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ĮVAdAs

Šiuolaikinei sveikatos apsaugai ir gydomajai medicinai būdingi 
naujų, kompiuterinių technologijų pritaikymai, leidžiantys kur kas 
padidinti gydymo efektyvumą.

Laparoskopinės ir endoskopinės operacijos chirurgijoje, skver-
bimasis į žmogaus organizmą mikro- ir nanoskalių masteliu, tai yra 
ląstelių ir mažesnių dalelių lygiu, skatina kurti ir naudoti naują me-
dicininę techniką, automatizuotus medicininius įrenginius, taikyti, 
medicininius robotus, mikro- ir nanorobotus gydyme ir kompiuteri-
nes chirurgines sistemas, verčiančias glaudžiai bendradarbiauti tyrėją  
mokslininką, mediką ir gamintoją. 

Nors ekonominės sąnaudos sveikatos apsaugos srityje ir padidė-
ja, taikant naują medicininę techniką, tačiau visuomenei tai atneša 
didelę naudą – ligoniai greičiau tampa darbingi, labiau socialiai ap-
saugoti, pagyvenę žmonės gali ilgiau išlikti aktyvūs darbo rinkoje  
visuomenės senėjimo sąlygomis.

Nauji mokslo laimėjimai taip pat užtikrina lengvesnes ir pato-
gesnes darbo sąlygas sveikatos apsaugos darbuotojams, gydytojams,   
didėja jų veiklos efektyvumas.  

Medicininių robotų ir integruotų chirurginių sistemų technika 
yra nauja, integruota mokslo šaka, kuriai reikia gilių, virtualios me-
dicinos, mikrochirurgijos, telechirurgijos, mikro- ir nanomechanikos, 
taikomosios matematikos ir imitacinio modeliavimo mokslo žinių,  
naujų pramoninių inžinierių automatinio projektavimo bei automati-
nės gamybos – CAD / CAM žinių.

Todėl šioje knygoje bus apžvelgiami ir analizuojami pagrindiniai  
automatizuotų chirurginių sistemų – medicininių robotų ir kompiute-
rinių integruotų chirurginių sistemų – sudarymo ir panaudojimo prin-
cipai, supažindinama su naujomis automatizuotomis chirurginėmis 
sistemomis. Priede pateikiami pasaulio medicinos, mokslinių ir tech-
ninių centrų bei mokymo centrų, dirbančių šia tematika, duomenys.
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1. Mokslo, Medicinos ir prAMonės sąsAJA 

Šiuolaikinė medicina neatsiejama nuo mokslo, medicinos ir pra-
monės pažangos. Šios glaudžiai susietos sritys pavaizduotos 1.1 pa-
veiksle. 

1.1. pav. Mokslo, medicinos ir pramonės ryšys

Medicina pasižymi vis gilesnių žmogaus gyvybinių funkcijų 
pažinimu, įsiskverbimu į žmogaus kaip biologinės sistemos  nagri-
nėjimą mikro- ir nanodalelių lygiu. Tai neįmanoma įgyvendinti be 
pažangių  mokslo ir pramonės pasiekimų. Naudojantis pasiekimais 
kompiuterinės technikos ir naujausiais pramoninių technologijų – ro-
bototechnikos, mikroelektronikos ir nanotechnologijų srityse, medi-
cina aprūpinama naujais medicininiais įrenginiais ir prietaisais, kurie 
leidžia ne tik nuodugniai diagnozuoti žmogaus organizmo ir organų 
funkcijų sutrikimus, bet ir atlikti ankstyvą jų funkcijų atkūrimą (gy-
dymą).
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Mokslas medicininių taikymų aspektu remiasi taikomąja mate-
matika, svarbiausios jos sritys yra:

dvimatės (2D) ir trimatės (3D) inversinės erdvės; –
šių erdvių  – aproksimacija skaitmenine forma;
sprendimų  – optimizavimo metogologija.

Kompiuterija, svarbiausios sritys yra:
vaizdų  – segmentavimas;
vaizdų  – registravimas;
vaizdų skaitmeninis  – simuliavimas;
virtuali realybė – ;
sisteminis –  projektavimas.

Medicininė robotika:
roboto  – kalibravimas;
automatinis ar automatizuotas  – valdymas;
medicininių robotų  – saugumas.
pramonė –  leidžia: projektuoti KICHS prototipus naudojant 
CAD;
organizuoti  – efektyvų gaminių paskirstymą;
garantuoti  – efektyvų operacijų atlikimą, užtikrinant minimalias 
sveikatos draudimo išlaidas.

Paprastai labai svarbu suderinti trijų pagrindinių mokslo sričių: 
biologijos (gamtos mokslų, medicinos), fizikos (įskaitant inžinerijos) 
ir informatikos pasiekimus. Nauji atradimai vyksta šių disciplinų san-
kirtoje. Žmogaus genomo biologijos ar informatikos mokslų sandūroje 
nagrinėjama DNR gyvenimo informacinė sistema. Tą patį galima pa-
sakyti ir apie naują biosensorių (biologijos ir inžinerijos) ar išmanių jų 
robotų (inžinerijos ir informatikos) sąryšį. Taigi nauji įtaisai gali būti 
sukuriami tik derinant daugelį disciplinų integruojantį metodą. Būtina 
sudaryti tarpdisciplinines komandas, kad revoliucinės pažangos rezul-
tatai būtų pasiekti ir sukurtos naujos gydymo technologijos, leidžian-
čios pagerinti pacientų sveikatingumą, pailginti gyvenimo trukmę. 
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2. Bendros Medicininių roBotų ir 
koMpiuterinių integruotų chirurginių 

sisteMų sąVokos

2.1. pagrindiniai terminai 

Medicininė intervencija, taip pat ir chirurgija, reprezentuoja-
mos modeliais, kurie yra gamybinių (apdirbimo) sistemų analo-
gai (CAD / CAM). Jas galima skirstyti į chirurgines automatizuo-
to projektavimo CAD ir kompiuterinės chirurgijos CAM sistemas. 
Pagrindinės tokių sistemų projektavimo ir chirurgijos koncepcijos 
yra šios: 

1.  Chirurginės automatizuoto projektavimo sistemos CAD, ku-
riose medicininų vaizdų, anatominių atlasų ir kitų duomenų 
pagrindu prieš chirurginę intervenciją yra sudaromas konk-
retaus paciento modelis. Turėdamas jį chirurgas, pasitelkęs 
kompiuterį, numato ir optimizuoja operacijos planą. Tai vyk-
doma prieš atliekant operaciją. Todėl šios sitemos vadinamos 
priešoperacinio planavimo sistemomis.

