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VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1

Kontaktní údaje

Technická podpora
Pokud v této příručce nebudete moci najít požadované informace nebo pokud máte nějaké dotazy
či problémy, obraťte se na technickou podporu společnosti Brainlab:
Oblast

Telefon a fax

E-mail

Spojené státy, Kanada, Střední
a Jižní Amerika

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazílie

Tel.: (0800) 892 1217

brazil.support@brainlab.com

Velká Británie

Tel.: +44 1223 755 333

Španělsko

Tel.: +34 900 649 115

Francie a francouzsky mluvící
oblasti

Tel.: +33 800 676 030

Afrika, Asie, Austrálie, Evropa

Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japonsko

Tel.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

support@brainlab.com

Očekávaná servisní životnost
Společnost Brainlab poskytuje servis pro software po dobu pěti let. Během této doby jsou
poskytovány aktualizace softwaru i podpora na místě instalace.

Připomínky uživatelů
Navzdory pečlivé kontrole může tato příručka obsahovat chyby. Máte-li nějaké návrhy na zlepšení,
prosíme obraťte se na user.guides@brainlab.com.

Výrobce
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Německo
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1.2

Právní informace

Autorská práva
Tato příručka obsahuje patentované informace chráněné autorským právem. Je zakázáno
jakoukoli část této příručky reprodukovat nebo překládat bez výslovného písemného souhlasu
společnosti Brainlab.

Ochranné známky společnosti Brainlab
• Brainlab® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a ve
Spojených státech.
• Curve™ je ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a ve Spojených státech.
• iHelp® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a ve Spojených
státech.
• Kick® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a ve Spojených
státech.
• Softouch® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a ve
Spojených státech.
• Z-touch® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo USA.

Ochranné známky jiných společností
®

®

Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation
v USA a jiných zemích.

Informace o patentech
Tento produkt může být chráněn jedním nebo několika patenty nebo podanými patentovými
přihláškami. Podrobnosti viz: www.brainlab.com/patent.

Integrovaný software třetích stran
Tento program se zčásti zakládá na následujících dílech. Úplné znění licence a autorských práv
naleznete níže:
• 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 (http://www.simplesystems.org/libtiff/)
• Xerces-C++, vyvinutý společností Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/
xercesc/)

Označení CE
• Označení CE znamená, že příslušný produkt společnosti Brainlab vyhovuje
základním požadavkům směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích („SZP“).
• Registration 3.5 je součástí Cranial Navigation System, který je produktem
třídy IIb podle pravidel stanovených v SZP.
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Prodej v USA
Americké federální zákony omezují prodej tohoto zařízení lékařům nebo na objednávku lékaře.
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1.3

Symboly

Varování
Varování
Varování jsou označena symbolem výstražného trojúhelníku. Obsahují velmi důležité
bezpečnostní informace o možnosti zranění, úmrtí nebo jiných vážných následcích
spojených s použitím nebo nesprávným použitím zařízení.

Výstraha
Výstrahy jsou označeny kruhovým varovným symbolem. Obsahují důležité informace
týkající se případných poruch zařízení, selhání zařízení, poškození zařízení nebo poškození
majetku.

Poznámky
POZNÁMKA: poznámky jsou formátovány kurzívou a uvádějí další užitečné rady.
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1.4

Použití systému

Zamýšlené použití
Systém Cranial Navigation System je při použití s kompatibilní navigační pracovní stanicí a
kompatibilním nástrojovým příslušenstvím zamýšlen jako obrazem řízený plánovací a navigační
systém umožňující navigovanou chirurgii.
Propojuje nástroje s prostorem virtuálního počítačového obrazu, kde jsou obrazová data pacienta
zpracovávaná pracovní navigační stanicí. Systém je určen pro použití při takových zdravotních
obtížích, kde lze podle snímků anatomické struktury (CT, CTA, RTG, MR, MRA a ultrazvuku)
identifikovat vztah k pevné anatomické struktuře.

Cílová populace pacientů
Pro pacienty neplatí žádná demografická, regionální ani kulturní omezení. Lékař rozhodne, zda
má být systém použit při provádění určitého výkonu.

Určený uživatel
Tato uživatelská příručka je určena pro neurochirurgy nebo jejich asistenty, kteří používají
navigační systém Brainlab.

Místo použití
Systém Cranial Navigation System se musí používat v nemocničním prostředí, konkrétně v
místnostech vhodných pro chirurgické zákroky (např. na operačních sálech).
Požadavky na prostředí závisí na používané navigační platformě. Další informace naleznete v
příslušných systémových a technických uživatelských příručkách.

Kontrola hodnověrnosti
Varování
Před léčbou pacienta zkontrolujte věrohodnost veškerých vstupních i výstupních informací
systému.

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Cranial Navigation System Registration Ver. 3.5
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1.5

Kompatibilita se zdravotnickými prostředky

Kompatibilita se zdravotnickými platformami společnosti Brainlab
Registration je kompatibilní s:
• Kick
• Curve

Další platformy společnosti Brainlab
Další kompatibilní platformy společnosti Brainlab mohou být k dispozici po vydání této uživatelské
příručky. Máte-li jakékoli otázky týkající se kompatibility, kontaktujte technickou podporu
společnosti Brainlab.

Kompatibilní zařízení od jiných společností
Zdravotnický prostředek

Výrobce

Multimodalitní registrační značky

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
USA

Zařízení od jiných společností
Varování
Použití kombinací zdravotnických prostředků, které nebyly schváleny společností Brainlab,
může nežádoucím způsobem ovlivnit bezpečnost a/nebo účinnost zařízení a ohrozit
bezpečnost pacienta, uživatele a/nebo prostředí.

Kompatibilita s lékařskými nástroji Brainlab
Registration je kompatibilní s těmito nástroji:
• jednorázovými reflexními kuličkami,
• ukazovátkem Brainlab s tupým hrotem,
• univerzální referenční svorka,
• kraniální referenční sadou,
• základna kraniální referenční sady,
• ukazovátkem Softouch,
• standardní kraniální referencí se 4 kuličkami,
• referenční rameno Vario pro Mayfieldův fixatér,
• laserovým ukazovátkem nástroje Z-touch.

Nástroje určené pro kontakt s určitými částmi těla nebo druhy tkání
Varování
K přímému kontaktu s částmi těla nebo druhy tkání jsou určeny pouze specifikované
nástroje Brainlab. Seznam těchto nástrojů je uveden v příručce k použití kraniálních/ORL
nástrojů.

