
Leksell Stereotactic System® îãëÿä

Ñòåðåîòàêñè÷íà ñèñòåìà 
ç íàéáiëüøîþ äîâiðîþ ó ñâiòi 
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ÏÐßÌÎ Â ÖIËÜ

Leksell Stereotactic System® – 
íàéâèùèé ðiâåíü êëiíi÷íî¿ òî÷íîñòi
Leksell Stereotactic System® 

забезпечує нейрохірургів 

інструментами, що 

підтримують найвищий 

рівень клінічної точності, 

та зменшують час, який 

витрачається безпосередньо 

на проведення планування 

і лікування. Важливим 

для пацієнта також є те, 

що точність проведення 

процедур значно скорочує 

час перебування у стаціонарі 

та подальшу реабілітацію.

“Втручання, із застосуванням стереотаксичної рами 

забезпечує такий самим високий рівень стереотаксичної 

точності усіх процедур”. 

Professor Philippe Coubes, M.D., Ph.D.
Centre Hospitalier Universitaire, Montpellier, France

“Цiннiсть дуже висока … з точки зору безпеки пацiєнта, 

результатiв лiкування та економiчної доцiльностi. Це все 

є важливими причинами щоб розглядати стереотаксичну 

нейрохiрургiю як важливу частину нашого арсеналу”.

Professor Andres M. Lozano, M.D., Ph.D., F.R.C.S.C.
Toronto Western Hospital, Toronto, Canada

Сьогоднi бiльш ніж 1800 систем 
застосовується щодня в понад 
1500 клiнiках по всьому свiту 
та є еталонним рiшенням для 
стереотаксичної нейрохiрургiї. 
Висока клiнiчна точнiсть 
стереотаксичної системи 
безпосередньо переноситься 
на точнiсть нейрохiрургiчних 
манiпуляцiй та процедур. Все 
це дозволяє скоротити час на 
пiдготовку, розширити спектр 
втручань, значно прискорити 
видужання пацiєнта. 

Простий та зручний дизайн рами 
забезпечує широке застосування 
з метою дiагностики, проведення 
терапевтичних, функцiональних i 
мiнiмально iнвазивних процедур. 

Водночас Leksell Stereotactic 
System® – це система вибору 
для навчання в бiльшостi 
навчальних закладiв. На 
сьогоднiшнiй день, результати 
лікування, за умов використання 
Leksell Stereotactic System® 
підтверджені в понад 1000 
клінічних публiкацiй.
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Визначними ознаками 

стереотаксичної системи 

компанії Elekta є поєднання 

простоти у застосуванні, 

високої точності та 

різнобічності зі швидким 

опануванням спеціалістами 

основ роботи із системою. 

Далі Ви знайдете стислий 

опис найбільш поширених 

областей застосування. 

Ïîñòàíîâêà êàòåòåðiâ

Iç çàñòîñóâàííÿì Íàáîðó Backlund 
ç ãîëêîþ òà êàòåòåðîì ìîæå áóòè 
ïðîâåäåíî ÿê äðåíóâàííÿ àáñöåñiâ, 
òàê i ñêëàäíå øóíòóâàííÿ àáî 
äðåíóâàííÿ øëóíî÷êiâ ìîçêó.

ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß 

Ðiçíîìàíiòíiñòü çàñòîñóâàííÿ

Áiîïñiÿ

Leksell Stereotactic System® íàäàº 
íåéðîõiðóðãó øèðîêèé âèáið 
iíñòðóìåíòiâ äëÿ áiîïñi¿ ïðè áóäü
ÿêîìó òèïi ïóõëèíè, çà ðiçíèìè 
ìåòîäèêàìè âèêîíàííÿ.

Ïðèíöèï öåíòðó äóãè 

Leksell Stereotactic System®  ñèñòåìà, 
ùî áàçóºòüñÿ íà âèçíàíîìó ïðèíöèïi 
äîñÿãàííÿ öåíòðó äóãè, çà áóäü
ÿêîþ òðàºêòîðiºþ. Îñíîâíèìè 
êîìïîíåíòàìè ñèñòåìè º 
Êîîðäèíàòíà ðàìà Leksell® òà 
Áàãàòîöiëüîâà ñòåðåîòàêñè÷íà 
àðêà Leksell®. Öi ñêëàäîâi 
çàáåçïå÷óþòü øèðîêi ìîæëèâîñòi 
äîñòóïó òà ïîâíó ñâîáîäó âèáîðó
òðàºêòîði¿ òà ìiñöÿ âõîäó iíñòðóìåíòà.

