision CRW

L+A+R+P (CT/RMN,
axial: 10 tije)

L+H+R (RMN, coronal:
9 tije)

LL01 UCHR-AP

CRW-ASL

L+A+R+P (CT/RMN,
axial: 10 tije)

L+H+R (RMN, coronal:
9 tije)

Precision CRW

L+A+R+P (CT/RMN,
axial: 10 tije)

L+H+R (RMN, coronal:
9 tije)

NOTĂ: Integra (Radionics) utilizează următoarele abrevieri.
• 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 

Sisteme de arcuri Integra (Radionics) acceptate
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Intervale recomandate pentru arc

Scală Interval

A-P De la -100 până la 100 mm

Lateral De la -100 până la 100 mm

Vertical De la -67 până la 65 mm

Unghiul arcului De la 60 până la 0 până la 60°

Unghiul inelului De la -30 până la 90 până la -30°

Opțiuni de montare pentru Radionics

Opțiune Ilustrație

Suportul sondei anterior sau posterior (inelele
cilindrice sunt poziționate de la stânga la
dreapta)

Suportul sondei lateral stânga sau lateral
dreapta (inelele cilindrice sunt poziționate din
față spre spate)

SISTEME DE ARCURI COMPATIBILE
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Sisteme de arcuri Integra (Radionics) acceptate
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