Všechny současné ultrasonografy
BK Medical lze vybavit zařízením
pro fúzní biopsii, a to buď
integrovanými do ultrasonografů
nejvyšší třídy bk3000 a bk5000,
nebo jako externí jednotku pro
sonografy FlexFocus 300, 400, 500
a 800 i nejnovější typ bkSpecto.

SYSTÉMY PRO BIOPSII
POD ULTRASONOGRAFICKOU KONTROLOU
V REÁLNÉM ČASE S FÚZÍ OBRAZŮ MAGNETICKÉ
REZONANCE

Současné využití real time sonografie s obrazy magnetické rezonance pomocí
navigačních technologií výrazně zvyšuje možnost detekce maloobjemových ložisek
nejen v prostatě, ale i v játrech a dalších orgánech. Spojení obou obrazů
je vlastně spojení dvou prostorů, které je při sonografickém zobrazení jedné roviny
řezu poměrně obtížné. Ultrazvukové snímače BK Medical se dvěma protínajícími
se rovinami řezu jsou proto pro fúzní biopsii optimální.
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BkFusion®
INTEGROVANÁ TECHNOLOGIE FÚZNÍ BIOPSIE DO
SPECIALIZOVANÝCH ULTRASONOGRAFŮ NEJVYŠŠÍ TŘÍDY
BK Medical TYPŮ BK3000 A BK5000
Výpočetní výkon těchto ultrasonografických přístrojů nejvyšší třídy plně dostačuje
i pro náročné výpočty fúzní biopsie, software je plně integrován do těchto přístrojů.
Software zahrnuje přípravu MR dat, konturování obrysů prostaty a ložisek, vytvoření 3D
datasetu. Po spojení real time sonografického obrazu s odpovídající rovinou z MR datasetu se
pomocí navigace automaticky přiřazuje k sonogramu odpovídající obraz MR prostaty
a umožní přesnou punkci pod kontrolou v reálném čase.

Virtuální sonda

Optimalizace roviny řezu
dle geometrie
transrektálního snímače

Systém využívá unikátní technologii “prediktivní“ fúze. Příprava MR dat je doplněna
technologií „reslicing“, kdy systém automaticky připraví roviny řezu MR dle geometrie
příslušné transrektální sondy. Velmi se tím usnadní spojení – registrace obrazu MR
a real time ultrasonografie před zapojením navigace zpřesní a zrychlí pracovní postup
fúzní biopsie. Přípravu dat lze s pomocí software DxLite, který je součástí dodávky,
provádět i na vzdáleném radiodiagnostickém oddělení a data poslat přímo do sonografu.
Samozřejmě i software v sonografu umožňuje provést konturování obrysů prostaty
i ložisek dle MR.
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BkFusion® kromě intuitivního ovládání nabízí i podrobné dokumentační možnosti,
kdy se v reálném čase zapisují a graficky dokumentují jednotlivé vpichy.
BkFusion je tak univerzální systém pro fúzní navigaci prostaty nejvyšší třídy, vyvinutý
výrobcem ve spolupráci s předním softwarovým producentem analytického software
pro radiologická zobrazení. Systém je integrován do sonografů nejvyšší třídy a má
modulární konstrukci. Umožňuje jak transperineální nebo transrektální fúzní biopsii,
tak i oba přístupy v jednom přístroji.

BkFusion lze doplnit i do stávajících přístrojů bk3000 a bk5000, přestavba se skládá
z rozšíření software přístroje o podporu fúze a instalací příslušenství, případně připojení
do nemocniční sítě.

Další informace získáte na https://www.bkmedical.com/bkfusion-mr-fusion-biopsy/
doporučujeme zejména video prezentaci s vysvětlením Prediktivní fúze
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VLASTNÍ SYSTÉM bkFusion JE VE DVOU VERZÍCH:
PRO TRANSREKTÁLNÍ BIOPSII SE SNÍMAČEM
TRIPLANE A PRO TRANSPERINEÁLNÍ BIOPSII

TRANSREKTÁLNÍ BIOPSIE PROSTATY
Navigace využívá k detekci polohy snímače Faradayovův jev: pohyb permanentního
magnetu na transrektálním snímači vyvolává deformaci elektromagnetického pole,
vyvíjeného vysilačem - transmitterem.

Prediktivní fúzní biopsie umožňuje
pracovat ve všech rovinách řezu
unikátní transrektální sondy 9018
se třemi rovinami řezu a punkčním
attachementem vkládaným do těla
snímače, kdy lze přesně bioptovat
všechny oblasti prostaty.

•

transrektální sonda
s nasazeným senzorem
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TRANSPERINEÁLNÍ FÚZNÍ BIOPSIE
Transperineální fúzní biopsie používá k určení polohy sondy mechanické krokovací zařízení
- stepper se snímači polohy, ve kterém je upevněn speciální transrektální snímač se dvěma
rovinami řezu.
Krokovací zařízení - stepper Model CIVCO EX 3 je považován za jeden z nekvalitnějších,
mechanicky velmi stabilních a přesných stepperů, proto se používá i pro brachyterapii.
Transperineální punkce s využitím mřížky je velmi snadná a přesná.