2. Kompiuterinės chirurgijos sistemos (CAM) – chirurgo atlie-
kamos realios operacijos. Chirurgas naudojasi realaus pacien -
to medicininiais vaizdais ir sensorių gaunama informacija, 
registruoja, koreguoja ir išsaugo ją sistemoje. Tos informa-
cijos pagrindu chirurgas atlieka chirurgines intervencijas, 
naudodamasis reikiama technologine įranga ir instrumen-
tais – robotais, mechatroniniais įtaisais, optiniais ir lytėjimo 
prietaisais bei kt.

3. Pooperacinio duomenų kaupimo sistema apdoroja ir išsaugo 
visą operacijos metu sukauptą informaciją.

4. Kokybės valdymo sistema sumažina chirurginių operacijų 
metu atsirandančias klaidas ir pagerina invazijų vykdymo pro-
cedūras.
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2.2. sąvokos

Kompiuterinė integruota chirurgija (KICH). Computer Integrated 
Surgery (CIS). 

Kompiuterinės integruotos chirurgijos sistemos (KICHS). Com-
puter Integrated Surgery Systems (CISS). 

Kompiuteriu asistuojama intervencija (KAI). Computer Aided 
In tervention (CAI). 

Vaizdais valdoma chirurgija (VVCH). Image Guided Surge-
ry (IGS).

Vaizdais valdoma intervencija (VVI). Image Guided Interven-
tions (IGI). 

Technologija valdoma terapija. Technology Guided Thera-
py (TGT). 

Robotizuotos chirurginės sistemos (RCHS). Robotized Surgical 
Sys tems (RSS).

Medicininiai robotai (MR). Medical robots (MR).

Telesveikata – terminas, jungiantis nuotolinę diagnostiką ir medi-
cinines procedūras.

Teleradiologija – nuotolinė radiologija. Tai rentgeno spinduliuo-
tės (X-rays), magnetinio rezonanso (MRI) ir kompiuterinės tomogra-
fijos (KT) vaizdų  perdavimas atstumu, siekiant diagnozuoti. 

Telechirurgija – medicinos technnologija, sudaranti sąlygas chi-
rurgui atlikti nuotolines chirurgines operacijas. Šią medicinos tech-
nologijos sritį  pirmasis sukūrė SRI International (Tarptautinis moks-
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linių tyrimų centras) JAV. Ji paremta naujausiais medicininių vaizdų, 
televideo, medicininių robotų, jutiklių pasiekimais. 

Robotizuota chirurgija – tai atliekamos chirurginės operacijos  
naudojantis chirurginiais robotais. Jais operacija atliekama robotizuo-
tai, valdant chirurgui, kuris naudojasi dvimačiais (2D) ar trimačiais 
(3D) operacinės zonos vaizdais. Valdydamas ir stebėdamas manipu-
liatoriaus (manipuliatorių) judesius monitoriuje, jis atlieka chirur gines 
invazijas paciento kūne. 

2.3. Mr ir kichs istorinė apžvalga

Praėjusio  amžiaus dešimtąjį dešimtmetį daug kas įvardija kaip 
„endoskopinės, laparoskopinės revoliucijos“ chirurgijoje laikotarpį. 
Laparoskopija – pilvo ertmės apžiūra endoskopu pro pradurtą pilvo 
sienelę. Endoskopinė chirurgija, kitaip  dar vadinama minimaliai inva-
zine chirurgija, užtikrina trumpesnį buvimo laiką ligoninėje, mažesnį 
pooperacinį skausmą, greitesnį žaizdų gijimą, mažesnę infekavimo 
galimybę ir gražesnę kosmetologinę kūno išvaizdą.  Dabartinio  meto 
chirurgijos vystymosi tendencijos parodė, kad minimaliai invazinė 
chirurgija jau ima aprėpti  beveik visas chirurgijos sritis. 

Kartu daugelis komplikuotų chirurginių operacijų, tokių kaip 
kraujagyslių, kasos, klubo sąnarių, kai kurios stuburo operacijos, 
pasaulyje dar atliekamos atviros chirurgijos būdu. Tai lemia kai ku-
rie minimaliai invazinės chirurgijos trūkumai, pasireiškiantys įran-
kio manipuliavimo tikslumo priklausomybe nuo chirurgo asistento, 
valdančio miniatiūrinę vaizdo kamerą, sugebėjimų ir kvalifikacijos, 
dviejų matavimų matymo lauku, grįžtamojo ryšio informacijos pagal 
padėtį ir jėgą stoka. Tik pradėjus naudoti robotus šių trūkumų pavyko 
išvengti ir taip padidinti minimaliai invazinės chirurgijos sėkmę,  jos 
technologinę plėtrą.  

Medicininio roboto apibrėžtis:
Mechaninis įtaisas, kuris kartais primena žmogų ir yra pajė- –
gus atlikti įvairias dažnai sudėtingas žmonių užduotis, kai ko-
mandos yra  užprogramuotos iš anksto. 
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Mašina ar prietaisas, veikiantys automatiškai arba valdant nuo- –
toliniu būdu.

Chirurginis robotas (CHR) – tai autonomiškai dirbantis, kom-
piuterio valdomas įrenginys, kuris sudaro sąlygas automatiškai po-
zicionuoti ir manipuliuoti chirurginiu įrankiu ir (ar) miniatiūrine 
vaizdo kamera, panaudoti grįžtamąją informaciją apie chirurgijos 
proceso eigą. Dabartiniu metu naudojamos chirurginės sistemos nėra 
visiškai autonomiškos, jos valdomos distanciniu būdu kvalifikuoto 
chirurgo. Tai master-slave (operatorius – įrenginys) tipo manipu-
lacinės sistemos. Trys pirmosios pasaulyje šio tipo sistemos supro-
jektuotos, pagamintos ir aprobuotos amerikiečių bendrovių Intuitive 
Surgical (1989) Mountain View, California – Da Vinci chirurginė sis-
tema ir Computer (1989) Goleta, California – AESOP®, HERMES™ 
and ZEUS™, chirurginė sistema, be to, Integrated Surgical Systems 
Inc. (1992) NASDAQ, EASDAQ chirurginės sistemos. 