Jiné nástroje společnosti Brainlab
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Po vydání této uživatelské příručky mohou být uvedeny na trh další nástroje. Máte-li jakékoli
otázky týkající se kompatibility, kontaktujte technickou podporu společnosti Brainlab.
Varování
Používejte pouze nástroje/přístroje a náhradní díly určené společností Brainlab. Použití
neschválených nástrojů / přístrojů / náhradních dílů může nežádoucím způsobem ovlivnit
bezpečnost a/nebo účinnost zdravotnického prostředku a ohrozit bezpečnost pacienta,
uživatele a/nebo prostředí.

Opatrné zacházení s technickým vybavením
Součásti systému a akcesorní nástroje se skládají z velmi přesných mechanických dílů.
Nakládejte s nimi opatrně.

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Cranial Navigation System Registration Ver. 3.5
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1.6

Kompatibilita se softwarem

Kompatibilní lékařský software společnosti Brainlab
Do systému se smí instalovat a se systémem se smí používat pouze lékařský software Brainlab
specifikovaný společností Brainlab. Kontaktujte pracovníky technické podpory společnosti
Brainlab, kteří vám objasní podrobnosti ohledně kompatibility s lékařským softwarem společnosti
Brainlab.

Software jiný než Brainlab
Programy mohou na systém Brainlab instalovat pouze oprávnění zaměstnanci společnosti
Brainlab. Neinstalujte ani neodstraňujte žádné softwarové aplikace.

Aktualizace zabezpečení společnosti Microsoft pro systém Windows a aktualizace ovladačů
Společnost Brainlab umožňuje pouze instalaci bezpečnostních záplat. Neinstalujte aktualizace
Service Pack a volitelné aktualizace. Zkontrolujte své nastavení, abyste zajistili, že aktualizace
budou staženy a nainstalovány správně a ve vhodnou dobu. Neaktualizujte ovladače na
platformách Brainlab.
Další informace o nastavení a seznam Microsoft Security Updates (Aktualizace zabezpečení
společnosti Microsoft) blokovaných podporou Brainlab naleznete na webové stránce společnosti
Brainlab.
Adresa: www.brainlab.com/updates
Heslo: WindowsUpdates!89

Antivirové kontroly a malware
Společnost Brainlab doporučuje chránit systém pomocí nejmodernějšího antivirového softwaru.
Uvědomte si však, že některá nastavení ochrany proti škodlivému softwaru (např. Antivirový
program) mohou negativně ovlivnit výkon systému. Pokud se například provádí antivirová kontrola
v reálném čase a monitoruje každý přístup k souborům, může být načítání a ukládání dat pacientů
zpomaleno. Společnost Brainlab doporučuje kontrolu v reálném čase vypnout a provádět
antivirové kontroly během neklinických hodin.
Varování
Ujistěte se, že váš antivirový software neupravuje žádné adresáře Brainlab, konkrétně:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, atd.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, atd.
Varování
Během plánování léčby nestahujte ani neinstalujte aktualizace.
Další informace týkající se této problematiky získáte od společnosti Brainlab.

Aktualizace
Varování
Aktualizace operačního systému (opravy hotfix) nebo softwaru jiných výrobců by se měly
provádět mimo klinické hodiny a ve zkušebním prostředí, aby se ověřila správná činnost
systému Brainlab. Společnost Brainlab monitoruje uvolněné opravy hotfix pro systém
Windows a u některých aktualizací bude vědět, zda se mohou očekávat problémy. V
případě potíží s opravami operačního systému hotfix kontaktujte technickou podporu
společnosti Brainlab.
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1.7

Školení

Školení společnosti Brainlab
Před použitím systému se všichni uživatelé musí účastnit povinného vzdělávacího programu
prováděného autorizovaným zástupcem společnosti Brainlab, který zajistí bezpečné a vhodné
používání.

Podpora s dohledem
Před použitím systému při chirurgických postupech, kde je počítačová navigace nezbytná,
proveďte dostatečný počet postupů společně se zástupcem společnosti Brainlab.

Odpovědnost
Varování
Tento systém slouží chirurgovi nebo uživateli výhradně jako doplňující pomůcka a žádným
způsobem nezastupuje ani nenahrazuje poznatky a/nebo zodpovědnost chirurga nebo
uživatele během použití. Uživatel musí vždy mít možnost pokračovat bez pomoci systému.
Pouze vyškolený zdravotnický personál smí provozovat součásti systému a příslušenství.

Prodloužená doba na operačním sále
Navigační systémy Brainlab jsou citlivá technická zařízení. Doba trvání chirurgického zákroku
využívajícího navigaci může lišit podle uspořádání operačního sálu, polohy pacienta a délky a
složitosti výpočtů. Uživatel musí rozhodnout, zda je potenciální prodloužení pro příslušného
pacienta a zákrok přijatelné.

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Cranial Navigation System Registration Ver. 3.5
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1.8

Dokumentace

Prostudování uživatelských příruček
Tato příručka popisuje komplexní lékařský program nebo lékařské přístroje, které je třeba používat
s opatrností.
Je proto důležité, aby všichni uživatelé systému, nástroje nebo softwaru:
• pečlivě prostudovali tuto příručku před tím, než začnou zařízení používat
• měli k této příručce neustálý přístup

Dostupné uživatelské příručky
Uživatelská příručka
Uživatelská příručka k programu

Obsah
• Přehled plánování léčby a obrazem řízené navigace
• Popis nastavení systému na operačním sále
• Podrobné pokyny k používání programu

Příručka k obsluze hardwaru

Podrobné informace týkající se radioterapeutického a chirurgického vybavení, typicky definovaného jako velké komplexní nástroje

Příručka k použití nástrojů

Podrobné pokyny k zacházení s nástroji

Příručka k čištění, dezinfekPodrobnosti o čištění, dezinfekci a sterilizaci nástrojů
ci a sterilizaci
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Příručka k obsluze systému

Komplexní informace o nastavení systému

Technická příručka

Podrobné technické informace o systému včetně specifikací
a souladu s normami

Systémová a technická uživatelská příručka

Kombinace informací o nastavení systému a technických informací

Protokol skenování

Podrobné požadavky na skenování a postupy skenování

Stručná referenční příručka

Zhuštěné informace o způsobu použití určitého hardwaru a/nebo
softwaru
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2

NASTAVENÍ SYSTÉMU

2.1

Úvod

Základní informace

Obrázek 1
K zajištění přesné navigace je nutné správné nastavení systému. Nastavte systém tak, aby
nepřekážel chirurgovi, a pečlivě nastavte polohu pacienta. Zajistěte, aby hlava pacienta byla
dobře upevněna v opěrce hlavy.
Proveďte registraci pacienta v požadované poloze pro chirurgický zákrok, neboť každý pohyb
hlavy pacienta po registraci sníží přesnost navigace.
• Pokud se hlava pacienta pohne, ale relativní poloha vzhledem k referenci zůstane stejná (např.
dojde k posunutí operačního stolu), ověřte přesnost.
• Pokud se hlava pacienta pohne vzhledem k referenci (např. dojde ke změně polohy hlavy
pacienta v opěrce nebo k posunutí reference), proveďte registraci znovu.