Gamma Knife® õiðóðãiÿ

Êîîðäèíàòíà ðàìà Leksell® ïîâíiñòþ 
ñóìiñíà ç ðàäiîõiðóðãi÷íîþ ñèñòåìîþ 
Leksell Gamma Knife®, ùî çàáåçïå÷óº 
íàéâèùó òî÷íiñòü ïðè ïðîâåäåííi 
îïðîìiíåííÿ.

Ââåäåííÿ òà àñïiðàöiÿ

Óëüòðàòîíêi ãîëêè äëÿ ââåäåííÿ 
ðàäiîíóêëiäiâ, öèòîñòàòèêiâ òà 
ïðîâåäåííÿ ïóíêöi¿ êiñò. Òîíêi ãîëêè 
äîçâîëÿþòü õiðóðãó âiä÷óâàòè çìiíè 
ïðè ïðîñóâàííi â òêàíèíàõ, ïðîâîäèòè 
åâàêóàöiþ ÷åðåç íåâåëèêèé ïðîêîë, 
óíèêàòè âèòiêàííÿ âìiñòó êiñòè.
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Ñòåðåîòàêñè÷íà íàïðÿìíà

Åíäîñêîïi÷íèé àäàïòåð Leksell® ç 
âèñîêîþ òî÷íiñòþ ñïðÿìîâóº åíäîñêîï 
äî ãëèáîêî ðîçòàøîâàíèõ öiëåé, çà 
óìîâ ìiíiìàëüíî¿ òðàâìàòèçàöi¿ ïðè 
ïðîâåäåíi ïðîöåäóðè. Ïiäõîäèòü äëÿ 
áiëüøîñòi ìîäåëåé åíäîñêîïiâ. 

Iìïëàíòàöiÿ

Ðiçíîìàíiòíi iíñòðóìåíòè äëÿ 
ïîñòàíîâêè êàòåòåðiâ òà iìïëàíòàöi¿ 
DBS åëåêòðîäiâ, çi ñïåöiàëüíèìè 
çàñîáàìè äëÿ âåðèôiêàöi¿ ¿õ ïîçèöi¿  
Cross Hairs Kit òà A P Holder.

Ôóíêöiîíàëüíå çàñòîñóâàííÿ

Ñèñòåìà Elekta MicroDrive™ 
çàñòîñóâóºòüñÿ ïðè ëiêóâàííi 
ôóíêöiîíàëüíèõ ïîðóøåíü, 
çàáåçïå÷óþ÷è íàéâèùó òî÷íiñòü 
òà íàäiéíiñòü ïðè ïîçèöiîíóâàííi 
åëåêòðîäiâ äëÿ MER*, ìàêðîñòèìóëÿöi¿ 
òà iìïëàíòàöi¿ DBS** åëåêòðîäiâ.

* Micro Electrodes Recording 
** Deep Brain Stimulation 

Ëiêóâàííÿ áîëþ

Öiëèé ðÿä åëåêòðîäiâ ç 
òåðìîåëåìåíòàìè ðîçðîáëåíî 
äëÿ çàñòîñóâàííÿ ç Leksell 
Íåéðîãåíåðàòîðîì.
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ÔIÊÑÀÖIß ÒÀ ÂIÇÓÀËIÇÀÖIß

Áà÷èòå çîáðàæåííÿ çàãàëîì
Leksell Stereotactic System® 

пiддається постiйному 

оновленню вiдповiдно 

до клiнiчних вимог та 

нових технiк вiзуалiзацiї 

(МР, КТ, рентгену). 

Завдяки простiй та 

надiйнiй стереотаксичнiй 

системi Leksell пацiєнт 

повнiстю готовий до 

будь-яких дослiджень. 

Точна локалiзацiя i 

визначення координат 

цiлi проводиться досить 

просто й займає зовсiм 

небагато часу.

