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1 INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Dane kontaktowe

Serwis

Jeżeli instrukcja nie zawiera wymaganych informacji lub jeśli mają Państwo pytania bądź
problemy, prosimy o kontakt z pomocą techniczną firmy Brainlab:

Region Telefon i faks E-mail

Stany Zjednoczone, Kanada,
Ameryka Środkowa i Południo-
wa

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

us.support@brainlab.com

Brazylia Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Wielka Brytania Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Hiszpania Tel.: +34 900 649 115

Francja i regiony francuskoję-
zyczne Tel.: +33 800 676 030

Afryka, Azja, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 5811

Japonia
Tel.: +81 3 3769 6900
Faks: +81 3 3769 6901

Spodziewany okres eksploatacji produktu

Aktualizacje oprogramowania oraz serwis w siedzibie klienta są oferowane na okres
pięcioletniego wsparcia serwisowego tego produktu.

Informacja zwrotna

Mimo dokładnego sprawdzenia niniejsza instrukcja obsługi może zawierać błędy. W razie uwag w
kwestii ulepszeń prosimy o kontakt pod adresem user.guides@brainlab.com.

Producent

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Niemcy
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1.2 Informacje prawne

Prawa autorskie

Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone prawem autorskim. Powielanie i tłumaczenie
jakiegokolwiek fragmentu niniejszej instrukcji bez pisemnego zezwolenia firmy Brainlab jest
zabronione.

Znaki towarowe firmy Brainlab

• Brainlab® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab AG.
• Curve® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab AG.
• Kick® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab AG.

Znaki towarowe innych firm

• ARVEO® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Leica Microsystems CMS GmbH.
• BrainPath® jest zastrzeżonym znakiem towarowym NICO Corporation w Stanach

Zjednoczonych i innych krajach.
• KINEVO®, OPMI®, Pentero®, PENTERO® i TIVATO® są zastrzeżonymi znakami towarowymi

firmy Carl Zeiss Meditec AG.
• Microsoft® oraz Windows® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation

w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Informacje dotyczące patentów

Ten produkt może być objęty jednym lub większą liczbą patentów bądź zgłoszeń patentowych.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: www.brainlab.com/patent.

Zgodność DICOM

Oświadczenia o zgodności z formatem DICOM można znaleźć na stronie internetowej firmy
Brainlab pod adresem: www.brainlab.com/dicom.

Zintegrowane oprogramowanie innych firm

Niniejsze oprogramowanie jest częściowo oparte na poniższych dziełach. Pełną licencję i
informacje o prawach autorskich można znaleźć na stronach, do których prowadzą następujące
łącza:
• Independent JPEG Group (http://www.openjpeg.org/)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• icu4c (https://github.com/unicode-org/icu/blob/master/icu4c/LICENSE)
• lapack (http://www.netlib.org/lapack/LICENSE.txt)
• libijg8 (http://www.ijg.org/files/README)
• libijg16 (http://www.ijg.org/files/README)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• meta (https://github.com/ericniebler/meta/blob/master/LICENSE.md)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• OpenSSL Project, opracowany do użytku w zestawie narzędzi OpenSSL Toolkit (http://

www.openssl.org)
• range (https://github.com/microsoft/Range-V3-VS2015/blob/master/LICENSE.txt)
• Xerces-C++, stworzony przez Apache Software Foundation (http://www.xerces.apache.org/)

Informacje prawne
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Oznaczenie CE

Znak CE oznacza, że produkt firmy Brainlab spełnia zasadnicze wymagania dy-
rektywy Rady 93/42/EWG („MDD”).
Według zasad określonych w dyrektywie MDD Microscope Navigation jest pro-
duktem klasy IIb.

Zgłaszanie incydentów związanych z tym produktem

Wymagane jest zgłaszanie wszelkich poważnych incydentów, jakie miały miejsce w związku z tym
produktem, firmie Brainlab lub, na terenie Europy, do odpowiedniego organu krajowego
odpowiadającego za nadzór nad wyrobami medycznymi.

Sprzedaż w USA

Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie dla
lekarzy lub na ich zamówienie.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.3 Symbole

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie
Ostrzeżenia są oznaczane trójkątnymi symbolami ostrzegawczymi. Ostrzegają o poważnym
zagrożeniu, takim jak obrażenia ciała, zgon lub inne poważne skutki związane z używaniem
lub nieprawidłowym używaniem urządzenia.

Przestrogi

Przestrogi są oznaczone okrągłym symbolem ostrzegawczym. Zawierają ważne informacje
dotyczące nieprawidłowej pracy urządzenia, jego awarii, uszkodzenia urządzenia lub
mienia.

Uwagi

UWAGA: Uwagi wyróżniono kursywą. Zawierają one dodatkowe użyteczne wskazówki. 

Symbole na produkcie

Symbol Znaczenie

Chronić przed wilgocią

Numer partii producenta

Numer referencyjny (wyrobu)
UWAGA: Oznacza numer produktu firmy Brainlab. 

Producent

Patrz instrukcja obsługi

Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wy-
łącznie lekarzom lub na ich zamówienie

Unikalny identyfikator produktu

Wyrób medyczny

Symbole
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1.4 Używanie systemu

Skrócony opis wyrobu

Microscope Navigation to oprogramowanie uruchamiane na platformie IGS firmy Brainlab lub w
systemie do nawigacji firmy Brainlab, który składa się z komputera, wyświetlacza i kamery
wykrywającej w podczerwieni (IR). Można je wykorzystywać w połączeniu z innym
oprogramowaniem firmy Brainlab do chirurgii sterowanej obrazem (ang. image-guided surgery,
IGS). Połączenie między mikroskopem chirurgicznym a systemem do nawigacji firmy Brainlab jest
nawiązywane za pośrednictwem dedykowanego przewodu do integracji mikroskopu.
Oprogramowanie zostało stworzone, aby ułatwić operacje, podczas których wykorzystywany jest
mikroskop chirurgiczny, i łączy widok mikroskopowy z pozyskanymi przed operacją danymi
obrazowymi pacjenta. Uzyskiwane informacje oparte są na:
• polu widzenia przez mikroskop,
• położeniu mikroskopu względem pacjenta,
• medycznych danych obrazowych pacjenta.
Pozycja mikroskopu podczas zabiegu jest wykrywana, dzięki czemu dane obrazowe pacjenta
można wyświetlać/nakładać na odpowiednią strukturę anatomiczną pacjenta na monitorze lub za
pośrednictwem wyświetlacza Head-Up Display (HUD) mikroskopu.
Dla ułatwienia orientacji oś optyczna i punkt ostrości są wyświetlane w odpowiednim miejscu na
zestawie obrazów pacjenta. Punkt ostrości można też wyświetlać w oknie podłączonej aplikacji do
nawigacji. To oprogramowanie zawiera funkcje umożliwiające weryfikację i korekcję rejestracji
pacjenta uzyskanej z oprogramowania IGS.
Co więcej, zawiera funkcję ruchu zmotoryzowanego dla obsługiwanych mikroskopów
chirurgicznych.

Przeznaczenie i wskazówki dotyczące użytkowania

Microscope Navigation to wyrób, który w połączeniu z systemem nawigacyjnym firmy Brainlab i
zgodnymi akcesoriami do instrumentów służy jako system planowania i nawigacji sterowanej
obrazem, umożliwiający przeprowadzanie zabiegów chirurgii otwartej oraz zabiegów minimalnie
inwazyjnych.
Łączy instrument i widok pola operacyjnego (np. wideo, widok poprzez mikroskop chirurgiczny) z
przestrzenią wirtualną obrazu komputerowego na obrazach pacjenta przetwarzanych przez
nawigacyjną stację roboczą.
Wyrób jest wskazany do stosowania w każdym stanie medycznym, w którym odniesienie do
sztywnych struktur anatomicznych może być identyfikowane w odniesieniu do obrazów (TK, ATK,
RTG, MR, MRA i USG) struktur anatomicznych.

Miejsce użycia

Aplikację stworzono do pracy na platformie IGS lub systemie nawigacyjnym firmy Brainlab, które
są stosowane w warunkach szpitalnych, a w szczególności w pomieszczeniach odpowiednich do
przeprowadzania interwencji chirurgicznych (np. na salach operacyjnych).

Profile użytkowników

Profil docelowego użytkownika jest zdefiniowany w następujący sposób:
• Oprogramowanie, urządzenia i platformy firmy Brainlab są wykorzystywane przez chirurgów

(neurochirurgów, ortopedów, chirurgów kręgosłupa i chirurgów urazowych), ich asystentów
oraz personel pielęgniarski sali operacyjnej.

• Urządzenia i platformy firmy Brainlab są obsługiwane przez wyszkolony personel sali
operacyjnej, a ich konserwacja jest wykonywana przez wyszkolony personel firmy Brainlab.

INFORMACJE OGÓLNE
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Populacja pacjentów

Nie ma żadnych demograficznych ani regionalnych ograniczeń dotyczących pacjentów. Do
chirurga należy decyzja o użyciu systemu w celu wsparcia określonego leczenia.

Ostrożność w obchodzeniu się ze sprzętem

Elementy systemu i dodatkowe instrumenty zawierają precyzyjne części mechaniczne.
Należy obchodzić się z nimi ostrożnie.

Weryfikacja wiarygodności

Ostrzeżenie
Przed leczeniem pacjenta należy dokonać sprawdzenia wiarygodności wszystkich
wejściowych i wyjściowych informacji systemowych.