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Cranial Navigation System Registration Ver. 3.5
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Nastavení kamery a monitoru

2.2

Nastavení kamery a monitoru

Základní informace
Artefakty způsobené odrazem, především během registrace, mohou způsobit nepřesnosti.
Zajistěte, aby zorné pole kamery nenarušovaly světelné zdroje nebo vysoce odrazivé předměty.
Kamera a/nebo laser nástroje Z-touch mohou rušit další přístroje na operačním sále používající
infračervené paprsky, například dálkové ovladače, pulzní oxymetry nebo mikroskopy citlivé na IR
záření. Ostatní infračervené zdroje udržujte mimo zorné pole kamery, neboť by mohly zabránit
kameře v detekci nástroje Z-touch.

Jak nastavit kameru a monitor

Obrázek 2
Nastavení systému se liší v závislosti na použitém systému a typu zákroku, který se má provádět.
Krok
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1.

Při umístění kamery a monitoru nezapomeňte na následující:
• Vyberte správnou polohu kamery, která bude vhodná během celé procedury (včetně
registrace a navigace).
• Kamera ani monitor nesmí omezovat chirurga při provádění zákroku.
• Během procedury nedělejte velké pohyby kamerou. Dojde-li k pohybu kamery, musíte
znovu ověřit přesnost.
• Během procedury musí mít kamera referenci a nástroje ve volném zorném poli, a to
včetně všech registračních a navigačních postupů. Pro optimální zobrazení by měla
být kamera umístěna přibližně ve vzdálenosti 1,2-1,8 metru od operačního pole.

2.

Systém zapojte do sítě a zapněte jej. Pokyny najdete v příručce k obsluze systému pro
danou platformu (např. Kick, Curve).

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Cranial Navigation System Registration Ver. 3.5
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Krok
3.

Spusťte software.

4.

Ověřte, že reference je pro kameru viditelná.
Objeví se následující zobrazení ukazující, zda je reference pro kameru viditelná.
①

Pokud reference není viditelná, upravte vzdálenost a úhel kamery tak, aby bylo znázornění reference ① viditelné.

Okno kamery
①

②

③

④

Obrázek 3
Výběrem možnosti Camera otevřete zobrazení znázorňující referenci.
Č.

Popis

①

Zobrazuje vzdálenost nástrojů a/nebo referencí ve vztahu ke kameře. Optimální viditelnosti a přesnosti se dosáhne tehdy, jestliže jsou všechny reflexní kuličky uvnitř modrého koridoru.

②

Zobrazuje polohu nástrojů a/nebo referencí ve vztahu ke kameře.

③

Zobrazuje polohovací tlačítka ovladače kamery (jsou-li k dispozici).

④

Používá se k vystředění kamery.
POZNÁMKA: vystředění kamery trvá až 5 sekund. Druhým kliknutím se deaktivuje
funkce vystředění.
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Nastavení polohy reference

2.3

Nastavení polohy reference

Reference
Referenci umístěte tak, aby byla vidět po celou dobu zákroku. Vezměte v úvahu místa, v nichž by
zařízení mohla překážet ve výhledu na referenci. Užitečné je postavit kameru na stejnou stranu,
kde je připevněna reference.
Pro přesnější navigaci dejte referenci co nejblíž oblasti zájmu, aniž by zasahovala do
požadovaného operačního prostoru.
Ověřte, že reference je pevně uchycená ke svorce. Při použití univerzální referenční svorky
ověřte, že je pevně uchycená k opěrce hlavy.
Varování
Relativní pohyb hlavy pacienta vzhledem k referenci (např. posunutí reference nebo hlavy
pacienta v opěrce) není během registrace nebo po ní dovolen. Jestliže k relativnímu
pohybu dojde, musíte provést zcela novou registraci.

Viditelnost reflexních kuliček
Před začátkem registrace ověřte, že:
• reflexní kuličky jsou bezpečně připevněny,
• reference není ohnutá, zvláště pak kolíčky,
• reflexní kuličky jsou čisté, suché a nepoškozené,
• reflexní kuličky nejsou zakryty rouškami, s výjimkou roušek speciálně určených společností
Brainlab k rouškování referencí.

18
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2.4

Přesnost ukazovátka

Přesnost ukazovátka
①

Obrázek 4
Každé ukazovátko se dodává v pouzdře ukazovátka, které má za úkol zabránit poškození
ukazovátka a zajistit jeho maximální přesnost.
Varování
Před každým použitím zkontrolujte přesnost ukazovátka provedením těchto kroků:
• kontrolou, zda je hrot ukazovátka proti ověřovací měrce ukazovátka ①,
• umístěním hrotu do ověřovacího bodu reference (otočného bodu) a kontrolou zobrazené
vzdálenosti.
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Přesnost ukazovátka
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3

ZÁKLADNÍ INFORMACE O
PROGRAMU

3.1

Základní informace o programu - úvod

Základní informace
Registration je software pro předoperační registraci ovládaný dotykovou obrazovkou. Umístění
chirurgických nástrojů v trojrozměrném znázornění překrývajícím sady anatomických snímků, jako
např. MR a/nebo CT, může chirurgovi pomoci během nejrůznějších chirurgických intervencí.
Software Registration slouží k registraci polohy pacienta vůči předoperačním snímkům před
chirurgickou navigací.

Pracovní postup
Krok
1.

Vyberte pacienta.
Další informace o výběru pacienta a dat naleznete v Uživatelské příručce k programu
Patient Data Manager.

2.
Vyberte možnost Navigation v pracovním postupu Cranial.

3.

Vyberte všechna příslušná data pacienta a jakékoli definované objekty relevantní pro postup. Zobrazí se všechny aplikace pro určený pracovní postup.
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Navigační a zobrazovací funkce

3.2

Navigační a zobrazovací funkce

Základní navigační funkce
Tlačítko

Funkce

Jakmile software zjistí nějaký problém vyžadující pozornost, zobrazí seznam
upozornění.

Zobrazí dostupné sady snímků a rozvržení.