Medicininiai robotai (MR) – tai viena iš pagrindinių kompiute-
rinės integruotos chirurginės sistemos (KICHS) posistemių. Me di-
cininė robotika yra viena iš pagrindinių medicininės technikos sričių, 
pradėjusi vystytis pasaulyje populiarėjant endoskopinėms operaci-
joms. Integruotos chirurginės sistemos (ICHS) vadinamos kompiu-
teriais valdomos priešoperacinio planavimo, operacinių duomenų 
valdymo pagal operacijos planą ir medicininių robotų, kaip operuo-
jančių chirurgų asistentų, atliekančių paprastai minimaliai invazines 
operacijas pacientui, posistemių visuma. Medicininiai robotai yra tik 
sudėtinė šių sistemų dalis, atliekanti operuojančio chirurgo asistento 
funkcijas. 

Pagrindinės klinikinės sritys, kuriose šios sistemos buvo sukur-
tos: neurochirurgijos, ortopedijos, spindulinio gydymo ir laparosko-
pinės invazijos.

ROBODOC® robotizuota sistema ortopedinėms operacijoms buvo 
sukurta ir kliniškai išbandyta  bendrai kompanijose „Integruotos chi-
rurginės sistemos“ (Integrated Surgical Systems Inc ir IBM Watson’o 
tyrimų centre 1980 m. (2.1 pav.) 
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2.1 pav. ROBODOC® sistema

ROBODOC® sistemą sudaro:
chirurginio planavimo posistemė ORTODOC; –
optinė sekos posistemė; –
sekos ryšių langas. –

ROBODOC kompiuterio integruota sistema atlieka viso klubo 
sąnario pakeitimo procedūras. Jungiamąsias pažeisto sąnario šlauni-
kaulio ir šlaunikaulio dalis pakeičia metalinis implantas, įterpiamas į 
šlaunikaulio kanalą. ROBODOC leidžia chirurgams planuoti proce-
dūrą prieš operaciją, parinkti implanto matmenis, tiksliai pozicionuo-
ti jį gautais kompiuterio tomografijos (KT) vaizdais. Intraoperatyviai, 
specialiu įrankiu (freza), robotas tiksliai apdoroja šlaunikaulio kana-
lą. ORTODOC priešoperacinio planavimo programinė įranga leidžia 
aktyviai valdyti robotą, vadovaujantis chirurgo balsu pateikiamomis 
komandomis operacijos metu. Ši sistema leido padidinti ortopedinių 
operacijų atlikimo tikslumą ir pakartojamumą implanto fiksavimo 
ertmėje. 2001 m. jau skaičiuojama apie 40 sistemos klinikinio naudo-
jimo atvejų, atlikta apie 8 000 procedūrų. 

1989 m. JAV buvo įsteigta Computer Motion Inc. bendrovė, kurį 
specializuojasi medicininių robotų kūrimo ir gamybos srityje. Šios 
sistemos turi trys pagrindinius komponentus: operacinį stalą su tri-
mis keturiais chirurginiais manipuliatoriais, kompiuterinę operacijos 
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eigos planavimo ir stebėsenos sistemą bei chirurgo darbo konsolę. 
Da Vinci chirurginė sistema parodyta 2.3 pav. Ši sistema pritaiky-
ta endoskopinei (laparoskopinei) chirurgijai. Naujausios automatinės 
sistemos TraumaPod manipuliatoriai parodyti 2.2 pav.

 
2.2 pav. Chirurginės sistemos TraumaPod stovas su keturiais manipuliatoriais

2.3 pav. Chirurginės sistemos Da Vinci struktūra
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Jos pagrindiniai stuktūriniai elementai: 
Da Vinci –  keturių ar trijų chirurginių manipuliatorių stovas;  
valdymo ir stebėsenos sistema; –
pagrindinio operuojančio chirurgo konsolė. –

Chirurginiams ir pagalbiniams instrumentams pakeisti taip pat 
reikalingas asistentas, jis nustatyta tvarka keičia instrumentus, ku-
riuos ant stalo išdėsto slaugė.  

Prie chirurgo darbo konsolės patogiai sėdintis kvalifikuotas 
chirurgas mato erdvinį (trimatį) operuojamo žmogaus organo vaiz-
dą, kuris perduodamas endoskopine kamera, įmontuota vieno iš ma-
nipuliatoriaus griebtuve, ir valdo vieno ar dviejų kitų manipuliatorių 
su įmontuotais chirurginiais endoskopiniais įrankiais judesius. Tai 
užtik  rina chirurgo judesių tikslumą, didelę skiriamąją gebą erdvi-
niame matymo lauke, leidžia „pajusti“ realius judesius ir jėgas, išvys-
tomas chirurginiais įrankiais, pašalina nevalingus chirurgo rankos 
judesius (virpėjimus). Da Vinci manipuliatoriai yra roboto „rankos“, 
kurios kartu su chirurginiais instrumentais ir endoskopo kamera įve-
damos pro nedideles kiaurymes – kanalus (portus) į ligonio vidines 
ertmes. Šie medicininiai robotai gali būti klasifikuojami įvairiai: pa-
gal manipuliatoriaus konstrukciją (judrumo laipsnių skaičių, kinema-
tiką, pavarų tipą); pagal autonomijos lygį (programuojami ar valdomi 
distanciniu būdu).