Używanie systemu
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1.5 Zgodne wyroby medyczne i oprogramowanie

Zgodne mikroskopy chirurgiczne innych firm

Model Producent

• HS 5-1000 (Hi-R 1000 + FS 5-33)
• HS 3-1000 (Hi-R 1000 + FS 3-43)
• HS Hi-R 700 (FS 2-23, FS 3-43, FS 5-33)
• MÖLLER 20-1000 (Hi-R 1000 + FS 4-20)

HAAG-STREIT SURGICAL/MÖLLER-
WEDEL GmbH
Rosengarten 10
22880 Wedel
Niemcy

• M530 OHX
• M530 OH6
• ARVEO
• M720 OH5/OHC5
• M525 OH4/OHC4, F50/F40, C50/C40

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
9435 Heerbrugg
Szwajcaria

• KINEVO 900
• TIVATO 700
• OPMI PENTERO 900
• OPMI PENTERO 800
• OPMI Pentero

Carl Zeiss Meditec AG
Site Oberkochen
Rudolf-Eber-Straße 11
73447 Oberkochen
Niemcy

Po wydaniu niniejszej instrukcji mogą zostać udostępnione inne mikroskopy chirurgiczne. W
przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zgodności z oprogramowaniem firmy Brainlab należy
skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Wyroby innych firm

Stosowanie połączeń urządzeń medycznych niezatwierdzonych przez firmę Brainlab może
wpływać negatywnie na bezpieczeństwo i/lub skuteczność tych urządzeń oraz zagrażać
bezpieczeństwu pacjenta, użytkownika i/lub otoczenia.

Zgodne instrumenty medyczne firmy Brainlab

Oprogramowanie Microscope Navigation jest zgodne z:
• standardowym czaszkowym układem referencyjnym z 3 lub 4 markerami sferycznymi
• czaszkowym układem referencyjnym DrapeLink (4 markery sferyczne)
• czaszkowym układem referencyjnym (3 markery sferyczne)
• jednostką referencyjną opaski (3 markery sferyczne)
• układem referencyjnym dla zacisków na kręgosłup z 4 markerami sferycznymi
• wskaźnikiem czaszkowym/laryngologicznym z zaokrągloną końcówką
• wskaźnikiem wydłużonym z ostrą końcówką do zabiegów w obrębie kręgosłupa/biodra/

urazowych
• adapterem mikroskopu z układem (dla różnych mikroskopów)

Pozostałe instrumenty firmy Brainlab

Po wydaniu niniejszej instrukcji obsługi dostępne mogą stać się dodatkowe instrumenty. W
przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zgodności należy skontaktować się z pomocą
techniczną firmy Brainlab.

Ostrzeżenie
Należy używać wyłącznie instrumentów i części zapasowych określonych przez firmę
Brainlab. Użycie niezatwierdzonych instrumentów / części zamiennych może mieć
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niepożądany wpływ na bezpieczeństwo i/lub skuteczność wyrobu medycznego oraz
zagrażać bezpieczeństwu pacjenta, użytkownika i/lub środowiska.

Inne zgodne instrumenty medyczne

• Jednorazowe odblaskowe markery sferyczne

Montaż instrumentów

Jeśli z tym produktem używane są jakiekolwiek instrumenty, należy się upewnić, że wszystkie są
prawidłowo zamontowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiedniej Instrukcji obsługi
instrumentu.

Zgodne produkty oprogramowania medycznego Brainlab

Z tym systemem może być instalowane i stosowane wyłącznie oprogramowanie określone przez
firmę Brainlab. W celu uzyskania wyjaśnienia dotyczącego zgodności z oprogramowaniem
medycznym firmy Brainlab należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Oprogramowanie innych firm

Oprogramowanie w systemie Brainlab mogą instalować wyłącznie autoryzowani
pracownicy firmy Brainlab. Nie należy instalować ani usuwać jakichkolwiek aplikacji
oprogramowania.

Aktualizacje zabezpieczeń systemu Windows firmy Microsoft i aktualizacje sterowników

Firma Brainlab zezwala jedynie na instalację poprawek zabezpieczeń. Nie wolno instalować
dodatków Service Pack ani aktualizacji opcjonalnych. Należy skonfigurować ustawienia w sposób
zapewniający pobieranie i instalowanie aktualizacji w prawidłowy sposób i we właściwym czasie.
Na platformach Brainlab nie wolno aktualizować sterowników.
Witryna internetowa firmy Brainlab zawiera więcej informacji na temat ustawień oraz wykaz
aktualizacji zabezpieczeń firmy Microsoft blokowanych przez pomoc techniczną firmy Brainlab.
Adres: www.brainlab.com/updates
Hasło: WindowsUpdates!89

Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i destrukcyjnego oprogramowania

Firma Brainlab zaleca ochronę systemu przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania
antywirusowego.
Należy pamiętać, że niektóre ustawienia oprogramowania chroniącego przed destrukcyjnym
oprogramowaniem (np. skanera antywirusowego) mogą negatywnie wpływać na działanie
systemu. Jeśli wykonywane są na przykład skanowania w czasie rzeczywistym i monitorowany
jest każdy dostęp do pliku, może to spowalniać wczytywanie i zapisywanie danych pacjentów.
Firma Brainlab zaleca wyłączenie skanowania w czasie rzeczywistym i wykonywanie skanowania
antywirusowego po godzinach pracy.

Ostrzeżenie
Należy się upewnić, czy oprogramowanie antywirusowe nie modyfikuje żadnych katalogów
oprogramowania Brainlab, mianowicie:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab itd.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData itd.

Ostrzeżenie
Nie wolno pobierać ani instalować aktualizacji podczas planowania leczenia.

Zgodne wyroby medyczne i oprogramowanie
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W celu uzyskania dodatkowych informacji na te tematy należy skontaktować się z pomocą
techniczną firmy Brainlab.

Aktualizacje

Ostrzeżenie
Aktualizacje systemu operacyjnego (tzw. poprawki) lub oprogramowania innych firm
powinny być wykonywane po godzinach pracy klinicznej i w środowisku testowym, aby
zweryfikować poprawność działania systemu firmy Brainlab. Firma Brainlab monitoruje
Windows Hotfixes (poprawki do systemu Windows) i w przypadku określonych aktualizacji
będzie wiedzieć, czy można spodziewać się problemów. Jeśli wystąpią problemy z
poprawkami do systemu operacyjnego, należy skontaktować się z pomocą techniczną
firmy Brainlab.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.6 Szkolenie i dokumentacja

Szkolenie Brainlab

Aby zapewnić bezpieczeństwo i właściwe użytkowanie, przed użyciem systemu wszyscy
użytkownicy muszą wziąć udział w obowiązkowym programie szkoleniowym prowadzonym przez
autoryzowanego przedstawiciela firmy Brainlab.

Pomoc koordynowana

Przed zastosowaniem systemu do procedur chirurgicznych, w których nawigacja wspomagana
komputerowo jest uważana za kluczowy element, należy wykonać wystarczającą liczbę pełnych
procedur chirurgicznych przy obecności przedstawiciela firmy Brainlab.

Odpowiedzialność

Ostrzeżenie
Niniejszy system stanowi wyłącznie wsparcie operującego i nie zastępuje jego
doświadczenia ani odpowiedzialności podczas użycia oprogramowania. Użytkownik musi
być zawsze w stanie kontynuować zabieg bez wsparcia systemu.
Elementy systemu i dodatkowe instrumenty mogą być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony
personel medyczny.

Wydłużony czas działania na sali operacyjnej

Systemy nawigacyjne firmy Brainlab stanowią wrażliwą aparaturę techniczną. W zależności od
konfiguracji sali operacyjnej, ułożenia pacjenta, czasów kalkulacji i złożoności, długość zabiegu z
wykorzystaniem nawigacji może ulegać zmianom. Decyzja o dopuszczalności ewentualnego
przedłużenia w przypadku danego pacjenta i leczenia należy do użytkownika.

Czytanie instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji opisano złożone oprogramowanie lub urządzenia medyczne, których należy
używać z zachowaniem ostrożności.
Dlatego ważne jest, aby wszyscy użytkownicy systemu, aparatury lub oprogramowania:
• dokładnie przeczytali niniejszą instrukcję przed korzystaniem ze sprzętu,
• zawsze mieli dostęp do tej instrukcji.

Szkolenie i dokumentacja
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2 KONFIGURACJA SYSTEMU
2.1 Konfiguracja kamery i monitora

Przed rozpoczęciem pracy

Rysunek 1  

Konfiguracja systemu różni się w zależności od używanego systemu i rodzaju wykonywanego
zabiegu. Należy wziąć pod uwagę następujące aspekty:
• Kamera i monitor nie mogą utrudniać pracy chirurgowi w trakcie zabiegu.
• Podczas całego zabiegu, w tym także podczas wszystkich procedur rejestracji i nawigacji,

kamera musi mieć wyraźny widok na układ referencyjny.
• Przed przystąpieniem do zabiegu należy prawidłowo ustawić kamerę. Należy unikać większych

zmian położenia kamery podczas zabiegu.

KONFIGURACJA SYSTEMU
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Sposób konfiguracji kamery i monitora

Krok

1. Ustawić kamerę w wymaganej pozycji.
Kamerę należy ustawić około 1,2–1,8 metra od pola operacyjnego.
UWAGA: Więcej informacji na temat ustawiania kamery podczas przygotowywania do re-
jestrowania pacjenta zawiera odpowiednia instrukcja obsługi oprogramowania do na-
wigacji. 

2. Podłączyć i włączyć system. Instrukcje znajdują się w odpowiedniej instrukcji obsługi
systemu uwzględniającej informacje techniczne (np. Kick, Curve).

3. Uruchomić oprogramowanie.

4. Upewnić się, że układ referencyjny jest widoczny dla kamery.
W celu wskazania, czy układ referencyjny jest widoczny dla kamery, wyświetlany jest na-
stępujący widok:

Jeśli układ nie jest widoczny, regulować odległość i kąt kamery, aż reprezentacja układu
① stanie się widoczna.