Přejde zpět do programu Content Manager, v němž můžete vybrat novou aplikaci nebo jej zcela ukončit.

Otevře aplikaci kamery pro zobrazení, které reference a ukazovátka nebo nástroje jsou v zorném poli kamery.

Pořídí snímek obrazovky aktuálního zobrazení. Snímek obrazovky se automaticky uloží s daty pacienta.

Zobrazovací funkce
Tlačítko

22

Funkce

Popis

Přiblížení nebo oddálení řezu

Stiskněte symboly ⊖ a ⊕ nebo přetáhněte posuvník:
• doleva pro oddálení,
• doprava pro přiblížení.
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4

ZÁKLADNÍ INFORMACE O
REGISTRACI

4.1

Registrace - úvod

Základní informace
Software během registrace propojuje předoperační obrazová data pacienta s fyzickou anatomií
jeho hlavy v aktuální intraoperační poloze.
Správná registrace je klíčem k přesné navigaci. Registrace musí být ověřena jako přesná a
vhodná pro danou proceduru, aby se zajistila spolehlivá přesnost navigace.

Než začnete
Pečlivě si pročtěte všechny potřebné části příručky k použití kraniálních/ORL nástrojů (např.
Softouch, Z-touch).

Optimalizace registrace a přesnosti navigace
Pro optimální registraci se doporučuje použít data CT spolu s kostními šrouby jakožto
registračními body.

Požadavky na sadu snímků
K zajištění dostatečné přesnosti skenujte pacienta tak, jak je to popsáno v dokumentu
Cranial/ENT Registration and Navigation Scan Protocol.
U všech skenů platí všechny požadavky na sady snímků:
• Sada snímků musí obsahovat celou oblast zájmu v anatomii pacienta.
• Sada snímků musí obsahovat celou hlavu včetně nosu.
• Pro maximální kvalitu registrace použijte sady snímků CT, CTA nebo MR T1. Sady snímků MR
T2 mohou vést ke zhoršené kvalitě registrace. Sady snímků B0, DTI a deformované sady
snímků nelze pro registraci pacienta použít.

Pravidla bezpečnosti
Ověřte, že anatomie pacienta se od provedení skenu nezměnila (např. že se oteklé oblasti
obličeje nebo pokožky neposunuly kvůli jiné pozici pacienta). To by mělo za následek nesprávnou
registraci a navigaci.
V důsledku možné deformace v sadě snímků z MR může být v místě zájmu snížena přesnost
navigace, a to i tehdy, jestliže byla registrace na povrchu uspokojivě ověřena.
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Registrace - úvod

Možnosti registrace
Možnost

Popis
Vyberte možnost Registration z pracovního postupu Cranial Navigation.
Software automaticky přejde do:
• registrace metodou Surface Match (výchozí) nebo
• registrace metodou Landmark (pokud nemáte licenci pro Surface Match).

Vyberte možnost Rescue Planning pro naplánování záchranných bodů.

Vyberte možnost Rescue Registration pro registraci záchranných bodů.

Jak obnovit registraci
Předchozí registraci aktuálního pacienta lze obnovit po otevření některé z možností registrace,
pokud:
• jste vybrali celý plán,
• byla předchozí registrace provedena před méně než 24 hodinami.
Zobrazí se následující dialogové okno:

Obrázek 5

Možnost

Popis

Yes

Obnoví předchozí registraci a otevře obrazovku pro ověření.

No

Spustí novou registraci.

POZNÁMKA: pokud se poloha pacienta vůči referenci změnila, registraci neobnovujte. Pokud se
reference posune nebo se do ní narazí, musíte zahájit novou registraci.

24
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5

REGISTRACE
POROVNÁNÍM POVRCHŮ

5.1

Porovnání povrchů - úvod

Základní informace
Surface Match je výchozí metoda registrace (je-li k dispozici) při otvírání pracovního postupu
Registration. U registrace metodou Surface Match můžete skenovat povrch hlavy pacienta
pomocí nástroje Z-touch nebo ukazovátkem Softouch.
Program využívá k přiřazení pacientovy anatomické krajiny k předoperačním snímkům z CT/MR
algoritmus porovnání povrchů. Anatomické body na povrchu těla pacienta pořizujte jen
v oblastech obsažených v sadách snímků CT/MR. Algoritmus porovnání povrchů jinak nebude
fungovat. Nepořizujte body v oblastech, které nejsou pevné (např. oblast brady), neboť jejich
poloha se mohla od skenování CT/MR posunout.
POZNÁMKA: informace o sadách snímků, které jsou vhodné pro registraci porovnáním povrchů,
naleznete v pokynech k protokolu skenování od společnosti Brainlab.

Výhody registrace porovnáním povrchů oproti registraci orientačních bodů
• Posunutí kůže se zmenší (při použití nástroje Z-touch nebo Softouch)
• Nejsou zapotřebí CT/MR markery

Metody registrace
Metoda

Vysvětlení

Z-touch

Nástroj Z-touch emituje infračervený laserový svazek, který je detekován kamerou. Body se pořizují provedením skenu pacientovy hlavy.

Softouch

Nástroj Softouch je elektronické ukazovátko se senzorem detekujícím kůži. Infračervený signál emitovaný nástrojem Softouch spustí kameru, která zaregistruje
bod ve chvíli, kdy se ukazovátko dotkne kůže.

Kombinování nástroje
Z-touch a
Softouch

K akvizici bodu můžete použít kombinaci nástrojů Z-touch a Softouch. To je užitečné tehdy, jestliže pomocí nástroje Z-touch nejsou přístupné charakteristické
body pro porovnání povrchů (např. požadované oblasti jsou pokryty vlasy/ochlupením nebo se jedná o lokality, kde infračervený laserový bod nemůže být detekován kamerou).

POZNÁMKA: k registraci porovnáním povrchů lze použít ukazovátko Brainlab s tupým hrotem.
Pro nejlepší výsledky se však doporučuje použít nástroj Z-touch nebo Softouch.

Ověření 3D rekonstrukce
Před zahájením registrace prověřte povrch 3D rekonstrukce a určete, zda je vhodný pro registraci
metodou Surface Match. Ujistěte se, že:
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Porovnání povrchů - úvod

•
•
•
•

povrch obličeje je jasně viditelný,
povrch kůže je hladký bez přerušení či větších artefaktů,
3D rekonstrukce se podobá pacientovi,
nejsou zjištěny žádné hadičky, pásky ani jiné artefakty, které by po skenování změnily vzhled
obličeje,
• je správná hranice pokožky.
POZNÁMKA: nezapomeňte, že během skenování mohlo dojít k posunu kůže v důsledku použití
pacientského fixačního zařízení.
①

②

Pokud s 3D rekonstrukcí nejste spokojeni, vyberte si z následujících možností:
• Vyberte možnost Data ① a přejděte do jiného předem načteného datového souboru pacienta.
• Ukončete program Registration a vyberte jiný datový soubor pacienta.
• Proveďte akvizici bodů v oblastech, v nichž je 3D vizualizace správná.
• Upravte hranici pod položkou Threshold ②.