2.4. Medicinos robotų klasifikacija

Robotai medicinoje dar nauja medicininių technologijų šaka,  
apie kurią pradėta šnekėti visai neseniai. 1989 m. JAV buvo įsteigta 
Computer Motion Inc. bendrovė, kurį specializuojasi medicininių ro-
botų kūrimo ir gamybos srityje. Jos vienas iš pirmųjų produktų buvo 
„Intelligent Operating Room“™ – „Protingos operacinės“ projektas, 
sujungęs  medicininių kompiuterių ir robotų panaudojimą operacinė-
se. Dabartiniu metu tai viena iš vadovaujančių bendrovių, gaminan-
ti ir pateikianti ligoninėms visą gamą „protingų“ operacinių sistemų 
produktų, tokių kaip AESOP®, HERMES™ ir ZEUS™, Da Vinci inte-
gruotos operacinės sistema. 
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Pastaraisiais metais naujausių technologijų panaudojimas medici-
noje paskatino platesnį medicininių robotų taikymą. Daugelio šaltinių 
duomenimis, jie sėkmingai naudojami atliekant chirurgines operacijas 
kaip kvalifikuotų chirurgų padėjėjai, sėkmingai taikomi ir ligoninėse 
atliekant sunkius, monotoniškus darbus, (reabilitacija, aptarnaujant pa-
gyvenusius ligonius dienos priežiūros centruose kaip asistentinės prie-
monės). Galima išvardyti daugelį taikymo medicinoje sričių, kuriose 
robotai ir robotizuotos technologijos leidžia pasiekti puikių rezultatų.

Klasifikuojant medicininius robotus yra naudojami skirtingi po-
žymiai ir kriterijai (pagal taikymo medicinoje sritis, pagal gabaritus 
ir elementų struktūrą, pagal manipuliacines galimybes ir panašiai).   
Naujausiais duomenimis [R. Teilor], medicininius robotus pagal tai-
kymo ir panaudojimo sritis skirstomi į medicininius makrorobotus, 
mikrorobotus, nanorobotus ir biorobotus. 

Makrorobotai apima medicininius robotus, kurie naudojami 
chi rurginėse operacijose ir padeda chirurgams kur kas tiksliau ma-
nipuliuoti chirurginiais įrankiais, įmontuotais į stacionarinius ar mo-
bilius manipuliatorių stovus. Tokie medicininiai robotai vadinami 
chirurginiais robotais. Pagal atliekamų chirurginių operacijų pobūdį 
jie skirstomi į ortopedinius, rekonstrukcinius, (minkštųjų audinių) – 
pilvo chirurgijos, kardiochirurgijos, plaučių chirurgijos, urologinės 
chirurgijos, stuburo chirurgijos ir kt. 

Atskirą klasifikacinę medicininių robotų, padedančių neįga-
liajam apsitarnauti maitinantis ar atliekant paprasčiausius judesius, 
reabi litacijoje – atliekant atkuriamuosius judesius po dalinio galūnių  
paralyžiaus ir panašiai, grupę sudaro reabilitaciniai robotai. 

Jie savo ruožtu skirstomi į reabilitacinius robotus ir sistemas bei 
asistentinius robotus, kurie apima bioprotezus ir bioortezus.  

Asistentiniai robotai naudojami žmonėms su negalia apsitar-
nauti, taip pat pagyvenusių žmonių gyvenimui palengvinti. Be to, jie  
naudojami ligoninėse slaugos darbams palengvinti ir atliekant reabi-
litacines procedūras.

Mikrorobotai dažniausiai taikomi minimaliai invazinėse chirurgi-
nėse operacijose kaip miniatiūrizuoti mechanotroniniai įtaisai, praple-
čiantys chirurginių operacijų galimybes. Miniatiūrizacijos, naudojant 
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mikroelektronikos mašinų sistemas (MEMS), buvo tyrinėjamos dau-
giau nei du dešimtmečius. Tai leido mokslininkams sukurti mikroska-
lės (milimetrų masto) sistemas. 

Nauji mikrorobotai tampa labai maži, sujungiami į kompiuterių, 
jutiklių sistemas ir varomųjų robotų dydžio sistemą. Pirmas klinikinis 
miniatiūrinis „robotas“ buvo videoendoskopinė kapsulė, naudojama 
mikrodiagnostikai ir terapijoje. Tai piliulės dydžio kapsulė, kurios vi-
duje yra miniatiūrinės kameros, šviesos šaltinis ir siųstuvas. Pacientas 
nešioja vaizdo įrašymo įrenginį ant diržo. Praryta kapsulė perduoda 
vaizdus (viename kadre kas 30 sekundžių), ji pasyviai pereina per 
virškinimo traktą. Naujos kartos įranga leidžia ištirti organo ar virš-
kinimo trakto pažeidimus ar paimti audinio mėginius (biopsijas).

Pastaraisiais metais vis plačiau besivystant naujai bioinžinerijos 
sričiai nanomedicinai, kuriami nauji, nanoskalės įtaisai nanorobotai. 
Tokios supermikromašinos, kurių sudėtinės dalys yra molekulinio dy-
džio, vadinamos nanomašinomis arba nanorobotais.

Nanorobotai bei nanomašinos gali būti naudojami ir įvedami 
į žmogaus organizmą gydymo tikslu. Nanorobotai ir nanomašinos 
naudotini apsaugant žmogaus organizmą nuo patogeninių organiz-
mų poveikio. Jų gabaritai 0,5 iki 3 μm, o dalių dydis – 1 iki 100 nm. 
Medžiaga – deimanto formos anglies mikrovamzdeliai / fulerenai, de-
guonies ir azoto molekuliniai lengvi dariniai arba nanokompozitai.

Paprastai biologiniam suderinamumui pagerinti nanodalelės pa-
dengiamos pasyvia deimanto danga. Kuo ji tankesnė ir homogeniškes-
nė, tuo nanodalelės sukels mažesnę reakciją imuninėje sistemoje.

Robotai reabilitacijoje sudaro sąlygas pagerinti neįgaliųjų gyve-
nimo kokybę – padeda jiems lavintis, kai reikia dirbti, manipuliuojant 
popieriaus lakštais biuruose, su manipuliavimo įtaisais dirbant testavi-
mo laboratorijose, taip pat kasdienėje veikloje namuose struktūrizuo-
toje ir nestruktūrizuotoje aplinkoje žaidžiant, naudojantis kompiuteriu, 
valgant, atliekant asmeninės higienos procedūras, taip pat padeda atlik-
ti tiesiogines medicininės reabilitacijos procedūras – naudojami kaip 
reabilitaciniai treniruokliai atkuriant neįgaliųjų judesio kinematinius ir 
kinetinius parametrus po takių susirgimų kaip insulto ir panašiai.
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Reabilitacinių robotų (RR), kaip automatinių manipuliacinių 
judesių atlikimo įrenginių, viršutinių žmogaus galūnių programinio 
manipuliavimo panaudojimo praktiniais ligonių reabilitacijos tikslais 
koncepcijos buvo parengtos maždaug prieš 30 metų. Dabartiniu metu 
nusistovėjo dvi pripažintos koncepcijos, kai robotai naudojami kaip 
asistentinė (kompensacinė) priemonė žmonėms, turintiems viršutinių 
galūnių sutrikimų. Pirmoji – robotizuotos darbinės stotys ir antroji – 
mobilios robotizuotos sistemos.