Wyświetlacz kamery

①

④

②

③

Rysunek 2  

Wybrać pozycję Camera w celu otwarcia widoku reprezentacji układu.

Konfiguracja kamery i monitora
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Nr Opis

①
Wyświetla odległość instrumentów i/lub układów referencyjnych względem kamery.
Optymalna widoczność i dokładność jest zapewniona, gdy wszystkie markery sfe-
ryczne znajdują się wewnątrz niebieskiego korytarza.

② Wyświetla położenie instrumentów i/lub układów referencyjnych względem kamery.

③ Przyciski pozycjonujące sterowania silnikiem kamery (o ile są dostępne).

④
Służy do środkowania kamery.
UWAGA: Środkowanie kamery może trwać do pięciu sekund. Ponowne kliknięcie
dezaktywuje funkcję środkowania. 

KONFIGURACJA SYSTEMU
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2.2 Ustawianie pozycji układu wykrywania
mikroskopu i układu referencyjnego pacjenta

Podłączanie układu wykrywania mikroskopu

Podłączając układ wykrywania mikroskopu, należy sprawdzić, czy:
• śruba mocująca układ jest dobrze dokręcona,
• pomiędzy ramieniem adaptera a układem referencyjnym istnieje tylko jedna warstwa obłożenia,
• markery sferyczne są prawidłowo umiejscowione na podstawach.

Podłączanie układu wykrywania mikroskopu

Krok

1. ① ②

Zamocować układ wykrywania mikroskopu do adaptera mikroskopu.

2. Umieścić układ wykrywania mikroskopu na obłożonym adapterze mikroskopu, tak
aby zęby obu elementów pasowały do siebie ①.

3. Dokręcić śrubę mocującą ② i upewnić się, że podłączenie jest stabilne.

UWAGA: Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi instrumentu do optycznego
systemu wykrywania do zabiegów czaszkowych/otolaryngologicznych. 

Ustawianie układu referencyjnego pacjenta

Układ referencyjny należy ustawić w taki sposób, aby pozostawał widoczny przez cały zabieg.
Należy wziąć pod uwagę miejsce, w którym mikroskop mógłby blokować widok z układu
referencyjnego. Przydatne jest ustawienie kamery po tej samej stronie, po której jest zamocowany
układ referencyjny.

Ustawianie pozycji układu wykrywania mikroskopu i układu referencyjnego pacjenta
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2.3 Podłączenie mikroskopu

Przed rozpoczęciem pracy

• Należy się upewnić, że mikroskop został skalibrowany i sprawdzony przez pracowników
pomocy technicznej firmy Brainlab podczas instalacji systemu.

• Sprawdzić, czy mikroskop jest prawidłowo podłączony i obłożony.
• Potwierdzić, że adapter mikroskopu jest zamocowany do mikroskopu i prawidłowo okryty

obłożeniem (informacje podane są w instrukcji obsługi instrumentu do optycznego
systemu wykrywania w zabiegach czaszkowych/otorynolaryngologicznych).

• Sprawdzić, czy dokonano rejestracji pacjenta. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w
instrukcji obsługi oprogramowania do nawigacji.

• Informacje dotyczące podłączania przewodu między platformą do nawigacji a mikroskopem
chirurgicznym podano w instrukcji obsługi urządzeń Microscope Navigation.

Sposób podłączania mikroskopu

Krok

1. Ustawić mikroskop w wymaganej pozycji.

2. Obłożyć mikroskop jak zwykle (w tym także adapter mikroskopu).

3. Podłączyć mikroskop do systemu (np. Kick, Curve).

Jak ustanowić połączenie z KINEVO 900 za pomocą kabla sieciowego

Krok

1. Należy się upewnić, że oba urządzenia są połączone.

2. Otworzyć Microscope Navigation w systemie nawigacji.

3.

Otworzyć menu ustawień ZEISS mikroskopu.

4. Wybrać kartę MultiVision.

5. Wybrać kartę Navigation (extended) i upewnić się, że opcja UDP Connection jest usta-
wiona w pozycji ON.

6. Wybrać poprawny port wyświetlania (np. port wyświetlacza 1), a następnie potwierdzić
okno dialogowe Connection Attempt, klikając OK.

7. Przełączyć UDP Connection Mode na Active na karcie Navigation (extended).

Jak ustanowić połączenie z KINEVO 900 za pomocą złącza ODU MAC

Aby podłączyć KINEVO 900 za pomocą złącza ODU MAC, należy przed uruchomieniem
Microscope Navigation wykonać kolejno poniższe czynności.

Krok

1. Należy się upewnić, że oba urządzenia są połączone.

2. Otworzyć Microscope Navigation w systemie nawigacji.

3.

Otworzyć menu ustawień ZEISS mikroskopu.

KONFIGURACJA SYSTEMU
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Krok

4. Wybrać kartę MultiVision.

5. Wybrać kartę Navigation (standard).

6. Aktywować przełącznik Serial Connection (np. ustawiając w pozycji ON).

7. Przełączyć w pozycję Active w zakładce Navigation (standard).

Jak ustanowić połączenie z TIVATO 700 za pomocą kabla sieciowego

Aby podłączyć TIVATO 700 (interfejs zaawansowany) przez kabel sieciowy, należy nawiązać
połączenie ręcznie.

Krok

1. Należy się upewnić, że oba urządzenia są połączone.

2. Otworzyć Microscope Navigation w systemie nawigacji.

3.

Otworzyć menu ustawień ZEISS mikroskopu.

4. Wybrać kartę Navigation.

5. Przełączyć opcję Network Connection na ON.

6. Potwierdzić okno dialogowe Connection Attempt, klikając OK.

7. Na karcie Navigation wybrać opcję Active.

Podłączenie mikroskopu
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2.4 Detekcja mikroskopu

Wskaźniki detekcji mikroskopu

③

②

①

Rysunek 3  

Po uruchomieniu oprogramowanie Microscope Navigation wskazuje, czy mikroskop jest
podłączony i czy ustanowiono połączenia z wideo lub wyświetlaczem HUD (Head-Up Display):

Kolor Znaczenie

Pomarań-
czowy

Ustanowiono połączenie częściowe.
Wyświetlane są informacje o połączeniu (np. CONNECTED. Enable Navigation
on microscope).

Szary
Nie ustanowiono połączenia.
Wyświetlany jest komunikat NOT CONNECTED. Może zostać wyświetlona dodat-
kowa informacja.

Zielony Ustanowiono połączenie.

• W tym przypadku mikroskop ① jest podłączony, ale nawigacja nie jest aktywna, na co
wskazuje dodatkowy tekst (np. CONNECTED. Enable Navigation on microscope).
Ustanowiono połączenie UDP z KINEVO, ale Microscope Navigation uruchomiono ponownie
(np. w celu rozpoczęcia nowego zabiegu). W celu usunięcia problemu należy otworzyć
ustawienia KINEVO. Okno dialogowe Connection Attempt uruchamia się automatycznie.
Potwierdzić komunikat w oknie dialogowym, naciskając OK, i wybrać Active w celu
przywrócenia połączenia.

• Wejście wideo ② jest podłączone do niewłaściwego portu, na co wskazuje dodatkowy tekst
(np. SDI In 2).

• Podłączenie HUD ③ jest prawidłowe.

Rozwiązywanie problemów z detekcją mikroskopu

Jeżeli detekcja mikroskopu zakończyła się niepowodzeniem, należy się upewnić, czy mikroskop:
• Jest prawidłowo podłączony do platformy (patrz instrukcja obsługi urządzeń Microscope

Navigation).
• Jest włączony i całkowicie uruchomiony.
• Jest gotowy do nawigacji zewnętrznej. Zmiany tego ustawienia można dokonać z interfejsu

oprogramowania mikroskopu. Więcej informacji zawiera dokumentacja dostarczana przez
producenta mikroskopu.

UWAGA: Jeżeli nie można nawiązać połączenia z mikroskopem, należy podjąć próbę wyłączenia,
a następnie ponownego włączenia mikroskopu. 

KONFIGURACJA SYSTEMU
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2.5 Pozycja montażu układu wykrywania mikroskopu

Pozycja montażu układu wykrywania mikroskopu

Pozycję układu wykrywania mikroskopu można dostosować do konfiguracji sali operacyjnej.
Należy wybrać jedną z trzech pozycji montażu.

Pozycja Funkcja

Automatic Oprogramowanie automatycznie wykrywa pozycję układu.

Standard Jeżeli układ jest zamontowany pionowo, wybrać opcję Standard.

Right Jeżeli układ zamontowano po prawej stronie, wybrać opcję Right.

Dostosowywanie pozycji montażu układu wykrywania mikroskopu

Krok

1. Otworzyć menu Calibration poprzez wybranie strzałki w dół.

2.

Wybrać Array Position z paska menu.

3.

Otworzy się okno dialogowe Microscope Array Mounting Position.
Wybrać pozycję układu zgodną z faktyczną konfiguracją, a następnie wybrać OK.

UWAGA: Jeśli wybrana zostanie opcja Automatic, oprogramowanie automatycznie wykrywa
pozycję montażową układu wykrywania mikroskopu i dostosowuje się do niej, nawet jeżeli doszło
do jej zmiany w trakcie zabiegu. 

Pozycja montażu układu wykrywania mikroskopu
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Rozwiązywanie problemów z pozycją montażową

Rysunek 4  

Jeżeli oprogramowanie nie może ustalić pozycji montażowej, wyświetlone zostanie okno
dialogowe z monitem o ręczny wybór prawidłowej pozycji montażowej.