Ôiêñàöiÿ ðàìè – ÷îòèðè ãâèíòè.
I öå âñå.

Рама фiксується на головi 
пацiєнта за допомогою чотирьох 
гвинтiв, пiд мiсцевою анестезiєю в
мiсцi приєднання рами до 
голови. Час на приєднання 
зведено до мiнiмуму. Сканування 
може проводитися вiдразу пiсля 
закрiплення рами на головi 
пацiєнта. 

Рама служить основою для 
проведення всiх подальших 
процедур, нiякi iншi iнструменти 
бiльше не приєднуються до 
голови пацiєнта.

ÌÐ

ÊÒ

ðåíòãåí
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Âèêîíàííÿ ñêàíóâàííÿ ñòàëî 
ïðîñòiøèì

Leksell Stereotactic System® сумiсна 
з рiзноманiтним дiагностичним 
обладнанням. МР, КТ та ангiо-
дослiдження можуть проводитися 
в будь-якiй послiдовностi без 
замiни рамки або змiни її позицiї.

Пiд час дослiджень разом з 
рамою застосовуються спецiальнi 
iндикатори. Метою застосування 
iндикаторних пристроїв є 
встановлення референтних мiток. 

Референтнi мiтки використовуються 
при плануваннi лiкування для 
визначення координат цiлi та 
налаштування зрiзiв. 

Iндикатори мають високу 
щільність, але легко замикаються 
на рамi та пiдходять для 
будь-якого типу обладнання, 
включаючи вузькi котушки 
для МР сканерiв. Для надiйної 
фiксацiї iндикаторного 
пристрою та можливостi 
вiдтворення положення при 

подальших дослiдженнях 
застосовуються спецiальнi 
адаптери. Точна фiксацiя 
забезпечує паралельнiсть 
рiвновiддалених орiєнтирiв для 
полегшення передоперативного 
планування та порiвняння зi 
стереотаксичними атласами. 
Iснують рiзнi адаптери, якi 
пiдбираються залежно вiд 
типу обладнання i пiдходять 
до бiльшостi iснуючих 
сканувальних пристроїв.
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ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÖIËI 

Ïëàíóâàííÿ ìàº âåëèêå çíà÷åííÿ
Висока точність разом із  

легкістю етапу планування 

дають усi шанси на успішне

проведення будь-якої процедури.

Потужна планувальна програма

Leksell SurgiPlan®, заснована на

використанні ПК з операційною

системою Linux, дає кожному 

спеціалісту повну свободу у 

виборі як на етапі планування, 

так i при визначенні 

хірургічного доступу.

Сучасне програмне забезпечення 
Leksell SurgiPlan було спецiально 
розроблене для використання з 
Leksell Stereotactic System®. Leksell 
SurgiPlan® застосовується для 
передоперацiйного планування та 
пiсляоперацiйної оцiнки. Завдяки 
унiкальним здiбностям роботи з 
зображеннями, лiкарi отримують 
можливiсть вiзуалiзацiї та аналiзу 
визначеної мети та рiзноманiтних 
хiрургiчних доступiв. 

Точне планування та робота з 
унiкальними нейрохiрургiчними 
iнструментами дозволяють лікарям 
отримувати видатнi результати при
проведеннi функцiональних 
нейрохiрургiчних втручань. 
Функцiональнi цiлi можливо 
локалізувати також

iз використанням спецiальних 
орiєнтирів, якою є АС-PC лiнiя. 
Програма має наступнi модулi: 
• AtlasSpace® – стереотаксичний 

атлас головного мозку, 
який  дозволяє проводити 
трьохмiрний пiдбiр, 
накладанням атласних даних 
на зображення пацієнта для 
верифікації мети. 

• ImageMerge™ – можливiсть 
спiвставлення стереотаксичних                 
та нестереотаксичних зображень        
з КТ, МР, ПЕТ сканерiв в 
автоматичному режимi або за            
умов використання орiєнтирiв. 

• Pre-Planning™ – хiрургiчне 
планування, що проводиться за

 декiлька днiв до проведення 
втручання.