Pracovní postup registrace porovnáním povrchů
Krok
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1.

Metodou Surface Match pořiďte vodicí body pomocí nástroje Softouch.

2.

Proveďte registraci bodů na anatomii pacienta nástrojem Softouch nebo Z-touch nebo
kombinací obou.

3.

Ověřte přesnost registrace.
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5.2

Vodicí body pro porovnání povrchů

Základní informace
Prvním krokem v pracovním postupu Surface Match je pořízení vodicích bodů. Pořízení vodicích
bodů zajišťuje vyšší přesnost a spolehlivost registrace.

Jak provést akvizici vodicích bodů

①
②
③

④
Obrázek 6

Krok
1.

Nástrojem Softouch pořiďte tři body v pořadí, v jakém se objevují na obrazovce.
• Vyberte možnost Start Over ①, chcete li začít registraci od začátku. Všechny již pořízené body budou vymazány.
• Chcete-li ručně upravit polohu bodů, vyberte možnost Edit Points ②.
• Pokud jeden z bodů není k dispozici z důvodu nastavení polohy pacienta, vyberte možnost Skip Point ③. Přejdete tak k dalšímu bodu.

2.

Po úspěšné akvizici tří bodů software automaticky přejde ke kroku registrace metodou
Surface Match.

POZNÁMKA: výběr možnosti Skip ④ vás přesměruje ke kroku registrace metodou Surface
Match.
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Vodicí body pro porovnání povrchů

Jak postupovat, pokud se akvizice vodicích bodů nezdaří

①

②
Obrázek 7
Jestliže software zjistí příliš málo anatomických vodicích bodů nebo nezjistí žádné, máte dvě
možnosti:
• Vyberte možnost Edit Points ① a body upravte ručně.
• Vyberte možnost Skip ② a přejděte ke kroku registrace metodou Surface Match.

Jak editovat anatomické vodicí body

②
①
Obrázek 8
Editace vodicích bodů se provádí v těchto případech:
• softwaru se nepodaří pořídit vodicí body,
• software vodicí body umístí na nesprávné místo.
Krok
1.

28

Každý vodicí bod naplánujte v pořadí daném softwarem s využitím těchto možností:
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Krok
• Rukou se dotkněte 3D zobrazení ① a nastavte polohu vodicího bodu.
• Přetažením kruhu ② proveďte jemné úpravy. Zbývající kruhy se adekvátně tomu přemístí.
Po naplánování prvních tří vodicích bodů dojde k aktivaci možnosti Proceed.
2.

Po naplánování všech vodicích bodů, které chcete pořídit, vyberte možnost Proceed.

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Cranial Navigation System Registration Ver. 3.5

29

Registrace porovnáním povrchů pomocí nástroje Softouch

5.3

Registrace porovnáním povrchů pomocí nástroje
Softouch

Pokyny pro akvizici bodů
• Abyste předešli posunutí kůže, lehce se dotkněte nástrojem Softouch pokožky pacienta a při
akvizici bodu aplikujte minimální tlak.
• Nástroj Softouch při akvizici bodů pomalu posouvejte, aby akvizice bodů byla přesná.
• Abyste zajistili optimální přesnost, pořizujte body na obou stranách obličeje pacienta, v blízkosti
oblasti zájmu a na zadní straně hlavy.
• Pro akvizici bodů se hodí všechny (kostní) struktury s povrchem, který se během anestézie
obvykle nemění.
• Nepoužívejte nástroj Softouch na měkké tkáni nebo oblasti, které mohou vůči skenu CT/MR
změnit polohu (např. volná kůže, brada), protože to může ovlivnit přesnost registrace.
• Vyhněte se místům, která se posunula kvůli artefaktům (např. hadičkám či páskám).

Před použitím
Varování
Nástroj Softouch používejte až po ověření jeho přesnosti pomocí pouzdra ukazovátka
Softouch.
Varování
Nepoužívejte ukazovátko Softouch invazivně nebo na zraněnou kůži.

Jak zapnout nástroj Softouch
Zapněte nástroj Softouch stisknutím spínače pohotovostního režimu na dobu kratší než jedna
sekunda.
Stavová LED kontrolka se rozsvítí v řadě dvou dlouhých jasně zelených záblesků a pak zůstane
nepřetržitě svítit světle zelená barva, která vám oznamuje, že je nástroj v pohotovostním režimu.

Jak provést registraci Surface Match pomocí nástroje Softouch

①

②
Obrázek 9
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Krok
1.

Hrotem nástroje Softouch se jemně dotkněte bodu na pacientovi a podržte nástroj v klidu. Po 25 bodech dojde k aktivaci funkce Calculate.
POZNÁMKA: chcete-li odstranit všechny pořízené body a registraci začít znovu, vyberte
možnost Start Over ①.

2.

Chcete-li ihned pokračovat, vyberte možnost Calculate ② nebo pořiďte všechny body
(maximálně 50 bodů) a počkejte, až bude software automaticky pokračovat.
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Registrace porovnáním povrchů pomocí nástroje Z-touch

5.4

Registrace porovnáním povrchů pomocí nástroje
Z-touch

Pokyny pro akvizici bodů
Při použití nástroje Z-touch se ujistěte, že získáváte pouze body na povrchu kůže pacienta.
Dávejte pozor, abyste nepořídili body na pásce, intubačním zařízení apod.
Během akvizice:
• Infračervený snímač laseru a laserový bod ukazovátka Z-touch musí být pro kameru viditelný.
• Všechny ostatní zdroje infračerveného záření udržujte mimo zorné pole kamery.
• Abyste zajistili optimální přesnost, pořizujte body na obou stranách obličeje pacienta a nosu,
v blízkosti oblasti zájmu a na zadní straně hlavy.
• Nepoužívejte nástroj Z-touch na měkké tkáni nebo oblastech, které mohou vůči skenu CT/MR
změnit polohu (např. volná kůže, brada).
• Vyhněte se místům, která se posunula kvůli artefaktům (např. hadičkám či páskám).