2.4 pav. pateikta medicinos robotų klasifikacija pagal jų taikymo 
sritis ir pagal gabaritus. Ši medicininių robotų klasifikacija yra re - 
trospektyvi, nes, kaip rodo pasaulinė medicinos robotų (MR) ir kom-
piuterinių integruotų chirurginių sistemų (KICHS) vystymosi prak-
tika, dėl disciplinos naujumo ir nevienodo jos terminų traktavimo gali 
būti  naudojami ir kiti klasifikavimo požymiai. Čia laikomasi klasifi-
kavimo, pateikto KICHS pradininko prof. Russelo H. Tayloro iš Johno 
Hopkinso universiteto (JAV), požymių. Dabartiniu metu nusistovėjo 
dvi pripažintos koncepcijos, kai robotai naudojami kaip asistentinė 
(kompensacinė) priemonė žmonėms, turintiems viršutinių galūnių su-
trikimų. Pirmoji – robotizuotos darbinės stotys ir antroji – mobiliosios 
robotizuotos sistemos.

2.4 pav. Medicininių robotų klasifikavimas
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2.5. Medicinos robotų privalumai ir trūkumai

Medicinos robotai naudojami chirurginėje praktikoje dėl savo 
teigiamų privalumų, kurie pateikti 2.1 lentelėje. 

2.1 lentelė. Neautomatizuotų  ir robotizuotų chirurginių operacijų privalu-
mai ir trūkumai 

savybės Žmogus +/– robotas +/–
Koordinacija Ribota rankos ir 

akies koordinacija
– Didelis tikslumas +

Manevringumas Aukštas esant  
jautrumo riboms +

Priklauso nuo  
jutiklių tikslumo,  
didesnis nei  
žmogaus  

+

Informacijos 
integracija

Aukšta viršutiniu 
lygiu,  +

Priklauso nuo  
informacinės  
sistemos tipo 

–

Lengvai apdorojama 
žemesniu lygiu – Aukštas žemesniu 

lygiu +

Adaptyvumas Aukštas
+

Priklauso nuo  
sistemos konstruk-
cijos, bet ribotas

–

Stabilumas Mažėja laikui bėgant – Beveik nesikeičia +
Diskretiškumas Biologiškai ribotas

–
Priklauso nuo  
sistemos konstrukci-
jos, bet aukštas

+

Sterilumas Tinkamas + Tinkamas +
Tikslumas Biologiškai ribotas – Didesnis nei žmogaus +
Užimama erdvė Limituojama  

žmogaus antropome-
triniais parametrais

+
Didesnė nei žmogaus

–

Ekspozicija Veikia radiacija – Neveikia pavojinga 
spinduliuotė +

Specializacija Universali + Specialūs –
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2.6. Medicininių robotų ir sistemų pavyzdžiai

chirurginės sistemos

Da Vinci chirurginė sistema parodyta 2.5 pav. Ši sistema pri-
taikyta endoskopinei (laparoskopinei) chirurgijai. Jos pagrindiniai  
stuktūriniai elementai: 1 – chirurginis stalas; 2 – trimis ar keturiais 
robotais – manipuliatoriais aprūpintas chirurginis stovas, 3 – stebėse-
nos sistema, 2 – trimis ar keturiais robotais – manipuliatoriais aprū-
pintas chirurginis stovas, 4 – chirurgo darbo konsolė. Prie chirurgo 
darbo konsolės  patogiai sėdintis kvalifikuotas chirurgas mato erdvi-
nį (trimatį) operuojamo žmogaus organo vaizdą, kuris perduodamas 
endoskopine kamera, įmontuota vieno iš manipuliatoriaus  grieb-
tuve, valdo vieno ar dviejų kitų manipuliatorių su įmontuotais chi-
rurginiais endoskopiniais įrankiais judesius. Tai užtikrina chirurgo 
judesių tikslumą, didelę skiriamąją gebą erdviniame matymo lauke, 
leidžia „pajusti“ realius judesius ir jėgas, išvystomas chirurginiais 
įrankiais, padeda išvengti nevalingų chirurgo rankos judesių (virpė-
jimų). Da Vinci sistemos  manipuliatoriai yra roboto „rankos“, kurios 
kartu su chirurginiais instrumentais ir endoskopo kamera įvedami 
pro laparoskopinius kanalus (portus) į ligonio vidines ertmes. Šios 
sistemos chirurginis instrumentų rinkinys yra montuojamas tikslioje 
ir manevrin goje galvutėje EndoWrist, imituojančioje žmogaus riešo 
judesius (turi šešis judrumo laipsnius).

 chirurginė  sistema Zeus. Pirmoji pasaulyje telechirurginė,  va-
dinamoji Lindebergo, operacija buvo atlikta 2001 m. Prof. Marescaux, 
naudodamas Zeus chiurginę sistemą, atliko pirmąją pasaulyje tran-
satlantinę inkstų operaciją tarp Niujorko ir Strasbūro. Pacientė buvo 
Strasbūre (Prancūzija), o chirurgas – Niujorke (JAV). Atstumas tarp 
šių miestų siekia 11 tūkstančių kilometrų. Sistemos vaizdas pateiktas 
2.6 pav.
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2.5 pav. Chirurgininė  sistema Da Vinci operacinėje; 1 – chirurginis stalas; 

2 – mobilusis chirurginis stovas su trimis ar keturiais manipuliatoriais;  
3 – valdymo ir stebėsenos sistema; 4 – operuojančio chirurgo konsolė 

2.6 pav. Chirurginė  sistema Zeus operacinėje; 1 – trijų manipuliatorių  
chirurginis stovas; 2 – operuojančio chirurgo konsolė
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chirurginiai manipuliatoriai ir jų valdymo sistemos. 2.7 ir 
2.8 paveiksluose pateiktos chirurginės sistemos ZEUS™ robotizuoto 
stalo su trimis manipuliatoriais ir jos konsolės vaizdai. 2.9 ir 2.10 pa-
veiksluose parodyti Da Vinci kompiuterinės integruotos chirurginės 
sistemos manipuliatorių stovas ir manipuliatorių instrumentų greito 
pakeitimo procedūra. 2.11 paveiksle parodytas CyberKnife® radiaci-
nės chirurginės sistemos robotas KUKA RS 240 (Vokietija), manipu-
liuojantis linijinio greitintuvo galvute. 

