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Odůvodnění:
Záměrem nemocnice je nákup mobilního intraoperační 2D/3D RTG
zobrazovacího systému, který bude používán na oddělení stereotaktické
a radiační neurochirurgie NNH (dále jen „OSRN“). Jedná se o obnovu staré
techniky. Nový přístroj nahradí stávající RTG mobilní C rameno, typ: OEC 9800
series, který je používán od roku 2002 a již nemá servisní podporu. Tento
přístroj je vzhledem ke svému stáří a opotřebení v neuspokojivém technickém
stavu. Jeho obrazový výstup neodpovídá standardům dnešní doby.
Nový mobilní intraoperační 2D/3D RTG zobrazovacího systému bude používán
na OSRN sále v rámci komplexního cerebrovaskulárního centra a centra pro
epilepsii, které je součástí Neurologického oddělení Nemocnice Na Homolce.
V současné době je na OSRN sále k dispozici pouze staré C-rameno, které
nevyhovuje současným trendům pro intraoperativní zobrazení. Pracuje pouze
ve 2D a není schopno vytvořit 3D rekonstrukci snímané oblasti. Nový
zobrazovací systém najde své uplatnění například při předoperační
stereotaktické lokalizaci intracerebrálních cílů s následnou fůzí (koregistrací)
s MR vyšetřením. Umožní perioperační stereotaktickou kontrolu pozice
zavedených nástrojů při připevněném stereotaktickém rámu a oblouku nebo při
stereobiopsii, stereopunkci a v neposlední řadě i při stereotaktickém zavádění
diagnostických elektrod u pacientů s epilepsií nebo při implantaci elektrod pro
hlubokou mozkovou stimulaci u pacientů s Parkinsonovou chorobou,
esenciálním třesem popř. dystonií.
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