Jak zapnout nástroj Z-touch
Existují dva různé nástroje Z-touch. V závislosti na verzi můžete zapnout viditelný laserový
paprsek a aktivovat infračervený laser následujícím způsobem:
• Stiskněte šedé aktivační tlačítko. Okamžitě se aktivuje viditelný laser. Infračervený laser
aktivujte stisknutím druhého stupně spínače laserového paprsku a držte jej stisknutý. Viditelný
laser zůstane aktivní.
• Proveďte delší stisknutí žlutého aktivačního tlačítka. Viditelný laser se zobrazí jako červený
bod. Infračervený laserový paprsek je aktivován se sekundovým zpožděním vůči viditelnému
laseru po stisknutí aktivačního tlačítka nebo když infračervený snímač zjistí kameru.
Zelená LED kontrolka indikuje, že je laser aktivní. Pokud zelené světlo a/nebo červený laserový
svazek bliká, nástroj Z-touch nefunguje správně. V takovém případě ověřte, zda je snímač
nástroje Z-touch v zorném poli kamery.

Jak provést registraci porovnáním povrchů pomocí nástroje Z-touch

①

②
Obrázek 10

32

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Cranial Navigation System Registration Ver. 3.5

REGISTRACE POROVNÁNÍM POVRCHŮ

Krok
1.

Zapněte viditelný laserový svazek podle výše uvedených pokynů.

2.

Nástroj Z-touch držte kolmo ke skenovanému povrchu, aby odraz laserového paprsku na
kůži tvořil bod.
POZNÁMKA: elipsovité body mohou vést k nesprávnému výpočtu.

3.

Za použití animace coby vodítka pomalu přesunujte laser nástroje Z-touch přes zelenou
oblast zájmu označenou v softwaru.
Po 60 bodech (je vyplněna polovina ukazatele průběhu) dojde k aktivaci funkce Calculate
②.
POZNÁMKA: chcete-li odstranit všechny pořízené body a registraci začít znovu, vyberte
možnost Start Over ①.

4.

Chcete-li ihned pokračovat, vyberte možnost Calculate ② nebo pořiďte všechny body
(maximálně 120 bodů) a počkejte, až bude software automaticky pokračovat.

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Cranial Navigation System Registration Ver. 3.5

33

Řešení potíží při registraci porovnáním povrchů

5.5

Řešení potíží při registraci porovnáním povrchů

Nenalezen výsledek registrace

Obrázek 11
Pokud software nemůže nalézt výsledek registrace, otevře se odpovídající dialogové okno.

34

Možnost

Popis

Last Solution

Otevře předchozí registraci na stránce pro ověření. Případné další body budou vymazány.
POZNÁMKA: k dispozici jen po výběru možnosti No na stránce pro ověření
registrace a po přidání dalších bodů.

More Points

Otevře dialogové okno registrace pro pořízení dalších bodů, které budou
označeny odlišnou barvou.

Start Over

Znovu spustí registraci. Všechny pořízené body budou odstraněny.

Landmark

Přepne na registraci metodou Landmark.
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6

REGISTRACE
ORIENTAČNÍCH BODŮ

6.1

Orientační body - úvod

Základní informace
Registrace metodou Landmark využívá techniku vzájemného propojení bodů v párech pro
korelaci sady snímků se skutečnou anatomií pacienta.
Dovolené registrační body jsou:
• multimodalitní registrační značky typu donut, které má pacient na těle při skenování,
• anatomické orientační body,
• šrouby.
Registrační body lze naplánovat v:
• systému iPlan,
• systému Registration
POZNÁMKA: podrobné informace o umístění naváděcích značek na pacienta si přečtěte v
uživatelské příručce výrobce a v příručce k použití kraniálních/ORL nástrojů.

Než začnete
Značky nesundávejte z pokožky pacienta do té doby, dokud nebude provedena registrace.
V opačném případě tyto značky nelze použít pro registraci metodou Landmark.

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Cranial Navigation System Registration Ver. 3.5

35

Orientační body - úvod

Umístění multimodalitních registračních značek typu donut

①

Obrázek 12
Pro registraci jsou potřeba alespoň čtyři orientační body. Na pacienta se doporučuje upevnit šest
nebo sedm značek, aby byl zajištěn dostatečný počet orientačních bodů pro případ, že některé
značky spadnou.
POZNÁMKA: kolem každé značky typu donut nakreslete kroužek ① a označte tak její polohu pro
případ, že spadne.
Optimální registrace naváděcích značek nebo orientačních bodů dosáhnete takto:
• Naváděcí značky / orientační body umístěte kolem hlavy, co nejnahodileji a co nejdále od sebe.
Vyvarujte se symetrického umisťování naváděcích značek / orientačních bodů (např. do řady
nebo pravidelného tvaru).
• Naváděcí značky / orientační body musí být umístěny kolem oblasti zájmu.
• Vyhněte se oblastem s volnou kůží.

Metody registrace
Při registraci značek a předem naplánovaných orientačních bodů držte hrot kolmo ke značce /
orientačnímu bodu. Tím předejdete nechtěnému posunutí kůže způsobenému silou nástroje.
Vysvětlení

Metoda
Multimodalitní
registrační značky typu donut
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• Softouch: Hrot vložte do vnitřního otvoru ve značce a ujistěte se, že hrot
se dotýká kůže.
• Ukazovátko Brainlab s tupým hrotem: Umístěte hrot doprostřed značky
a pomalu jím otáčejte, přičemž hrot udržujte na místě.
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Metoda
Anatomické
orientační body
Šrouby

Vysvětlení
• Softouch: Hrot položte na orientační bod a ujistěte se, že se dotýká kůže.
• Ukazovátko Brainlab s tupým hrotem: Umístěte hrot na orientační bod a
pomalu jím otáčejte, přičemž hrot udržujte na místě.
Softouch nebo ukazovátko Brainlab s tupým hrotem: Umístěte hrot na
střed šroubu a pomalu jím otáčejte, přičemž hrot udržujte na místě.

Jak zahájit registraci pomocí orientačních bodů

Obrázek 13
Výchozí metoda registrace je Surface Match (je-li k dispozici). Musíte tedy ručně přejít na
registraci metodou Landmark.
Krok
1.

Výběrem možnosti Surface Match otevřete rozevírací nabídku.

2.

V rozevírací nabídce vyberte možnost Landmark.

Pracovní postup registrace pomocí orientačních bodů
Krok
1.

Naplánujte registrační body s naváděcími značkami nebo bez nich.

2.

Registraci bodů na anatomii pacienta je nutné provést v pořadí daném programem.

3.