Leksell SurgiPlan® äëÿ âèçíà÷åííÿ öiëi

AC

PC

Target
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ImageMerge™ пiдвищує гнучкiсть 
та економiчну вигоду застосування 
системи, значно спрощуючи 
iнтерпретацiю зображень для 
передоперативного планування. 
Достатньо зiставити стереотаксичнi 
та нестереотаксичнi зображення, 
які отриманi iз застосуванням та 
без застосування рами на будь-яких 
системах для сканування (КТ, МРТ 
та ПЕТ). Безрамочне зображення 
може бути отримано за кiлька днiв 
до хiрургiчного втручання. 

ImageMerge™ може 
використовуватися для 
пiсляоперацiйного спостереження 
за пацiєнтом, коли лiкар 
може проводити зiставлення 
пiсляоперацiйних знiмкiв зi 
знiмками, що використовувалися 
пiдчас операцiї. Система дозволяє 
зіставляти зображення, отримані  
при різних методах дослідження, 
таких як КТ, МР i ПЕТ.

ImageMerge äëÿ ñïðîùåííÿ ïðîöåäóðè
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ÔÓÍÊÖIÎÍÀËÜÍÀ ÍÅÉÐÎÕIÐÓÐÃIß 

Óíiâåðñàëüíiñòü, ÿêî¿ Âè ïîòðåáóºòå 

Leksell Stereotactic System®

залишається еталоном для 

проведення нейрохiрургiчних 

процедур, з високою точнiстю 

та найширшим колом 

застосування. 

У комплекті з Leksell® Neuro              

Generator стереотаксична 

система слугує основою для 

проведення більшості процедур

у функціональній нейрохірургії, 

включаючи макростимуляцію, 

імплантацію DBS-електродів, 

введення стовбурових 

клітин, гормонів росту та 

фармацевтичних препаратів.

Âèêîíàííÿ ïîñòàâëåíèõ çàäà÷

Leksell® Neuro Generator – 
це довершена система, що 
розроблена для широкого кола 
застосувань, що включають: 
• Вимiрювання iмпедансу 
• Макростимуляцiю 
• Безперервне лiкування болю 
• Iмпульсне РЧ лiкування болю 
• Стереотаксичну деструкцiю
• Бiполярну коагуляцiю
Iмпульсна радiочастотна  
терапiя знижує побiчнi   
ефекти, у порiвняннi з 
iншими методами, при 
лiкуваннi болю. Перед кожною 
процедурою лiкування є 
можливiсть вiдслiдковувати 
реактивнiсть тканин завдяки
автоматичному тестуванню. 
Це допомагає в подальшому 
оптимiзувати параметри 

лiкування, для безпечного 
проведення терапiї та покращення 
клiнiчного ефекту.

Ëåãêî îñâî¿òè òà âèêîðèñòîâóâàòè

Leksell® Neuro Generator 
характеризується значною 
простотою використання. 
Графiчний iнтерфейс та 
багатофункцiональнi кнопки 
панелi нейрогенератора швидко 
засвоюються користувачем. 
Компактний розмiр та 
можливiсть дистанцiйного 
керування дозволяють 
працювати поруч з пацiєнтом. 
Нейрогенератор може 
використовуватися у стерильних 
умовах, за умов застосування 
стерильного покриття.
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ÔÓÍÊÖIÎÍÀËÜÍÀ ÍÅÉÐÎÕIÐÓÐÃIß 

Íàáið åëåêòðîäiâ äëÿ íåéðîäåñòðóêöi¿

Електроди, спецiально 
розробленi для деструкцiї в 
тканинах ГМ, застосовуються 
з Leksell® Neuro Generator та 
Leksell Stereotactic System® для 
проведення макростимуляцii, 
вимiрювання iмпедансу та 
безпосередньо проведення 
деструкцiї. Електроди 
забезпечують як верифiкацiю, 
так i прицiльну деструкцiю в 
мозкових тканинах. Верифiкацiя 
або визначення цiлi проводиться, 
коли пацiєнт перебуває у 
свiдомостi, активно вiдповiдає 
на запитання, що є необхiдною 
умовою при проведеннi 
функцiональних процедур.