KONFIGURACJA SYSTEMU
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Pozycja montażu układu wykrywania mikroskopu
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3 PRZEGLĄD
OPROGRAMOWANIA

3.1 Korzystanie z Microscope Navigation

Wstęp

Microscope Navigation to oprogramowanie, które pracuje w systemie nawigacyjnym firmy
Brainlab, składającym się z komputera, wyświetlacza i kamery wykrywającej w podczerwieni (IR).
Można je wykorzystywać w połączeniu z innym oprogramowaniem firmy Brainlab do chirurgii
sterowanej obrazem (ang. image-guided surgery, IGS).

Korzystanie z oprogramowania

Oprogramowanie Microscope Navigation otwiera się automatycznie w schemacie postępowania
i pracuje w tle. Gdy potrzebne jest wsparcie mikroskopowe (np. HUD), należy umieścić mikroskop
w polu widzenia kamery.

Krok

1. Wybrać odpowiednie zestawy danych pacjenta właściwe do celów rejestracji oraz wszel-
kie zdefiniowane obiekty.
UWAGA: Więcej informacji na ten temat zawiera instrukcja obsługi oprogramowania
Origin Data Management. 

2. Dokonać rejestracji pacjenta.
UWAGA: Więcej informacji można znaleźć w odpowiedniej instrukcji obsługi (np. w in-
strukcji obsługi oprogramowania Cranial Navigation System Registration lub in-
strukcji obsługi oprogramowania Cranial Navigation System Navigation). 

3. Przystąpić do zabiegu.

4. Gdy potrzebny będzie mikroskop, należy:
a. Wybrać dowolny z przycisków DPad, aby aktywować funkcje HUD w oprogramowaniu.
b. Wybrać Home, aby wrócić do Content Manager, a następnie wybrać Microscope

Navigation w schemacie postępowania Navigation w celu wykorzystania pełnego
graficznego interfejsu użytkownika w oprogramowaniu.

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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3.2 Wyświetlanie oprogramowania

Wskazówki dotyczące obserwacji

Rysunek 5  

Microscope Navigation pracuje jednocześnie z oprogramowaniem do nawigacji, dzieląc z nim
dane i rejestrację.
Oprogramowanie współpracuje zarówno z systemami jednomonitorowymi, jak i dwumonitorowymi.
W przypadku systemu dwumonitorowego (np. Curve) należy wyświetlać oprogramowanie do
nawigacji na jednym monitorze, a Microscope Navigation na drugim.

Wyświetlanie oprogramowania
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3.3 Funkcje podstawowe

Układ ekranu głównego

① ② ③

④ 
⑤

⑥

Rysunek 6  

Nr Element Opis

① Widok zamienny Wybór widoku głównego wyświetlanego w górnym obszarze wido-
ków.

② Obszar widoku Prezentacja danych obrazowych pacjenta i wszelkich dostępnych
obiektów, a także widoku z mikroskopu.

③ Pasek narzędzi Lista funkcji.

④
Camera: Wskazuje widoczność referencji pacjenta i układu wykry-
wania mikroskopu, a także innych wskaźników bądź instrumentów
w skalibrowanym zakresie ogniskowej. 

⑤

Screenshot

Screenshot: Wykonywanie zrzutu ekranu z aktualnym widokiem. 

⑥

Depth: Aby wyregulować głębokość rekonstrukcji (projekcja o
maksymalnym natężeniu, jeśli > 0 mm), należy przesunąć suwak
w lewo / w prawo, aby zmniejszyć/zwiększyć grubość przekroju.
UWAGA: Funkcja jest dostępna w widokach Probe’s Eye i PiP:
Probe’s Eye.  

Opcje wyświetlania

Wybrać przycisk wyświetlania z menu View, kliknąć i przytrzymać mysz na przekroju lub nacisnąć
palcem na monitorze z ekranem dotykowym i postępować zgodnie z poniższym opisem.

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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Przycisk Funkcja Opis

Powiększa-
nie i po-
mniejszanie
przekroju

Zoom:
• Przeciągnąć w górę (pomniejszenie) lub w dół (powięk-

szenie).
• W przypadku ekranu dotykowego nacisnąć obraz dwo-

ma palcami i zsunąć (pomniejszenie) lub rozsunąć (po-
większenie) palce.

Reset:
• Resetuje orientację widoku i powiększenia w aktywnym

widoku.
• Resetuje modyfikacje okienkowania (gdy przycisk jest

aktywny).

Dostosowa-
nie jasności
i kontrastu
przekroju

Windowing:
• Przeciągnąć w dół / w górę, aby zwiększyć/zmniejszyć

jasność.
• Przeciągnąć w prawo / w lewo, aby zwiększyć/zmniej-

szyć poziom kontrastu.

Funkcje dodatkowe

Przycisk Funkcja

Nav. Update: przeprowadzanie aktualizacji nawigacji w celu kompen-
sacji możliwych niedokładności rejestracji.

HUD: aktywacja wyświetlacza Head-Up Display i dostęp do widoków
HUD.

Menu Calibration: weryfikacja kalibracji mikroskopu i ustawianie po-
zycji układu referencyjnego.

Menu View: dostęp do narzędzi widoku, takich jak powiększenie i
okienkowanie.

Menu Movement: dostęp do opcji ruchu manipulatora (np. ruchy
związane z narzędziami i funkcje pinów).
UWAGA: To menu i powiązane z nim opcje są dostępne wyłącznie z
odpowiednią licencją. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontak-
tując się z pomocą techniczną firmy Brainlab. 

Funkcje podstawowe
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3.4 Menu Data

Układ menu Data

① ②

Rysunek 7  

Nr Element Opis

① SELECTED DATA

• Images: przełączanie pomiędzy wczytanymi zestawami ob-
razów

• Objects: lista obiektów
• Fiber Bundles: lista wiązek włókien
• Trajectories: lista trajektorii
• Points: lista zaplanowanych punktów

② LAYOUTS Przełączanie pomiędzy dostępnymi układami widoku

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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Objects

①
②
③

④

⑤

⑦

⑥

Rysunek 8  

Nr Element

① Nazwa obiektu, data i godzina utworzenia.

② Objętość obiektu w cm3.

③
• Niebieski kontur i symbol otwartego oka: wskazuje, że obiekt jest widoczny.
• Aby ukryć pojedynczy obiekt, należy wybrać obramowanie obiektu (po lewej).

④ Przyciski objętości/obrysu: przełączanie pomiędzy wyświetlanymi obiektami w widoku 3D
(lewy) lub w obrysach w widoku 2D (prawy).

⑤ Przyciski z symbolem otwartego/zamkniętego oka: wyświetlanie (lewy) / ukrywanie (pra-
wy) wszystkich obiektów.

⑥ Jeśli możliwe jest wybranie obiektu jako celu, w menu wyświetlane jest polecenie Select
Target.

Menu Data
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Nr Element

⑦

Tylko jeden obiekt można ustawić jako obiekt docelowy. Jest on wyświetlany z pomarań-
czową obwódką i symbolem celu.
• Jeżeli istnieje obiekt w postaci pojedynczego guza, deformacji naczyniowej lub tętnia-

ka, oprogramowanie automatycznie wybiera ten obiekt jako docelowy.
• Aby ręcznie ustawić obiekt jako docelowy, należy wybrać nazwę obiektu (po prawej).
• Widok Target jest wyśrodkowany na obiekcie docelowym. Na wyświetlaczu HUD obiekt

docelowy pozostaje widoczny nawet w przypadku, gdy jest oddalony od aktualnej pła-
szczyzny ogniskowania.

Select as Pin

①

②

Rysunek 9  

Jeśli możliwe jest wybranie trajektorii lub punktu jako pinu, w menu wyświetlane jest polecenie
Select as Pin ①. Po wybraniu obiektu jako pinu obiekt jest wyświetlany z pomarańczową
obwódką i symbolem szpilki ②.
UWAGA: Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej licencji. Aby uzyskać więcej informacji,
należy skontaktować się z działem technicznym firmy Brainlab. 

Układy

Istnieje możliwość przełączania pomiędzy dostępnymi układami widoków w menu Data.

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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Układ Opis

1+3: wyświetla następujące zamienne widoki:
• Augmented Outlines/Augmented Volumes: prezentuje wszystkie wi-

doczne dane (np. obiekty, wiązki włókien, trajektorie, punkty) nałożone na
obraz wideo pochodzący z mikroskopu.

• Overview: wyświetla rekonstrukcję 3D zestawu obrazów pacjenta ciętą
przez płaszczyznę ogniskowania mikroskopu. Obraz mikroskopowy na-
kłada się na płaszczyznę ogniskowania.

• Probe’s Eye: wyświetla zestaw obrazów pacjenta jako widok zrekon-
struowany ze środka płaszczyzny ogniskowania mikroskopu. Płaszczyzna
ogniskowania jest położona ortogonalnie w stosunku do osi optycznej mi-
kroskopu.

• Target: wyświetla widok 3D celu i innych obiektów widocznych w pobliżu.
Po zmianie pozycji mikroskopu widok przesuwa się wokół celu.

UWAGA: Dostępność układu 1+3 zależy od używanej platformy. 

Single View: wyświetla jeden widok powiększony.

Powiązane tematy

Wybieranie trajektorii lub oznakowanego punktu jako pinu na str. 53
Ustawianie pinu na str. 53
Usuwanie pinu na str. 54
Korzystanie z polecenia „Move to Pin” na str. 54
Korzystanie z polecenia „Stay on Pin” na str. 55

Menu Data
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4 DOKŁADNOŚĆ
4.1 Zapewnianie dokładności

Przed rozpoczęciem pracy

Mikroskop jest kalibrowany i sprawdzany przez pracowników pomocy technicznej firmy Brainlab
podczas instalacji systemu.
Aby zapewnić dokładność, instalacja i konfiguracja systemu musi zostać przeprowadzona zgodnie
z opisem w instrukcji obsługi.