2.7 pav. ZEUS™ sistemos chirurginis stalas su trimis manipuliatoriais

2.8 pav. ZEUS™ pagrindinio chirurgo konsolė
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2.9 pav. Da Vinci Si sistemos keturių manipuliatorių chirurginis stovas;  
1–3 instrumentiniai manipuliatoriai; 4 – endoskopo manipuliatorius

2.10 pav. Da Vinci sistemos stovo keturių manipuliatorių  
instrumentų pakeitimas
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2.11 pav. CyberKnife® radiacinės chirurginės sistemos (Accuray, JAV)  
šešių judrumo laipsnių robotas KUKA RS 240 (Vokietija);  

1–6 pasukamieji manipuliatoriaus grandžių judesiai;  
7 – keičiamos radiacinės galvutės

Reabilitaciniai ir asistentiniai robotai. Jie naudojami reabili-
tacijos ir ligoninių aptarnavimo tikslais. Vieni iš naujausių judesių 
atkūrimo reabilitaciniai robotai Lokomat® ir LokomatPro®, supro-
jektuoti ir pagaminti Šveicarijos firmoje Hocoma, kartu Šveicarijos 
Ciuricho federaliniu technologijos institutu (Swiss Federal Institute of 
Technology (ETHZ)), pateikti 2.12 ir 2.13 paveiksluose. 
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2.12 pav. Judėjimo atkūrimo reabilitacinis robotas Lokomat®  
(Hocoma, Šveicarija)

2.13 pav. Judėjimo atkūrimo reabilitacinis robotas LokomatPro®  
su vizualiniu grįžtamuoju ryšiu (Hocoma, Šveicarija)
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Asistentiniai robotai. Naudojami ligoninėse kaip mobilios robo-
tizuotos slaugės ligoniams aptarnauti. 2.13 ir 2.14 paveiksluose paro-
dyti asistentiniai ligoninių aptarnavimo robotai – robotas slaugė Nur-
sebot (Japonija) ir asistentinis robotas Remote Presence RP-7 (JAV).  
2.15 ir 2.16 pav. – asistentiniai robotai RIBA ir Geminoid (Japonija).

2.14 pav. Robotas slaugė Nursebot (Japonija, Kokoro robotics bendrovė)

2.15 pav. Asistentinis robotas Remote Presence RP-7  
(JAV, InTouch Health bendrovė)
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2.16 pav. Asistentinis robotas RIBA – santrumpa „Robot for Interactive Body 
Assistance“ (Japonija, Fizikinių ir cheminių problemų institutas RIKEN) 

2.17 pav. Moters pavidalo asistentės ir paciento komunikacijai  
pritaikytas Geminoid robotas naudojamas Tokijo universiteto  

ligoninėje (sukurtas prof. Hiroshi Ishiguro iš  Osakos universiteto, 
Sumaniųjų robotų ir komunikacijos laboratorijoje 2009 m.);  

1 – robotas Gemi; 2 – asistentė, vardu Jam Isan
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2.7. kichs istorijos raida

1992–1993 m. sukurta pirmoji chirurginė sistema, skirta orto- –
pedinei chirurgijai RoboDoc.
1997 m. prostatos robotizuota operacija buvo atlikta Klivlando  –
klinikoje naudojant KICH sistemą ZEUS.
1998 m. Leipcigo širdies centre (Vokietija) buvo atliktas pir- –
masis pasaulyje robotizuotas širdies vainikinių arterijų šun-
tavimas, operaciją atliko dr. Friedrichas Wilhelmas Mohras 
naudodamas Da Vinci chirurginę sistemą.
1999 m. dr. Randallas Wolfas ir dr. Robertas Michleris at- –
liko pirmąją Amerikoje robotizuotą širdies vainikinių arte-
rijų šuntavimo operaciją Ohajaus valstybiniame universite  - 
te (JAV). 
1999 m. spalio mėn. Kanadoje dr. Douglas Boydas ir dr. Reiza  –
Raymanas, naudodami KICS sistemą ZEUS, atliko pirmąją 
pasaulyje širdies koronarinių arterijų šuntavimo operaciją ne-
stabdant širdies darbo.
2000 m. pradžioje Amerikos vaistų ir maisto administracija   –
(Food and Drug Administration) aprobavo robotizuotą sistemą 
Da Vinci endoskopiniams instrumentams automatiškai valdy-
ti laparoskopinių (pilvo) operacijų  metu. Šią sistemą naudojo 
tulžies  ir skrandžio invazinėse operacijose.
2001 m. viduryje FDA aprobavo sistemą  – Da Vinci kardiochi-
rurgijos ir plaučių chirurgijos operacijoms.
2001 m. prof. Jacquesas Marescauxas, naudodamas ZEUS sis- –
temą, atliko pirmąją pasaulyje transatlantinę inkstų operaciją 
tarp Niujorko ir Stasbūro. Pacientė buvo Strasbūre (Pran cūzija), 
o chirurgas Niujorke (JAV). Atstumas tarp šių miestų – 11 tūks-
tančių kilometrų.
2001 m., dr. Michelis Gagneris, naudodamas ZEUS KICH sis- –
temą, teleoperaciniu būdu atliko  laparoskopinės cholecystek-
tomijos operaciją tarp Strasbūro ir Niujorko.
2003 m. prof. Russelas H. Tayloras iš Johno Hopkinso univer- –
siteto (JAV) pirmasis susistemino MR ir KICHS sąvokas.
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2006 m. spalio mėn atlikta pirmoji pasaulyje autonomiška šir- –
dies aritmijos koregavimo operacija. Sistema savo atmintyje 
saugojo daugiau kaip 10 tūkstančių analogiškų aritmijos šali-
nimo laparoskopinės operacijos būdu atvejų. 
2008 m. vasario mėn. atlikta pirmoji pasaulyje robotizuota   –
pediatrinės neurogeninės šlapimo pūslės rekonstrukcija. Ope-
racija atlikta 10 metų mergaitei.
2009 m. KICHS  – Da Vinci sistemų skaičius pasaulyje viršijo 
1000 vienetų.
2009 m. sausio mėn dr. Toddas Tillmannsas pranešė  didžiau- –
sių kelių institucijų tyrimo dėl Da Vinci robotų chirurginės 
sistemos naudojimo ginekologinėse onkologijos operacijose 
rezultatus ir pasiūlė ją įtraukti kaip praktinį metodą. 
2009 m. sausio mėn. pirmąją robotų atliekamą inkstų trans- –
plantacijos operaciją atliko Sankt Barnabo medicinos centre, 
Livingstone, Naujasis Džersis, dr. Stuartas Geffneris. Gydytojų 
komanda atliko aštuonias visiškai automatizuotas inkstų trans-
plantacijas. 
2010 m. rugsėjo mėn.  – Eindhoveno technologijos universitetas 
paskelbė apie pirmuosius naujos, robotizuotos  Sofie chirurgi-
nės sistemos bandymus. Chirurginiai robotai aprūpinti jėgos 
grįžtamojo ryšio jutikliais. 
2010 m. rugsėjo mėn. pirmoji robotizuota  – šlaunikaulio krauja-
gyslių operacija buvo atlikta Liublijanos (Jugoslavija) universi-
tete.
2010 m. pabaigoje KICH  – Da Vinci sistemų skaičius pasaulyje 
pasiekė 1400 vienetų.
2011 m. pabaigoje KICH  – Da Vinci sistemų skaičius pasaulyje 
viršijo 2000 vienetų.