Biplane transrektální snímač 9048
pro transperineální biopsii je konstrukčně odlišný
od triplane snímače 9018 a je optimalizován
pro upevnění ve stepperu. Distálně je umístěn
konvexní snímač, který zobrazuje příčnou rovinu
v rozsahu 178°, druhý - lineární snímač
pro sledování jehly pak má šířku podélného řezu
65mm, s trapezoidním rozšířením o 2 x 15°.
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BIOPSEE®
EXTERNÍ JEDNOTKA K ULTRASONOGRAFŮM BK Medical
PRO FÚZNÍ BIOPSII
Pro ultrasonografy BK Medical je k dispozici externí jednotka BiopSee® německé firmy
MedCom. Řešení pro přístroje BK Medical bylo optimalizováno v úzké spolupráci s
výrobcem, který má 24 letou tradici ve stereotaktických aplikacích. Spolupracuje s proslulým
Fraunhoferovým institutem a Technickou Univerzitou v Darmstadtu. Jednotka BiopSee®
se propojuje digitálním spojením se sonografem a umožňuje přímou integraci sonografů
FlexFocus 300,400,500 a 800, bkSpecto, ale i bk3000 a bk5000 do sestavy pro fúzní biopsii
se všemi výhodami transrektálních snímačů BK Medical. Ultrasonografický přístroj lze kdykoliv
velmi snadno odpojit a využit pro standardní diagnostiku.

TRANSREKTÁLNÍ BIOPSIE BIOPSEE® TR
Využívá biplane snímače BK Medical 8808e i nové typy 9008 s bioptickým attachementem
vkládaným do těla snímače. Zde je sklon punkčního vektoru 19° od dlouhé osy, optimalizovaný
dle anatomie prostaty. Zobrazení probíhá v reálném čase a to v obou rovinách řezu současně.
U sond se třemi rovinami řezu (8818 a 9018) pak podporuje i punkci paralelně s osou snímače
(endfire). Zaměření je tak velmi rychlé a přesné, a to i s využitím zobrazení ve dvou rovinách
řezu v reálném čase s odpovídajícími přiřazenými rovinami z MR datasetu.

•

transrektální snímač
s magnetickým čidlem
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TRANSPERINEÁLNÍ VERZE BIOPSEE®TP
Využívá stejnou řídící jednotku a speciální transrektální sondy BK Medical 8848 nebo 9048
s příčným řezem kolmým na osu snímače a podélným ve tvaru vlajky. Sondy jsou upevněny
ve stepperu, který zajišťuje měření pro navigaci. Součástí stepperu je i punkční mřížka.
Výrobce nabízí 4 různé steppery, včetně unikátního sterilizovateného, lze připojit
i CIVCO EX3.
Systém podporuje i využití snímačů 8808e,8818 a 9008 i 9018, pro které jsou určeny
speciální adaptéry i software pro virtuální rekonstrukci příčné roviny, která odpovídá
mřížce stepperu.

Systém BiopSee® umožňuje i další navigační aplikace. Po připevnění adaptéru na konvexní
abdominální sondu lze využívat fúzi s MR jater či ledviny k cíleným punkcím.
Po připojení EM senzoru k adaptéru na punkční jehle lze pak zaměřit punkci z volné ruky.
Podle sklonu jehly se punkční vektor automaticky zobrazuje na sonografu
a umožní například doplnit transrektální biopsii i biopsii z volné ruky. Fúzní navigace
je možná i peroperačně, a to jak v břišní chirurgii, tak i ve specializovaných oborech, jako
je neurochirurgie.
Další informace o systému BiopSee® získáte na http://www.biopsee.de/home.html
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PRO FÚZNÍ BIOPSII LZE VYUŽÍT I AUTOMATICKOU
ANALÝZU MULTIPARAMETRICKÉHO
MR PROSTATY POMOCÍ UMĚLÉ INTELIGENCE

Watson Elementary® je plně automatizovaná počítačová
diagnostika (CAD) pro multiparametrickou analýzu magnetické
rezonance prostaty. Slouží i pro automatické konturování
obrysů prostaty a ložisek. Zpracovává T2W, DWI a ADC.
Výsledkem je strukturované hodnocení dle systému PIRADS.
Přesnost a kvalita popisu je srovnatelná s popisem velmi
zkušených radiologů. Výstup lze přímo použít pro některé
fúzní systémy (BiopSee®).

Podrobné vysvětlení
problematiky využití MR
a dalších zobrazovacích
modalit s real time
sonografií Vám rádi
poskytnou pracovníci
MEDKONSULT, s. r. o.
Pořádáme i odborné
semináře s praktickým
cvičením jak pro urology,
tak pro radiology.
https://www.watson-medical.com/watson-elementary/
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