Iз системою використовуються 
монополярнi, подвiйнi 

Øâèäêà ìàêðîñòèìóëÿöiÿ òà òî÷íà äåñòðóêöiÿ

ÔÓÍÊÖIÎÍÀËÜÍÀ ÍÅÉÐÎÕIÐÓÐÃIß 

Elekta MicroDrive Áiïîëÿðíi Ìàêðîåëåêòðîäè

Elekta MicroDrive™ Бiполярний 
Макроелектрод використовується 
для визначення цiлi та 
проведення деструкцiї. 
Визначення цiлi проводиться 
шляхом макростимуляцiї та 
вимiрювання iмпедансу.

Електроди розроблено 
спецiально для використання 
з Elekta MicroDrive, 
Нейрогенератором Leksell® та 
Стереотаксичною системою 
Leksell. Висока точнiсть при 
проведеннi макростимуляцiї 
забезпечується спецiальною 
системою Elekta MicroDrive 

з пристроями для введення 
DBS-електродiв або проведення 
деструкцiї тканин, коли це є 
методом вибору. 

Бiполярнi макроелектроди 
системи Elekta MicroDrive 
мають датчики для контролю 
температури та придатнi для 
автоклавування.

Ëåãêà iìïëàíòàöiÿ DBS-åëåêòðîäiâ

монополярнi, бiполярнi 
електроди, які мають рiзний 
дiаметр та область застосування. 
Для точного контролю 
температури електроди оснащенi 
датчиком з термоелементами. 
Всi електроди придатнi для 
автоклавування.
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ÔÓÍÊÖIÎÍÀËÜÍÀ ÍÅÉÐÎÕIÐÓÐÃIß 

Elekta MicroDrive
Òî÷íà òà íàäiéíà ëîêàëiçàöiÿ

Система Elekta MicroDrive™ 
спецiально розроблена для 
визначення оптимальної позицiї 
електрода вiдповiдно до обраної 
цiлi. Особливо цiнним стає 
використання цього пристрою при 
установцi Micro Electrode Recording 
(MER), проведення макростимуляцii 
та iмплантацiї DBS-електродiв. 

Система забезпечує 
нейрохiрурга значною свободою 
вибору, пiдтримуючи рiзнi 
методи локалiзацiї, та дозволяє 
реєструвати до 5 електродiв 
одночасно. 

Iмплантацiя DBS-електродiв 
пiдтримується спецiалiзованими 
iнструментами, якi забезпечують 
просте i точне позицiонуваннi 
електродiв. Вiдкритiсть системи 
дозволяє використовувати її з 
будь-якими MER системами, 
представленими в цiй галузi.
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ÁIÎÏÑIß 

Ïåðøèé âèáið äëÿ áiîïñi¿
Точнiсть та гнучкiсть Leksell 
Stereotactic System® робить її 
системою вибору для швидкого         
та економiчно об�рунтованого 
проведення бiопсiї. Широкий 
вибiр iнструментiв для 
проведення рiзних технiк бiопсiї 
робить цей метод найменш 
iнвазивним, та надає широкi 
можливостi доступу до глибоко i 
незручно озташованих пухлин. 

Всi набори для проведення 
бiопсiї пiддаються стерилiзацiї, 
звiсно за винятком одноразових 
iнструментiв. Бiопсiя за умов  
застосуванням стереотаксичного 
обладнання забезпечує 
гарантовану точність проведення 
процедури за мiнiмальних 
ускладнень. Значно знижується 
кiлькiсть анестезуючих 
препаратiв, що вводяться задля 
знеболювання, скорочується час
оперативного втручання та 
зменшується перiод госпiталiзацiї 
пацiєнта у порiвняннi iз 
системами пiд вiзуальним 
контролем.
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ËIÊÓÂÀÍÍß ÁÎËÞ 

Îáèðàºìî åëåêòðîä äëÿ êîíêðåòíîãî 
ïðèçíà÷åííÿ
Усi електроди для лiкування 
болю було спецiально 
розроблено для використання 
з Нейрогенератором Leksell®. 
Розташування температурного 
датчика на самому кiнчику 
електроду забезпечує точний 
монiторинг температури пiд 
час всiєї процедури. Один i 
той самий електрод може бути 
використано для стимуляцiї, 
вiдстеження iмпедансу та для 
контролю температури при 
деструкцiї. 