Wykorzystywanie właściwych skanów

Aby zapewnić wystarczającą dokładność, skany pacjenta (np. TK, MRI) muszą być odpowiednie
do zabiegów z wykorzystaniem nawigacji stereotaktycznej. Więcej informacji podano w
protokołach skanowania firmy Brainlab.

Dokładność nawigacji

Ze względu na możliwe zniekształcenia w zestawach obrazów MR dokładność nawigacji może
ulec pogorszeniu w punkcie zainteresowania, nawet jeżeli rejestracja została pomyślnie
zweryfikowana.
Aby zapewnić odpowiednią dokładność rejestracji pacjenta, należy:
• Zweryfikować ją w kilku odległych od siebie miejscach (np. po obu stronach twarzy, na czubku

głowy) w obszarze zainteresowania lub w jego pobliżu.
• Zweryfikować ją w punktach orientacyjnych poza obszarem zainteresowania w celu

zapewnienia najwyższej dokładności we wszystkich obszarach i ograniczenia propagacji
błędów. Np. błąd w jednej pozycji punktu orientacyjnego może ulec nasileniu w oddalonych
punktach orientacyjnych.

• W trakcie zabiegu należy wielokrotnie sprawdzać dokładność nawigacji.

Wpływ obłożenia na dokładność

Niektóre obłożenia mikroskopów chirurgicznych produkowane przez inne firmy mogą wpływać na
dokładność systemu nawigacji z uwagi na optyczne zniekształcenia powodowane przez soczewkę
ochronną obłożenia.
Należy używać wyłącznie obłożeń pasywnych optycznie, które są zatwierdzone przez producenta
mikroskopu chirurgicznego. W przypadku braku pewności dotyczącej pełnej zgodności obłożenia
z mikroskopem podczas pracy z oprogramowaniem nawigacyjnym firmy Brainlab należy
skontaktować się z producentem mikroskopu.
UWAGA: Kalibrację mikroskopu należy zawsze weryfikować po założeniu obłożenia i przed każdą
nawigacją z wykorzystaniem mikroskopu. W przypadku wykrycia niedokładności konieczne jest
pomyślne przeprowadzenie ponownej kalibracji przed rozpoczęciem nawigacji. 

UWAGA: Jeśli zmieniony zostanie układ optyczny mikroskopu (np. wymieniona zostanie
uszkodzona soczewka), konieczne jest przeprowadzenie nowej kalibracji przez pracownika
pomocy technicznej firmy Brainlab. 

DOKŁADNOŚĆ
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Dokładność rejestracji

Więcej szczegółów na temat rejestracji podano w odpowiedniej instrukcji obsługi oprogramowania
do rejestracji.

Weryfikowanie dokładności mikroskopu

Rysunek 10  

Weryfikację dokładności mikroskopu należy przeprowadzić po obłożeniu, ale przed
przystąpieniem do nawigowania. Dokładność mikroskopu można w dowolnej chwili sprawdzić za
pomocą układu referencyjnego pacjenta.

Krok

1. Wycelować i ustawić ostrość mikroskopu na układzie referencyjnym pacjenta.
• Jeśli mikroskop będzie ustawiony i skupiony na układzie referencyjnym pacjenta przez

określony czas, oprogramowanie przekieruje użytkownika do opcji kalibracji i można
wówczas kontynuować proces weryfikacji.

• Jeśli mikroskop zostanie odsunięty od układu referencyjnego pacjenta bez dostosowa-
nia kalibracji, kalibracja przez użytkownika zostanie zamknięta.

2. Aby zweryfikować dokładność, należy się upewnić, że kontur układu referencyjnego pa-
cjenta (wraz z oznaczeniami kalibracyjnymi) pojawia się w HUD. W widoku wideo wy-
świetlony będzie model 3D.

3. Należy się upewnić, że kontur układu referencyjnego pacjenta w oprogramowaniu odpo-
wiada faktycznemu konturowi układu referencyjnego pacjenta.

Zapewnianie dokładności
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4.2 Kalibracja

Używanie funkcji kalibracji

Funkcja Calibration służy do poprawy dokładności (np. jeżeli weryfikacja mikroskopu wypadła
niezadowalająco).

Oznaczenia kalibracyjne

②

①

Rysunek 11  

Oprogramowanie Microscope Navigation wykrywa markery sferyczne na układzie referencyjnym
pacjenta i oblicza pozycję wgłębienia ① oraz oznaczeń kalibracyjnych ②.
UWAGA: Układy referencyjne pacjenta z trzema markerami sferycznymi oraz układ referencyjny
pacjenta dla kręgosłupa nie mają znaczników kalibracji. 

Schemat postępowania podczas kalibracji

Istnieje możliwość ponownego ustalenia dokładności w dowolnym momencie zabiegu za pomocą
kalibracji.

Krok

1. Dostęp do kalibracji przez użytkownika można uzyskać na dwa sposoby:
a. Wycelować i ustawić ostrość mikroskopu na układzie referencyjnym pa-

cjenta przez określony czas.
b. Otworzyć menu Calibration i wybrać Calibration.

2. Wycelować mikroskop w kierunku układu referencyjnego pacjenta i ustawić na nim os-
trość. Nie ma potrzeby wyśrodkowywania na wgłębieniu ani na oznaczeniu kalibracyjnym.
Na obrazie mikroskopowym na wyświetlaczu HUD oraz monitorze pojawi się obrys układu
referencyjnego.
Wgłębienie i oznaczenia kalibracyjne widoczne są jako małe krzyżyki.

DOKŁADNOŚĆ
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Krok

3.

Przeciągnąć obrys układu, aby wyrównać go z faktycznym układem referencyjnym pa-
cjenta.

4. Idealne dopasowanie jest możliwe tylko w przypadku obszarów widocznych z pełną os-
trością. Dlatego też w celu precyzyjnego wyrównania ustawić ostrość na wgłębieniu lub
pojedynczym oznaczeniu kalibracyjnym i przeciągnąć obrys, aby wykonać wyrównanie w
odniesieniu do tego samego punktu w rzeczywistym układzie referencyjnym pacjenta.

5. Po uzyskaniu zadowalającego wyniku wyrównania wybrać opcję Accept.

6. Jeśli kalibracja nie została dostosowana (czynności 3–5), a do kalibracji przez użytkowni-
ka dostęp został uzyskany przez skierowanie mikroskopu na układ referencyjny pacjenta,
można zamknąć okno kalibracji przez użytkownika, kierując mikroskop w stronę inną niż
układ referencyjny pacjenta.

Kalibracja
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5 WIDOKI NAWIGACJI
5.1 Widoki mikroskopu

Korzystanie z widoków mikroskopu

Microscope Navigation zapewnia różne opcje widoku umożliwiające optymalną obserwację
przedoperacyjnego zestawu obrazów oraz obrazu z mikroskopu na żywo podczas operacji. Głębię
ostrości (ogniskową) warunkuje układ optyczny mikroskopu.
W celu upewnienia się, że płaszczyzna ogniskowania jest właściwa/identyczna z głębią, przy
której użytkownicy postrzegają ostrość, należy dostosować ostrość do układu dioptrii chirurga,
jeśli zaistnieje taka konieczność. W przeciwnym razie ręczne ustawianie ostrości może skutkować
przesunięciem głębi o 5 lub więcej mm. W celu uzyskania najlepszej głębi ostrości należy użyć
funkcji automatycznego ustawiania ostrości mikroskopu.
Aby jeszcze bardziej poprawić wyniki poprzez ograniczenie głębi lokalizacji, należy użyć
ustawienia maksymalnego przybliżenia.
UWAGA: Dostępność widoków/opcji zależy od posiadanej licencji oprogramowania. Aby uzyskać
więcej informacji, należy skontaktować się z działem technicznym firmy Brainlab. 

Widoki Augmented Volumes i Augmented Outlines

②①

Rysunek 12  

WIDOKI NAWIGACJI
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① ②

Rysunek 13  

Nr Element Znaczenie

① Linia ciągła

• Volumes: reprezentuje płaszczyznę cięcia płaszczyzny ognis-
kowania i obiektu.

• Outlines: odzwierciedla przedłużenie w aktualnej płaszczyźnie
ogniskowania.

② Obrys obiektu
• Volumes: wyświetla strukturę obiektu.
• Outlines: wyświetla maksymalne przedłużenie obiektu w głębi.

W rozszerzonych widokach cel i inne widoczne obiekty są nakładane na obraz wideo
przekazywany w czasie rzeczywistym.

Widok Overview

② ③①

Rysunek 14  

Widoki mikroskopu
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Overview wyświetla obraz w czasie rzeczywistym pochodzący z mikroskopu, nakładany na
rekonstrukcję 3D zestawu danych pacjenta ③.
• Niebieska przerywana linia ① przedstawia oś optyczną mikroskopu.
• Niebieskie koło ② przedstawia pole widzenia.

Widok Probe’s Eye

① ② ③ ④

⑤

Rysunek 15  

Nr Element Znaczenie

① Niebieski krzyżyk Punkt ogniskowania (centrum płaszczyzny ogniskowania).

② Linia obrysu celu Granica zaplanowanego obiektu na tej płaszczyźnie.

③ Niebieskie kółko Granica pola widzenia w okularze mikroskopu. Rozmiar tego ok-
ręgu zmienia się wraz ze współczynnikiem powiększenia.

④ Linia kropkowana Oś optyczna mikroskopu.

⑤ Suwak głębi Depth
Zmienia grubość przekroju rekonstrukcji w celu uwidocznienia
większej liczby szczegółów. Przekroje grubsze niż 0 mm są wy-
świetlane jako projekcja o maksymalnej intensywności.