2.8. kompiuterinių integruotų chirurginių  
sistemų (kichs) struktūra

Svarbiausias KICHS komponentas – tikslus paciento modelis. Jis 
sudaromas naudojant medicininio vizualizavimo technologijas, pa-
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gristas KT, MRT, rentgeno spinduliais, ultragarsu. Tai leidžia „įdar-
binti“ skenavimo metodus, duomenų bazių  sintezės metodus.

Kompiuterinės integruotos chirurginės sistemos (KICHS) – tai 
pirmiausia kompiuteriu integruotos chirurginės sistemos, turinčios  
medicininį robotą, kuris manipuliuodamas chirurginiais instrumen-
tais atlieka chirurgines invazines procedūras. Medicininis manipulia-
torius (robotas) – tai viena iš pagrindinių, padedančių chirurgui atlikti 
arba asistuoti jam, posistemių. Jis yra didelės sistemos – kompiuterinės 
integ ruotos chirurginės sistemos (KICHS) dalių.

Robotizuotos chirurginės sistemos – tai pirmiausia kompiuterinės 
integruotos sistemos (KIS), kartu apimančios ir medicininių robotų sri-
tį. Kitaip tariant, pats robotas – tai automatinis ar automa-tizuotas įren-
ginys, padedantis chirurgui atlikti chirurgines procedūras. Chirurgijos 
procesas gali būti suskirstytas į tris pagrindines posistemes:

priešoperacinį –  planavimą;
intraoperacinį (operacijos) –  atlikimą su pacientu;
postoperacinį –  duomenų apdorojimą ir saugojimą.

Priešoperacinio planavimo metu gautos diagnostinės informaci-
jos ir duomenų apie pacientą pagrindu  planuojamos operacijos. Tam 
yra sudaromas paciento kompiuterinis modelis, naudojant atlaso ir 
gautų paciento medicininių vizualinių vaizdų (pvz., CT ar MR vaiz-
dais) pagrindu. Tai leidžia chirurgui parinkti tinkamiausią chirurgi-
nės invazijos planą.

Intraoperacinį (realios operacijos) atlikimą su pacientu vykdo 
operuojantis chirurgas, naudodamasis automatizuotais chirurgijos 
įrenginiais (medicininiais robotais ar kitais automatizuotais chirur-
gijos įrenginiais).

Postoperacinių duomenų apdorojimas ir saugojimas yra patie-
kamas kompiuteriu, jo duomenų bazėje laikomi visi duomenys apie 
realią paciento būklę ir būseną, kurie gali būti panaudoti ir perduoti 
skaitmeniniu pavidalu dideliais atstumais, t. y. gali būti panaudoti te-
lekonsultuojant. 

Pirmą kartą KICHS sistemos sąvoka buvo pavartota 2003 m. žy-
maus kompiuterinės chirurgijos ir medicininės robotikos specialisto 
Johno Hopkinso universiteto profesoriaus Russello H. Tayloro.
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Jis taip pat yra Integruotų chirurginių sistemų ir medicininių 
vaizdų Mokslinės konsultacinės tarybos vadovas, nacionalinės chi-
rurgijos inžinerijos integruotos kompiuterinės chirurgijos sistemų ir 
technologijų tyrimų centro prie Johno Hopkinso universiteto vadovas. 
Kompiuterinės integruotos chirurginės sistemos (KICHS) struktūrinė 
schema pavaizduota 2.18 pav.

Dažnai priešoperacinio planavimo posistemė vadinama chirur-
gine CAD – Compiuter Aided Design (kompiuterinio projektavimo). 
Intraoperacinio (operacijos) atlikimo posistemė – chirurgine CAM – 
Computer Aided Manufacturing (kompiuterinės gamybos), o postope-
racinė duomenų apdorojimo posistemė – chirurginė visuminė koky-
bės valdymo posistemė – chirurgine TQM Total Quality Management 
(Visumine kokybės valdymo). Taip išlaikoma analogija su integruotų 
gamybos valdymo sistemų terminija. 