Рiзнi за розмiрами електроди 
призначенi для широкого кола 
застосувань в шийному, грудному 
та поперековому вiддiлах, 
для термодеструкцiї корiнцiв 
трiйчастого нерва, потиличного 
нерва, крилопiднебiнного 
нервового ганглiя.

Ïðîâåäåííÿ DREZ äåñòðóêöi¿

Набiр DREZ-електродiв 
призначено для лiкування 
важкого больового синдрому, 
обумовленого ураженням корiнцiв 
спинного мозку, за методикою 
деструкцiї в області вхiдних зон 
заднiх корiнцiв спинного мозку 
(DREZ-операцiй – вiд англ, dorsal 
root entry zone).



ÃÀÐÀÍÒIß ßÊÎÑÒI

Ãàðàíòîâàíà òî÷íiñòü – çàïîðóêà 
õiðóðãi÷íî¿ íàäiéíîñòi
Elekta пропонує спецiальнi 
пристрої, якi дають змогу 
переконатися в оптимальнiй 
точностi при налаштуваннi 
Leksell Stereotactic System® та 
спiльно залучених iнструментiв.

Ñèìóëÿòîð öiëi äëÿ ìèòòºâî¿ 
ïåðåâiðêè òî÷íîñòi

Унiкальний пристрiй для
перевiрки клiнiчної точностi.
Симулятор цiлi забезпечує 
простий і в той самий час надiйний
спосiб визначення загальної 
точностi налаштування 
стереотаксичної рами та арки.
Твердотiльнi мiшенi Симулятора
цiлi представляють собою обранi
точки, якi є вiдповiдними 
функцiональними мiшенями. 

Òåñòåð äëÿ ãîëîê

Цей спецiальний iнструмент 
забезпечує перевiрку прямизни 
голок та їх вiдповiднiсть щодо
мети застосування при виконаннi
хiрургiчних втручань з Leksell 
Stereotactic System®. Iнструмент 
миттєво визначає найменшi 
вiдхилення вiд iстинної прямизни.
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ÏIÄÒÐÈÌÊÀ ÒÀ ÑÅÐÂIÑ 

Ãàðàíòiÿ òî÷íîñòi – æèòòºâî 
íåîáõiäíà

Широкi можливостi програм 
сервiсу та пiдтримки 
спрямованi на засвоєння 
Leksell Stereotactic System®, 
Leksell SurgiPlan®, Leksell® 
Neuro Generator. До програми 
з сервiсного обслуговування 
входить щорiчне проведення 
верифiкацiї Leksell Stereotactic 
System®, що забезпечує гарантiю 
точностi обладнання на протязi 
всього часу його використання.

Ãàðàíòiÿ êîìïåòåíòíîñòi 
ñïiâðîáiòíèêiâ

Компетентнiсть спiвробiтникiв 
та їх впевнене знання принципiв 
стереотаксiї дає можливiсть 
отримати максимальнi переваги 
вiд використання системи. 
Elekta Lifecycle Services 
пропонує великий вибiр 
освiтнiх i прикладних 
навчальних курсiв у сферi 
стереотаксичної нейрохiрургiї – 
вiд початкового рiвня до 
використання прогресивних 
сучасних методик. 

Elekta Lifecycle Services – 

це бiльше нiж сервiс в 

звичайному розумiннi або 

програма пiсляпродажного 

обслуговування. Це вклад 

компанiї Elekta в загальну 

оптимiзацiю всього процесу 

лiкування – пiдвищення 

клiнiчної ефективностi, 

пiдтримання високого 

рiвня компетентностi 

персоналу та регулювання 

потоку пацiєнтiв.
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ÐÎÁÎ×ÈÉ ÏÐÎÖÅÑ 

Òî÷íiñòü ó êîæíîìó êðîöi
�Âiçóàëiçàöiÿ

У будь якому разi у день лiкування 
обов’язково проводиться 
вiзуалiзацiя. Пiсля того як 
координатна рама зафiксована 
на головi пацiєнта, можна 
розпочинати сканування. 
Зверху на раму одягається 
спецiальний адаптер з фiксацiєю 
до столу МР або КТ сканеру. Це 
забезпечує отримання зображень 
з референтними точками, та 
запобiгає спотворенню через 
рух пацiєнта. У результатi чого 
значно спрощується весь процес 
планування та вiдкриваються 
широкi можливостi щодо 
порiвняння iз зображеннями 
стереотаксичного атласу.
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 Ïîïåðåäíº ïëàíóâàííÿ