Widok Probe’s Eye

Rekonstrukcja zestawu obrazów pacjenta w bieżącej płaszczyźnie ogniskowania po rekonstrukcji
z punktu widoku mikroskopu. Dane pacjenta są skalowane i obracane w celu uwzględnienia
pozycji mikroskopu i jego współczynnika powiększenia.
Widok początkowy przedstawia zestaw obrazów pacjenta i wybrane dane ortogonalne w stosunku
do osi mikroskopu. Użytkownik może obracać widok w celu skuteczniejszej wizualizacji obiektów
na ekranie. Oś optyczna mikroskopu i pole widoku są oznaczone niebieskim krzyżykiem i linią
kropkowaną.

WIDOKI NAWIGACJI
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Widok Target

Rysunek 16  

Widok Target prezentuje widok 3D celu i innych widocznych w pobliżu obiektów.
Istnieje możliwość obserwacji widoku Target pod każdym kątem poprzez obracanie mikroskopu.
Obrót widoku Target stanowi pięciokrotność obrotu mikroskopu. Jeżeli np. następuje obrót
mikroskopu o 10°, widok na ekranie obraca się o 50°. Widok ustala się automatycznie po
zatrzymaniu mikroskopu.

Widoki mikroskopu
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5.2 Funkcje wyświetlania HUD

Korzystanie z wyświetlacza HUD (Head-Up Display)

Rysunek 17  

Po aktywacji wyświetlacza HUD system nawigacyjny korzysta z modułu wprowadzania obrazu
mikroskopowego w celu nałożenia przedoperacyjnych lub śródoperacyjnych zestawów obrazów i
wybranych danych, np. obiektów lub wiązek włókien, na obraz mikroskopowy w czasie
rzeczywistym.
Nałożone dane obejmują parametry wykrywania, rejestracji i mikroskopu.
UWAGA: Dostępność opcji widoków wyświetlacza HUD zależy od posiadanej licencji
oprogramowania. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem technicznym
firmy Brainlab. 

Uwagi do wyświetlacza HUD

UWAGA: Instalacja oraz kalibracja wyświetlania wprowadzania obrazu muszą zostać wykonane
przez wykwalifikowany personel firmy Brainlab. Demontaż lub ponowna instalacja sprzętu do
wprowadzania obrazów z mikroskopu w istotny sposób zmniejsza dokładność obrysów
wyświetlanych na wyświetlaczu wprowadzania obrazów. W takim przypadku wyświetlacz
wprowadzania obrazów musi zostać ponownie skalibrowany przez pracowników pomocy
technicznej firmy Brainlab. 

UWAGA: Nie należy dodawać dodatkowych elementów (np. rozdzielacza dwukierunkowego) do
połączenia jednostki HUD z systemem nawigacyjnym. 

WIDOKI NAWIGACJI
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Dostęp do opcji widoku wyświetlacza HUD

Gdy wyświetlacz HUD jest włączony, dostępna jest możliwość wyboru opcji widoku Overlay lub
Picture-in-Picture.

②

④③

①

Rysunek 18  

Krok

1. Otworzyć menu wysuwane wyświetlacza HUD, wybierając ikonę HUD ④ na pasku narzę-
dzi, lub przejść do widoków bezpośrednio z uchwytu sterowania mikroskopu.

2. W celu zmiany widoku w obszarze widoku należy wybrać pożądaną opcję widoku:
• z menu rozwijalnego
• przy użyciu uchwytu sterowania mikroskopu

Można wybierać pomiędzy widokiem Overlay ② a Picture-in-Picture ①.
Ikona HUD na pasku narzędzi ④ zmienia wygląd, by odzwierciedlić wybrany widok.
UWAGA: W przypadku wyłączenia, a następnie włączenia wyświetlacza HUD ③, wy-
świetlony będzie ostatni aktywny widok. 

Widoki Overlay

Po aktywacji widoku Overlay oprogramowanie nakłada dane obrazów pacjenta bezpośrednio na
odpowiadającą im strukturę anatomiczną pacjenta. 
Dostępne są następujące widoki:

Opcja Widok Opis

HUD wyłączony Widok domyślny przy wyłączonym wyświetlaczu HUD.

Funkcje wyświetlania HUD

42 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 Microscope Navigation Wer. 1.6



Opcja Widok Opis

Volumes Nakłada cel i pozostałe widoczne obiekty (np. włókna,
struktury, punkty, trajektorie) w prezentacji 3D.

Probe’s Eye Nakłada widok Probe’s Eye.

Widoki obrazu w obrazie

Gdy aktywny jest widok Picture-in-Picture, oprogramowanie wyświetla dane pacjenta w prawym
górnym rogu ekranu.

Opcja Widok Opis

PiP: Naviga-
tion

Wyświetla wybrane dane, np. obiekty i wiązki włókien,
na przekrojach strzałkowych, czołowych i osiowych pa-
cjenta.

PiP: Probe’s
Eye

Wyświetla rekonstrukcję zestawu obrazów pacjenta w
płaszczyźnie ogniskowania. Na ten widok ustawienia
głębi nie mają wpływu.

PiP: Naviga-
tion+Volumes
lub PiP: Navi-
gation+Outli-
nes

Wyświetla wybrane dane, np. obiekty i wiązki włókien,
na przekrojach strzałkowych, czołowych i osiowych pa-
cjenta oraz nakłada cel i pozostałe widoczne obiekty.

PiP: Target Wyświetla widok 3D celu i innych obiektów widocznych
w pobliżu.

WIDOKI NAWIGACJI
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5.3 Zdalne sterowanie wyświetlaczem HUD

Korzystanie ze zdalnego sterowania wyświetlaczem HUD

Rysunek 19  

Dostęp do niektórych funkcji wyświetlacza HUD jest możliwy za pomocą joysticka panelu
sterowania mikroskopu.
UWAGA: W zależności od posiadanej licencji zdalne sterowanie wyświetlaczem HUD może
posiadać dodatkowe opcje ruchu manipulatora. 

Korzystanie z menu zdalnego sterowania wyświetlaczem HUD

Krok

1. Nacisnąć joystick w dowolnym kierunku, aby uzyskać dostęp do menu zdalnego sterowa-
nia wyświetlaczem HUD.

2. Nacisnąć przyciski strzałek, aby wybrać żądaną funkcję.

3. Kliknąć dwukrotnie na strzałce w dół w celu wyłączenia wprowadzania obrazu i ukrycia
menu.

UWAGA: Po pewnym okresie bezczynności menu zostanie zamknięte automatycznie. 

Zdalne sterowanie wyświetlaczem HUD
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Opcje zdalnego sterowania wyświetlaczem HUD

②
①

③

Rysunek 20  

Opcje

① Dezaktywacja funkcji HUD.

②

Przełączanie pomiędzy dostępnymi widokami w sposób cykliczny za pomocą strzałek
w lewo i w prawo. Kolejność widoków jest następująca:
• Volumes
• Widok Picture-in-Picture PiP: Navigation
• Widok Picture-in-Picture PiP: Probe’s Eye
• Widok Picture-in-Picture PiP: Navigation+Volumes lub PiP: Navigation+Outli-

nes
• Widok Picture-in-Picture PiP: Target
• Probe’s Eye

UWAGA: Widokiem domyślnym jest Volumes. 

③ Wykonanie zrzutu ekranu z widokiem obrazu.

WIDOKI NAWIGACJI
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Opcje zdalnego sterowania wyświetlaczem HUD (w zależności od licencji)

①

②

③

④

Rysunek 21  

W zależności od posiadanej licencji zdalne sterowanie wyświetlaczem HUD może mieć opcje
umożliwiające korzystanie z trzech lub sześciu stopni swobody (3DoF lub 6DoF).
Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Opcje

① Dezaktywacja funkcji HUD.

② Mikroskop automatycznie kieruje się na ustawiony pin.

③ Usuwanie lub ustawianie pinu.

④

Przełączanie między dostępnymi widokami w pętli. Kolejność widoków jest następująca:
• Volumes
• Widok Picture-in-Picture PiP: Navigation
• Widok Picture-in-Picture PiP: Probe’s Eye
• Widok Picture-in-Picture PiP: Navigation+Volumes lub PiP: Navigation+Outlines
• Widok Picture-in-Picture PiP: Target
• Probe’s Eye

UWAGA: Widokiem domyślnym jest Volumes. 

Zdalne sterowanie wyświetlaczem HUD
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6 AKTUALIZACJA
NAWIGACJI

6.1 Korzystanie z aktualizacji nawigacji

Wstęp

Podczas zabiegu może wystąpić brak precyzji w zakresie rejestracji, którego źródło może być
trudne do ustalenia.
Niektóre źródła niedokładności to:
• przesunięcie pacjenta w obejmie głowy,
• ucisk na układ referencyjny pacjenta,
• zmiany w anatomii, które zaszły pomiędzy akwizycją obrazów a zabiegiem.

Użycie funkcji aktualizacji nawigacji kompensuje niedokładności poprzez identyfikację
rozbieżności pomiędzy cechami widocznymi na zestawie obrazów i w anatomii pacjenta w miejscu
zabiegu.

Tryby nakładania

Ekran główny przedstawia obraz mikroskopowy nałożony na dane obrazowe pacjenta. Istnieją
dwa tryby nakładania:
• MIP (projekcja o maksymalnej intensywności): wyświetla przekrój z aktualnie wybranego

zestawu obrazów, który odpowiada bieżącej płaszczyźnie ogniskowania.
• Objects: wyświetla posegmentowane obiekty w ich pozycji rejestracji.