Ověřte přesnost registrace.
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Plánování orientačních bodů

6.2

Plánování orientačních bodů

Základní informace
Po aktivaci registrace metodou Landmark se otevře obrazovka pro plánování bodů s výzvou k
jejich naplánování.
V této části je popsáno, jak ručně naplánovat registrační body (naváděcí značky nebo orientační
body).

Možnosti pro plánování registračních bodů
①

②

③
④

⑤

Obrázek 14
Č.

Popis

①

Ručně přidejte registrační body poklepáním na 3D zobrazení.

②

Naplánované body přesně přemístíte přetažením nitkového kříže v kroužku v zobrazení
axiálního, koronálního a sagitálního řezu.

③

Body lze odstranit stisknutím ikony odpadkového koše.

④

Seznam naplánovaných bodů. Chcete-li nějaký bod upravit, v seznamu vyberte název
Landmark. V tomto příkladu je aktivní Landmark 03, který je zvýrazněný ve 3D projekci
a zobrazený v axiální, koronální a sagitální projekci.

⑤

Tlačítko Register se aktivuje ihned poté, co software získá dostatečný počet bodů.
Výběrem možnosti Register otevřete obrazovku registrace a proveďte akvizici naplánovaných bodů.

POZNÁMKA: jsou potřeba alespoň čtyři body. Konečný počet potřebných bodů závisí na jejich
umístění. Čím nahodileji jsou body umístěny, tím méně je jich potřeba.

Poloautomatická detekce multimodalitních registračních značek typu donut
Chcete-li aktivovat funkci poloautomatické detekce, klepněte přímo na 3D zobrazení. Když
klepnete na značku v 3D zobrazení, umístí se registrační bod přímo do středu.

38
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POZNÁMKA: poloautomatickou detekci lze použít jen s multimodalitními registračními
značkami typu donut.
Krok
1.

Chcete-li aktivovat funkci poloautomatické detekce, stiskněte možnost multimodalitní registrační značka typu donut v 3D zobrazení.
Registrační bod (označený kroužkem) se umístí do středu značky.

2.
Ujistěte se, že registrační bod je ve všech pohledech umístěn ve středu
značky typu donut. Pomocí funkce přiblížení ověřte, že byl registrační bod
umístěn správně.
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Registrace orientačních bodů

6.3

Registrace orientačních bodů

Základní informace
V této části je popsáno, jak provést registraci orientačních bodů (naváděcích značek nebo
orientačních bodů).

Jak registrovat orientační body

①
②

③

Obrázek 15

Krok
1.

Hrot nástroje Softouch postupně umísťujte na jednotlivé orientační body v pořadí daném
programem. Zelený symbol zatržení označuje, že byla provedena akvizice bodu ①.
Není-li orientační bod přístupný, v 3D zobrazení nebo z odpovídajícího seznamu bodů vyberte jiný bod ②.
Po pořízení čtyř orientačních bodů dojde k aktivaci funkce Calculate ③.
Chcete-li provést opětovnou akvizici bodu, vyberte jej v 3D zobrazení nebo vyberte název
odpovídajícího bodu Landmark ze seznamu.

2.
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Chcete-li ihned pokračovat, vyberte možnost Calculate nebo pořiďte všechny orientační
body a počkejte, až bude software automaticky pokračovat.
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6.4

Řešení potíží s registrací pomocí orientačních
bodů

Nenalezen výsledek registrace

Obrázek 16
Pokud software nemůže nalézt výsledek registrace, otevře se odpovídající dialogové okno.
Možnost

Popis

Surface

Přepne na registraci metodou Surface Match.

Re-Plan

Otevře obrazovku pro plánování orientačních bodů, na níž lze body odstranit, upravit nebo naplánovat další.

Re-Acquire

Znovu zahájí registraci pro opětovnou akvizici bodů. Všechny pořízené body
budou odstraněny.
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Řešení potíží s registrací pomocí orientačních bodů
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7

ZÁCHRANNÁ REGISTRACE

7.1

Záchranná registrace - úvod

Základní informace
Po provedení registrace se doporučuje naplánovat záchranné body, které lze registrovat kdykoliv
během chirurgického zákroku. Rescue Registration je jediný způsob opakované registrace
zarouškovaného pacienta (např. pokud došlo k neúmyslnému posunutí reference).

Pracovní postup záchranné registrace
Krok
1.

Proveďte počáteční registraci.

2.

Vyberte možnost Rescue Planning v programu Content Manager.

3.

Naplánujte záchranné body.

4.

Pokud došlo během operace ke ztrátě registrace, vyberte možnost Rescue Registration
v programu Content Manager.

5.

Proveďte registraci záchranných bodů.

6.

Ověřte přesnost registrace.
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7.2

Plánování záchranných bodů

Základní informace
Tato část popisuje, jak ručně naplánovat záchranné body, které lze registrovat kdykoliv během
chirurgického zákroku.
Záchranné body lze naplánovat umístěním hrotu kolmo k orientačnímu bodu a pomalým otáčením
ukazovátka, zatímco je hrot na stále stejném místě.
Záchranné body je třeba umístit na kostní struktury.

Jak naplánovat záchranné body

①
②

③
Obrázek 17

Krok
1.

Otevřete okno Rescue Planning v programu Content Manager.

2.

Hrotem ukazovátka postupně otáčejte na každém bodu Rescue Point a přitom ověřte, že
jste určili body, jež bude snadné zjistit během registrace v případě nutnosti opakované registrace. Přiblížením nebo oddálením dosáhnete nejlepšího zobrazení snímků.
Tlačítko Accept ③ se aktivuje ihned poté, co software získá dostatečný počet bodů.
POZNÁMKA: je potřeba alespoň pět bodů. Konečný počet potřebných záchranných bodů
však závisí na jejich umístění. Čím nahodileji jsou orientační body umístěny, tím méně je
jich potřeba.

3.

Volitelné kroky:
• Stisknutím symbolu odpadkového koše ① můžete záchranný bod odstranit.
• Stisknutím názvu záchranného bodu ② jej aktivujete.

4.

Chcete-li všechny naplánované záchranné body uložit a vrátit se k předchozí obrazovce,
vyberte možnost Accept ③.
Tyto záchranné body jsou nyní uložené a kdykoliv během operace je lze použít pro aktualizaci registrace.
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7.3

Registrace záchranných bodů

Základní informace
Záchranné body slouží k opakované registraci pacienta během navigace. Registraci je nutné
zopakovat, pokud je původní registrace nepřesná (např. vlivem náhodného posunutí pacienta
nebo reference).