За умов використання модуля 
для попереднього планування 
Pre-Planning™ програми 
Leksell SurgiPlan вiзуалiзацiя 
та планування хiрургiчного 
втручання можуть бути виконанi 
за день до його проведення. 
Можливiсть попереднього 
планування пiдвищує свободу 
вибору для нейрохiрурга i 
забезпечує можливiсть складання 
оптимального графiка роботи. 

Визначення мiшенi i 
планування доступу при 
використаннi безрамкового 
зображення дають можливiсть 
попереднього визначення 
положення координат мiшенi. 

 Ôiêñàöiÿ êîîðäèíàòíî¿ ðàìè

Фiксацiя координатної рами на 
головi пацiєнта здiйснюється
за допомогою фiксуючих
стiйок, якi регулюються, та 
чотирьох гвинтів-саморiзів. 
Рiзноманiтнiсть змiнних переднiх 
панелей та фiксуючих стiйок 
забезпечують максимальну 
експлуатацiйну гнучкiсть як у 
доступi до носа та рота, так i у 
виборi положення. Координатна 
рама достатньо гнучка 
щодо фiксацiї, це забезпечує 
прикрiплення рами в кутовiй або 
змiщенiй позицiї для отримання 
оптимального доступу.



 Âèçíà÷åííÿ êîîðäèíàò

Компанiя Elekta спростила 
весь процес локалiзацiї та 
визначення координат цiлi, 
пропонуючи рiзноманiтнi 
системи точного обчислення 
координат в залежностi вiд переваг 
нейрохiрурга. Система має безлiч 
альтернатив для визначення цiлi: 
вiд обчислення координат вручну 
або на консолi скануючої системи 
до спецiально призначеного 
програмного забезпечення 
Leksell SurgiPlan на окремому 
комп’ютерi для планування. 
Багатофункцiональнiсть сучасного 
програмного забезпечення при 
проведенi планування пiдвищує 
надiйнiсть i спрощує роботу 
з iдентифiкацiї цiлi та значно 
полегшує вибiр рiзних хiрургiчних 
доступiв.

 Íàëàøòóâàííÿ êîîðäèíàò

Пiсля завершення локалiзацiї цiлi 
та закрiплення стереотаксичної 
арки на координатній рамі – 
система готова до проведення 
хiрургiчного втручання. 
Стереотаксична арка закрiплюється 
згiдно координат X, Y i Z, що 
визначенi для конкретної цiлi таким 
чином, щоб центр дуги збiгався з 
обраною цiллю у мозку. Через те, 
що при визначеннi точки введення 
iснує повна свобода вибору, цiль 
може бути досягнута за будь-якою 
траєкторiєю, без звернення 
до додаткових комп'ютерних 
обчислень або фантома для 
симуляцiї, що скорочує час 
лiкування i забезпечує найвищу 
точнiсть.

Для полегшення проведення 
оперативного втручання рама 
прикрiпляється до операцiйного 
столу за допомогою вiдповiдних 
фіксуючих пристроїв.

 Ëiêóâàííÿ

Система, що складається 
з координатної рами та 
стереотаксичної арки – 
стабiльна i надiйна платформа з 
пiдтвердженою субмiлiметровою 
точнiстю. Проведення 
нейрохiрургiчних втручань за 
умов використання системи з 
координатною рамою вимагає 
мiнiмальної пiдготовки, небагато 
часу для проведення самої 
процедури, та дозволяє проводити 
втручання через невеликий 
трепанацiйний отвiр, що значно 
зменшує рiвень травматизацiї. 
Великий вибiр iнтегрованих 
iнструментiв, таких як  
Elekta MicroDrive™ та спецiальнi 
iнструменти для проведення 
бiопсiї, збiльшує ефективнiсть 
та точнiсть при проведеннi 
процедур. Окрема напрямна 
утримувача iнструментiв забезпечує 
стабiльне та точне розташування 
iнструментiв по вiдношенню до 
черепа. 
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