Rozpoczynanie schematu postępowania aktualizowania nawigacji

③

④

②

①

Rysunek 22  
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Krok

1.
Wybrać opcję Nav. Update.
Ustawieniem domyślnym jest MIP (projekcja o maksymalnej intensywnoś-
ci).

2. Ustawić ostrość mikroskopu w punkcie zainteresowania w miejscu zabiegu.

3. Określić strukturę w miejscu zabiegu, która jest widoczna także na zestawie obrazów na
ekranie.

4. Użyć ekranu dotykowego lub strzałek ③ w celu przeciągnięcia i obrócenia nakładki, aby
dopasować ją do odpowiednich naczyń lub struktur pacjenta widocznych na obrazie mi-
kroskopowym.
Wybrać opcję Windowing ① w celu poprawy jasności i kontrastu nałożonego obrazu (np.
w celu lepszego uwidocznienia naczyń kory).

5. Jeżeli dostępne są posegmentowane punkty orientacyjne lub struktury, zmienić tryb na
nakładkę Objects z poziomu menu rozwijanego ②.

6. Za pomocą ekranu dotykowego lub strzałek ③ przeciągnąć i obrócić posegmentowane
obiekty w celu ich dopasowania do odpowiednich obiektów pacjenta na obrazie mikrosko-
powym.

7. Jeżeli rezultaty spełniają oczekiwania, wybrać Verify ④.
Otworzy się strona weryfikacji.

UWAGA: Możliwe jest tylko wyrównanie struktur równoległych do płaszczyzny obrazu wideo. 

Korzystanie z aktualizacji nawigacji
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6.2 Weryfikacja dokładności aktualizacji nawigacji

Weryfikacja dokładności

W czasie weryfikacji po aktualizacji nawigacji należy zweryfikować dokładność w odniesieniu do
głębi i innych punktów orientacyjnych w pobliżu punktu zainteresowania, którego użyto do
wyrównania.
Aktualizacja nawigacji nie kompensuje:
• błędów związanych z głębią,
• błędów w obszarach oddalonych od punktów orientacyjnych używanych do aktualizacji

nawigacji.

Ostrzeżenie
Aktualizacja nawigacji ma na celu naprawianie jedynie drobnych, lokalnych błędów.
Obowiązek dokonania prawidłowej rejestracji spoczywa na użytkowniku.

Weryfikacja aktualizacji nawigacji

①

Rysunek 23  

Krok

1. Użyć wskaźnika w celu weryfikacji zaktualizowanej rejestracji.

2. Jeżeli rezultaty spełniają oczekiwania, wybrać Yes ①.
Oprogramowanie udostępni nową rejestrację wszystkim podłączonym aplikacjom.

Przywracanie rejestracji

Istnieje możliwość przywrócenia poprzedniej rejestracji w dowolnym momencie (np. z rejestracji
dopasowania powierzchni lub obrazowania śródoperacyjnego).

AKTUALIZACJA NAWIGACJI
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Krok

1.

Wybrać opcję Nav. Update.

2.

Wybrać opcję Restore Reg.

3.

Otworzy się okno dialogowe. Wyświetli informację o czasie dokonania przywracanej re-
jestracji.

4. Wybrać opcję OK, aby przywrócić rejestrację.
Sprawdzić wyrównanie danych obrazów z obrazem mikroskopowym w czasie rzeczywis-
tym.
W razie potrzeby poprawić wyrównanie, postępując wg powyższych wskazówek.

5. Jeżeli rezultaty spełniają oczekiwania, wybrać Verify.

Weryfikacja dokładności aktualizacji nawigacji
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7 RUCHY MANIPULATORA
7.1 Opcje ruchu manipulatora

Wstęp

Rysunek 24  

Mikroskopy operacyjne dysponujące maksymalną liczbą sześciu stopni swobody dają
użytkownikom większą swobodę i elastyczność przy wykonywaniu zabiegów i ustawianiu
mikroskopu.
Oprogramowanie Microscope Navigation współdziała ze zdolnościami manipulacyjnymi
mikroskopu, a użytkownik korzystający z niego może uzyskać dodatkowe opcje ruchu
manipulatora. Wśród opcji tych znajdują się:
• autofokus ciągły na wstępnie ustalonym ognisku
• automatyczny powrót do wstępnie ustalonej płaszczyzny ogniskowej
• automatyczne dopasowanie mikroskopu do nawigowanego instrumentu lub końcówki

instrumentu
UWAGA: Dodatkowe menu Movement jest dostępne wyłącznie z właściwą licencją. Dodatkowe
informacje można uzyskać, kontaktując się z pomocą techniczną firmy Brainlab. 

RUCHY MANIPULATORA
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Stopnie swobody

W robotyce mianem „stopni swobody” (DoF) określa się zakres możliwego ruchu ciała sztywnego
w trójwymiarowej przestrzeni. Każdy mikroskop dysponuje odmiennym zestawem możliwości
ruchu.
• 3DoF: Głowicę można regulować (np. rotacja wokół osi x i y, a także ustawienie ostrości na osi

z) i tym samym zogniskować na określonym rejonie docelowym z danego kąta.
• 6DoF: Mikroskop umożliwia pełne dostosowanie osi wizualnej, w tym głowicy i ramienia,

pozwalając przede wszystkim na przemieszczenie/zmianę pozycji głowicy w celu
zogniskowania na określonym rejonie pod różnymi kątami.

W im więcej stopni swobody wyposażony jest mikroskop, tym większą dowolnością w ustawieniu
go dysponuje użytkownik.

Zastosowanie pinów

W oprogramowaniu Microscope Navigation piny pozwalają oznaczyć konkretną strukturę
anatomiczną w trakcie zabiegu lub miejsce zainteresowania, które będą przydatne na
późniejszym etapie zabiegu.
Pin:
• gromadzi informacje dotyczące pozycji mikroskopu i płaszczyzny ogniskowania
• jest konfigurowany względem pozycji pacjenta

W trakcie zabiegu można aktywować przyciski w Microscope Navigation, pozwalające na
automatyczny powrót mikroskopu do pozycji oznaczonej ustawionym pinem, zarówno na żądanie
(np. Move to Pin), jak i w trybie ciągłym (np. Stay on Pin).

Menu Movement

W celu otwarcia menu Movement należy wybrać strzałkę w dół na pasku narzędzi. Dostępne są
następujące opcje ruchu manipulatora. 

Przycisk Funkcja

Set Pin: zapamiętuje pozycję mikroskopu i punkt ogniskowania.

Clear Pin: kasuje zapamiętaną pozycję mikroskopu i punkt ogniskowania
(pin).

Move to Pin: wybór powoduje odczytanie przez mikroskop pozycji i pła-
szczyzny ogniskowania ustawionego pinu i powrót do tego pinu względem
pozycji pacjenta.
• Działanie jednorazowe.
• Wszystkie mikroskopy: głowica mikroskopu dopasowuje kierunek obserwa-

cji (przy jednoczesnym utrzymaniu własnej pozycji), tak aby zogniskować
obraz na zapamiętanym pinie w razie zmiany kąta obserwacji.

• Mikroskopy 6DoF: mikroskop dopasowuje kierunek obserwacji i pozycję
głowicy, tak by powrócić do zapamiętanego pinu w razie zmiany kąta ob-
serwacji i/lub pozycji mikroskopu.

Opcje ruchu manipulatora
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Przycisk Funkcja

Stay on Pin: wybór powoduje odczytanie przez mikroskop pozycji i pła-
szczyzny ogniskowania ustawionego pinu względem pozycji pacjenta i powrót
do tego pinu w trybie ciągłym do momentu dezaktywacji tego przycisku.
• Mikroskop ogniskuje się na tym punkcie do czasu wyłączenia polecenia

Stay on Pin.
• Wszystkie mikroskopy: głowica mikroskopu w sposób ciągły dopasowuje

kierunek obserwacji (przy jednoczesnym utrzymaniu własnej pozycji), tak
aby zogniskować obraz na zapamiętanym pinie w przypadku zmiany kąta
obserwacji.

• Mikroskopy 6DoF: mikroskop w sposób ciągły dopasowuje kierunek obser-
wacji i pozycję głowicy, tak aby powrócić do zapamiętanego pinu w razie
zmiany kąta obserwacji i/lub pozycji mikroskopu.

Powiązane tematy

Usuwanie pinu na str. 54
Korzystanie z polecenia „Move to Pin” na str. 54
Korzystanie z polecenia „Stay on Pin” na str. 55

Ustawianie pinu

Ustawić pin w celu zapisania pozycji mikroskopu (np. orientacji/osi łączącej mikroskop z punktem
ostrości).

Krok

1. W celu otwarcia menu Movement należy wybrać strzałkę w dół lub aktywować wyświet-
lacz HUD.

2. Ustawić mikroskop w wymaganej pozycji.

3. Wybrać Set Pin na pasku narzędzi lub wyświetlaczu HUD.
Ustawiona pozycja oznaczona pinem jest zapamiętywana.
Wyświetlany dotąd przycisk Set Pin zostaje zastąpiony przyciskiem Delete
Pin.
UWAGA: Przy ustawianiu pinu w danej pozycji na ekranie i na wyświetla-
czu HUD widoczne są krzyżyki. 

Wybieranie trajektorii lub oznakowanego punktu jako pinu

Jeśli możliwe jest wybranie istniejącej trajektorii lub oznakowanego punktu jako pinu, w menu
wyświetlane jest polecenie Select as Pin ①.

Krok

1. Otworzyć menu Data.
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Krok

2.

①

②

W obszarze Trajectories lub Points wybrać trajektorię / oznakowany punkt, które mają
zostać użyte jako pin. Wybrany element jest oznaczony kolorem pomarańczowym. Sym-
bol pinu ② po prawej stronie wybranej trajektorii / oznakowanego punktu wskazuje, że
element został ustawiony jako pin.
Ponowny wybór trajektorii / oznakowanego punktu usuwa jego wybór jako pinu.

Usuwanie pinu

W celu usunięcia ustawionego pinu (np. po to, by ustawić nową pozycję oznaczoną pinem) należy
wykonać kolejno następujące kroki.