Pravidla bezpečnosti
Pokud záchranné body vymažete a byla-li počáteční registrace ztracena (např. z důvodu posunutí
reference), nemusí být možné pacienta přeregistrovat. V takovém případě nelze v navigaci
pokračovat a musíte registraci zahájit znovu.
Registrace Rescue Registration nemusí být tak přesná jako první (předoperační) registrace,
neboť se v ní sčítají chyby z obou registrací. Každou registraci Rescue Registration pečlivě
ověřte tak, že u známých anatomických orientačních bodů přidržíte ukazovátko a ověříte polohu
zobrazenou na obrazovce.

Jak registrovat záchranné body

①
②

③
Obrázek 18
Společnost Brainlab doporučuje pro registraci záchranných bodů používat sterilní ukazovátko
Brainlab s tupým hrotem.
Krok
1.

Otevřete okno Rescue Registration v programu Content Manager.

2.

Hrotem sterilního ukazovátka postupně otáčejte na každém bodu Rescue Point v pořadí
daném programem. Zelený symbol zatržení označuje, že byla provedena akvizice bodu
①.
Není-li záchranný bod přístupný, v 3D zobrazení nebo z odpovídajícího seznamu bodů
vyberte jiný bod ②.
Po pořízení pěti záchranných bodů dojde k aktivaci funkce Calculate ③.
Chcete-li provést opětovnou akvizici bodu, vyberte jej v 3D zobrazení nebo vyberte odpovídající název bodu Rescue Point ze seznamu.
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Registrace záchranných bodů

Krok
3.

46

Chcete-li ihned pokračovat, vyberte možnost Calculate nebo pořiďte všechny záchranné
body a počkejte, až bude software automaticky pokračovat.
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7.4

Řešení potíží se záchrannou registrací

Nenalezena žádná registrace

Obrázek 19

Možnost

Popis

Re-Acquire

Znovu zahájí registraci pro opětovnou akvizici bodů. Všechny pořízené body budou odstraněny.

Discard

Zruší všechny pozice pořízených záchranných bodů, ponechá předchozí registraci a vrátí se k předchozí aplikaci.
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Řešení potíží se záchrannou registrací
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8

OVĚŘENÍ REGISTRACE

8.1

Ověření registrace - úvod

Základní informace
Po dokončení registrace se otevře obrazovka pro ověření.

Pravidla bezpečnosti
Zkontrolujte polohu každé naváděcí značky pro registraci orientačních bodů v axiální, koronální
a sagitální projekci.
V důsledku šíření chyb může být v některých oblastech přesnost navigace méně přesná, takže je
důležité důkladné ověření.
Varování
Ověřte přesnost v několika anatomických orientačních bodech, zejména v oblasti zájmu,
neboť se může lišit od přesnosti ověřené na povrchu kůže. Pokud není oblast zájmu
přístupná, ověřte ji v oblastech, které jsou jí co možná nejblíže.

Jak ověřit přesnost registrace
①

②
③
Obrázek 20
Po úspěšném provedení registrace se otevře obrazovka pro ověření.
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Ověření registrace - úvod

Krok
1.

Přidržte hrot nástroje Softouch nebo sterilního ukazovátka (v případě registrace záchranných bodů) u známých anatomických orientačních bodů (např. nasion, nejlaterálnější body orbity) a ověřte, že poloha ukazovátka zobrazená v zobrazení snímků odpovídá skutečnému bodu na anatomii pacienta.

2.

Přidržte ukazovátko u různých bodů na lebce pacienta a ověřte, že zobrazená vzdálenost
mezi ukazovátkem a pokožkou je správná.
POZNÁMKA: vzdálenost se zobrazí, jakmile hrot ukazovátka bude ve vzdálenosti 15 mm
od vypočteného povrchu ①.

3.

Je-li ověřená registrace akceptovatelná, výběrem možnosti Yes ② pokračujte v postupu.
Pokud ověřená registrace není akceptovatelná, vyberte možnost No ③ a vyberte některou položku z dialogového okna Improvement Options, které se otevře.
POZNÁMKA: přesnost registrace často ověřujte během celého chirurgického zákroku, zejména po postupu rouškování (včetně přechodu z nesterilní na sterilní referenci).
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8.2

Jak zvýšit přesnost registrace

Základní informace
Je-li registrace nepřijatelná nebo je při vizuálním ověření zjištěna významná odchylka, zkontrolujte
přesnost ukazovátka a/nebo vyberte možnost No. Otevře se dialogové okno Improvement
Options. Pokračujte výběrem některé možnosti z nabídky.

Možnosti zlepšení registrace porovnáním povrchů
Možnost

Popis

Přepne na registraci metodou Landmark.

Otevře dialogové okno registrace pro pořízení dalších bodů, které budou označeny odlišnou barvou.
Jestliže program nalezne shodu, otevře se obrazovka pro ověření. Pomocí
přepínače Last Solution porovnejte obě registrace (viz níže).

Znovu spustí registraci. Všechny pořízené body budou odstraněny.

Zavře dialogové okno.

Možnosti zlepšení registrace orientačních bodů
Možnost

Popis

Přepne na registraci metodou Surface Match.

Otevře obrazovku pro plánování orientačních bodů, na níž lze body odstranit,
upravit nebo naplánovat další.

Znovu otevře obrazovku pro registraci orientačních bodů, abyste mohli provést
opětovnou akvizici bodů. Všechny dříve pořízené body budou odstraněny.
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Jak zvýšit přesnost registrace

Možnost

Popis

Zavře dialogové okno.

Možnosti zlepšení záchranné registrace
Možnost

Popis

Znovu zahájí registraci pro opakovanou akvizici bodů. Všechny pořízené body
budou odstraněny.

Zruší všechny pozice pořízených záchranných bodů a vrátí se k předchozí
aplikaci.

Zavře dialogové okno.

Jak použít poslední řešení pro porovnání registrací
Pokud jste vybrali možnost More Points v dialogovém okně Improvement Options a program
nalezl shodu, otevře se stránka pro ověření. Pomocí funkce Last Solution porovnejte původní
registraci s právě vytvořenou registrací.
Krok
1.

①

Přepnutím na možnost Last Solution v panelu nástrojů ① tyto dvě registrace porovnejte.
2.
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Pokud je jedna z registrací přijatelná, pokračujte výběrem možnosti Yes ②.
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OVĚŘENÍ REGISTRACE

Krok
3.

②

Pokud ani jedna není přijatelná, výběrem možnosti No otevřete dialogové okno Improvement Options.
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Jak zvýšit přesnost registrace
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