Krok

1. Otworzyć menu Movement.

2. Wybrać przycisk Clear Pin na pasku narzędzi lub wyświetlaczu HUD.
Ustawiona pozycja oznaczona pinem jest usuwana.
Wyświetlany dotąd przycisk Clear Pin zostanie zastąpiony przyciskiem Set
Pin.
UWAGA: Jeśli pin definiuje trajektoria / oznakowany punkt, ich wybór zos-
tanie cofnięty. 

Korzystanie z polecenia „Move to Pin”

W przypadku ręcznego oddalenia mikroskopu z pola operacyjnego (np. w celu wykonania
działania) lub zmiany pozycji pacjenta (np. w związku ze zmianą wysokości stołu
terapeutycznego) należy użyć polecenia Move to Pin, aby automatycznie powrócić do
ustawionego pinu w ramach jednego działania.

Krok

1. Otworzyć menu Movement.

Opcje ruchu manipulatora
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Krok

2. Wybrać Move to Pin na pasku narzędzi lub wyświetlaczu HUD.
Mikroskop automatycznie powraca do ustawionej pozycji oznaczonej pi-
nem. Jest to działanie jednorazowe.
UWAGA: W zależności od elementu wybranego jako pin (trajektorii lub oz-
nakowanego punktu) oraz możliwości mikroskopu (np. 3DoF lub 6DoF) mi-
kroskop może działać w różny sposób:
Wybrano punkt: w przypadku wszystkich mikroskopów porusza się jedynie
głowica, aby objąć oznakowany punkt.
Wybrano trajektorię: różnie.
• W przypadku konfiguracji 3DoF porusza się jedynie głowica w celu

osiągnięcia ustawienia równoległego do trajektorii. W celu przesunięcia
mikroskopu po trajektorii należy wykonać wyświetlane na ekranie in-
strukcje użycia selektywnych hamulców w celu ustawienia mikroskopu
na trajektorii – „Use selective brakes to position microscope over Trajec-
tory”.

• Przy konfiguracji 6DoF mikroskop trzyma się ściśle trajektorii. 

UWAGA: Jeżeli mikroskop nadmiernie oddali się od pacjenta, polecenie Move to Pin nie będzie
działać. Zamiast niego na monitorze wyświetli się komunikat Target out of reach. Należy ręcznie
przybliżyć mikroskop do pacjenta i spróbować ponownie. 

Korzystanie z polecenia „Stay on Pin”

Przy wyborze opcji Stay on Pin mikroskop w sposób ciągły dopasowuje punkt ogniskowy do
ustawionego pinu.

Krok

1. Otworzyć menu Movement.

2.
Wybrać Stay on Pin na pasku narzędzi.
Mikroskop automatycznie powraca do ustawionego pinu i powtarza tę
czynność do czasu dezaktywacji polecenia Stay on Pin.

3. W celu dezaktywacji polecenia Stay on Pin należy ponownie wybrać przycisk na pasku
narzędzi.
UWAGA: W zależności od elementu wybranego jako pin (trajektorii lub oznakowanego
punktu) oraz możliwości mikroskopu (np. 3DoF lub 6DoF) mikroskop może działać w róż-
ny sposób:
Wybrano punkt: w przypadku wszystkich mikroskopów porusza się jedynie głowica, aby
objąć oznakowany punkt.
Wybrano trajektorię: różnie.
• Przy konfiguracji 3DoF porusza się jedynie głowica w celu osiągnięcia ustawienia rów-

noległego do trajektorii i czyni to do chwili wyłączenia polecenia Stay on Pin. W celu
przesunięcia mikroskopu po trajektorii należy wykonać wyświetlane na ekranie instruk-
cje użycia selektywnych hamulców w celu ustawienia mikroskopu na trajektorii – „Use
selective brakes to position microscope over Trajectory”.

• Przy konfiguracji 6DoF mikroskop trzyma się ściśle trajektorii i czyni to do chwili wyłą-
czenia polecenia Stay on Pin. 
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7.2 Ruch manipulatora z instrumentami

Ruch manipulatora z instrumentami

W przypadku potrzeby zogniskowania mikroskopu na instrumencie lub na końcówce instrumentu
należy użyć opcji manipulatora dla instrumentów.
Poniższe opcje działają w przypadku wszystkich instrumentów dających się skalibrować.

Przycisk Funkcja

• Tip Focus: Mikroskop w sposób ciągły dopasowuje ostrość do końcówki na-
wigowanego instrumentu.

• Pozwala na ogniskowanie zdecentrowane (np. ustawienie ostrości na obrze-
żu jamy).

• Follow Tip: Po włączeniu opcji funkcja ta przeprowadza ciągłe wykrywanie
rzeczywistej pozycji instrumentu i ustawia ostrość na jego końcówce.

• Gdy instrument znajdzie się poza polem widzenia, mikroskop będzie za nią
podążał.

• Move to Tool: Jednorazowe wyrównanie ustawienia z narzędziem.

• Stay on Tool: Mikroskop stale w pełni dopasowuje się do osi instrumentu i
ogniska.

Korzystanie z polecenia „Tip Focus”

W razie potrzeby ustawienia płaszczyzny ogniskowej na końcówce instrumentu, należy użyć
polecenia Tip Focus.

Krok

1. W celu otwarcia menu Movement należy wybrać strzałkę w dół lub aktywować wyświet-
lacz HUD.

2.

Na pasku narzędzi wybrać Tip Focus.

3. Umieścić instrument w polu wykrywania.
Ogniskowa przechodzi na końcówkę instrumentu.
• Jeżeli system nawigacyjny nie wykrywa żadnego instrumentu, ogniskowa pozostaje w

tej pozycji.
• Ogniskową można ustawić przy pomocy układu sterowania mikroskopem.

4. W celu wyłączenia polecenia Tip Focus należy ponownie wybrać przycisk.

Ruch manipulatora z instrumentami
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Korzystanie z polecenia „Follow Top”

W razie potrzeby ciągłego wykrywania przez mikroskop końcówki instrumentu i ogniskowania na
niej należy zastosować polecenie Follow Tip.

Krok

1. W celu otwarcia menu Movement należy wybrać strzałkę w dół lub aktywować wyświet-
lacz HUD.

2.

Na pasku narzędzi wybrać Follow Tip.

3. Umieścić instrument w polu wykrywania.
Mikroskop podąża za ruchami instrumentu i ogniskuje się na końcówce instrumentu.
• Wykrywany instrument jest wskazywany przez krzyżyk na wyświetlaczu HUD.
• Gdy końcówka instrumentu znajdzie się poza polem widzenia, mikroskop będzie za nią

podążał.
• Mikroskop zatrzyma wykrywanie, gdy dotrze do końcówki instrumentu.

Korzystanie z polecenia „Stay on Tool”

Polecenia Stay on Tool należy użyć w razie potrzeby pełnego dostosowania wyrównania w osi
narzędzia i ogniskowej.

Krok

1. W celu otwarcia menu Movement należy wybrać strzałkę w dół lub aktywować wyświet-
lacz HUD.

2.

Wybrać Stay on Tool na pasku narzędzi.

3. W razie potrzeby umieścić instrument w polu wykrywania.
Mikroskop stale dopasowuje się do osi instrumentu i ogniska.

UWAGA: Opcję Stay on Tool można stosować również z urządzeniami rurkowatymi, takimi jak
NICO BrainPath. Opcja Stay on Tool optymalizuje widoczność przez rurkę i zwiększa do
maksimum ilość światła, jaką dysponuje mikroskop. Nawet w przypadku wielokrotnej zmiany
pozycji urządzenia mikroskop dostosowuje swoją oś tak, aby utrzymać optymalną widoczność i
stałą ostrość. 
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Rysunek 25  

Korzystanie z polecenia „Move to Tool”

W przypadku ręcznego oddalenia mikroskopu z pola operacyjnego (np. w celu wykonania
działania) lub zmiany pozycji pacjenta (np. poprzez zmianę wysokości stołu terapeutycznego)
należy zastosować polecenie Move to Tool, aby automatycznie powrócić do widocznego
narzędzia.

Krok

1. Otworzyć menu Movement.

2.
Wybrać Move to Tool na pasku narzędzi lub wyświetlaczu HUD.
Mikroskop automatycznie powróci do widocznego narzędzia. Jest to dzia-
łanie jednorazowe.

UWAGA: Jeżeli mikroskop nadmiernie oddali się od pacjenta, polecenie Move to Tool nie będzie
działać. Zamiast niego na monitorze wyświetli się komunikat Target out of reach. Należy ręcznie
przybliżyć mikroskop do pacjenta i spróbować ponownie. 
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Rozwiązywanie problemów

①
Rysunek 26  

Jeżeli mikroskop nie może wykonać żądanego działania, w widoku nawigacji pojawi się
odpowiedni komunikat ①.

Komunikat Działanie

Target out of reach

Mikroskop nie może dosięgnąć ustawionego pinu. Możliwe
przyczyny:
• Mikroskop ustawiony poza zakresem ogniskowej
• Zbyt duży kąt ruchu

Należy ręcznie przybliżyć mikroskop do operowanego obszaru
i spróbować ponownie.

Microscope movement too
close to Patient

Mikroskop znajduje się zbyt blisko pacjenta. Żądany ruch
mógłby zagrozić bezpieczeństwu pacjenta.
Należy zmienić pozycję mikroskopu i spróbować ponownie.

Microscope movement too
close to reference array

Mikroskop zbyt blisko układu referencyjnego pacjenta.
Należy ręcznie ustawić pozycję mikroskopu i spróbować po-
nownie.

Instrument blocking micros-
cope movement

Instrument stoi na drodze ruchu mikroskopu.
Należy zmienić pozycję mikroskopu i/lub instrumentu i spróbo-
wać ponownie.
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