2.18 pav. KICH sistemos struktūra

kichs ypatumai:
visiškai integruotas ir optimizuotas operacijos planavimas, at- –
likimas ir įvertinimas;
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minimali invazija intervencinėse procedūrose; –
visiškai tinkamos įvairioms chirurginėms procedūroms skir- –
tingose organizmo vietose;
suderinamos su operatyvios diagnostikos procedūromis. –

Modulinė posistemių sudėtis leidžia:
naudoti vienodus vaizdavimo metodus ir įtaisus; –
taikyti panašius modeliavimo ir analizės algoritmus; –
naudoti vienodos struktūros medicininius robotus ir jų progra- –
minę įrangą;
naudoti vienodus vizualizavimo ir žmogaus – mašinos sietuvus; –
integruoti invazinę ir diagnostinę įrangą vienu metu; –
atlikti nuotolines invazines procedūras. –

Kokias įprastos rankinės chirurgijos problemas padeda spręsti 
robotai:

jais galima tiksliau lokalizuoti (pozicionuoti ir orientuoti) chi- –
rurgo įrankius, naudojantis priešoperaciniais ir intraoperaci-
niais vaizdais;
galima tiksliai nustatyti ir sekti chirurginio įrankio trajektori- –
jas (pjaustant kaulų paviršių ortopedijos operacijose, tiksliau 
nukreipti į auglį iš radiacinio šaltinio);
išvengti rankos ir akies koordinavimo problemų minimaliai  –
invazinėje chirurgijoje;
kompensuoti nevalingus chirurgo rankos  ir operuojamo žmo- –
gaus nevalingus judesius (tremorus); 
leidžia kontroliuoti chirurginių įrankių jėgas; –
padidina operacijos saugą dėl iš anksto programuojamų jude- –
sių atlikimo ir jų sustabdymo atsiradus nepalankiai situacijai 
(kliūčiai, viršijus nustatytos trajektorijos parametrus).

Da Vinci KICH sistemos struktūrinė blokinė schema (2.19 pav.) 
vaizduoja sudėtingą informacinį ryšį tarp atskirų kompiuterinės siste-
mos elementų, t. y. tarp priešoperacinių vaizdų, kurie gauti kompiute-
rinių anatominių atlasų pagrindu, realių vaizdų sinteze pagal turimus 
ligonio KT ar MRI vaizdus, virtualios įrangos bendrojo sistemos mo-
nitoriaus ir chirurginės konsolės monitoriaus (sereomonitorių) ryšiu 
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su chirurginio stovo manipuliatoriais. Kadangi sistema dirba sekimo  
režimu, turi būti užtikrintas kūno paviršiaus ir chirurginio instru-
mento sekimas pagal realias jų koordinates ir įvertintos operuojamų 
audinių charakteristikos, kurios gaunamos pagal ultragarsinių tyrimų 
vaizdus. Taip pat turi būti žinoma chirurginių operacijų seka, eilišku-
mas. Operuojančio chirurgo konsolėje visos valdymo komandos turi 
būti atpažįstamos per žmogaus ir mašinos sąsają. 

Laikui bėgant vien KICHS sistema Da Vinci robotizuotai buvo at-
likta apie 200 tūkstančių chirurginių operacijų. Todėl atvirų chirurgi-
nių invazijų ir laparoskopinių operacijų skaičius sumažėjo 5–7 kartus. 
Šiuo metu pasaulyje sukurti  specialūs robotizuotos chirurgijos centrai 
ir naudojamos daugiau kaip 1500 KICH sistemų Da Vinci. Bendras 
medicininių robotų skaičius pasaulyje jau viršija 3000 vienetų. 

2.19 pav. Da Vinci KICH sistemos struktūrinė blokinė schema
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3. Cyberknife® rAdiAcinės  
chirurgiJos sisteMA 

3.1. Bendri duomenys

Spinduliuotės (radiacijos) galia – 800 cGy/min. linac;
Linac galvutės svoris 240 kg;
Roboto 6 sukamieji judrumo laipsniai pagal koordinates φ, ψ, θ;
Maksimalus siekis – 2,4 m;
Pozicionavimo tikslumas ± 0,12 mm;
Poslinkio greitis ≤ v = 0,1m/s;

3.2. CyberKnife® sistemos struktūra

CyberKnife® roborizuota radiacinės chirurgijos sistema yra nau-
jas amerikiečių firmos Accuray produktas, sukurtas 1999 m.

Jos pagrindinė paskirtis yra smegenų ir stuburo navikų švitini-
mas. CyberKnife® robotizuota radiacinės chirurgijos sistema pagal 
paciento auglio vaizdo koordinates automatiškai nustato spinduliuo-
tės radiacijos galvutės padėtį, taip pat spinduliuotės dozės dydį, truk-
mę, jos eiliškumą, spinduliuotės galią ir pasiskirstymą. CyberKnife® 
(3.1 pav.) naudojama stuburo, plaučių, prostatos, skrandžio, kepenų, 
kasos augliams ir navikams įradijuoti.

Sistema leidžia stebėti paciento ir įradijuojamo auglio padėtis, 
kompensuoja jų pasikeitimus dėl kvėpavimo, saugo ir išskiria aug-
lio vaizdus, taip įvertina jo pasikeitimo dinamiką ir drauge gydymo 
veiksmingumą. Vaizdu valdoma CiberKnife® sistema leidžia įradijuo-
ti pacientą vienkartiniu ar pakartotiniu švitinimu (iki 2–5), tiksliai pa-
taikant į piktybinį darinį. CiberKnife® sistemos struktūra pavaizduota 
3.1 paveiksle.  
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3.1 pav. CyberKnife® radiacinės chirurgijos sistemos sudėtis:
1 – dvi x spindulių diagnostinės kameros;
2 –  kompaktinis linijinio dalelių greitintuvas,  

įmontuotas šešių judrumo laipsnių roboto  
manipuliatoriuje;

3 –  vientisas silicio  vaizdų detektorius, įmontuotas  
grindyse;  

4 –  automatinis keturių judrumo laipsnių paciento  
pozicionavimo stalas, kuris juda linijiniu judesiu  
trimis kryptimis pagal ašis x, y bei z ir gali  
pasisukti pagal dvi ašis x ir y;

5 –  šešių judrumo laipsnių specializuotas robotas 
KUKA RS 240 (Vokietija).

Sistemą sudaro šešių MV galingumo x spindulių pluošto liniji-
nis greitintuvas (2), kuris įmontuotas penkių judrumo laipsnių roboto 
KUKA manipuliatoriaus (5) galinėje grandyje. Robotas leidžia labai 
tiksliai (pozicionavimo tikslumas ± 0,2 mm) nustatyti radiacinio pluoš-
to spindulį, kurio skersmuo gali būti varijuojamas nuo 5 iki 60 mm,  
atsižvelgiant į auglio dydį bet kurioje sferinės koordinačių sistemos 
vietoje. Spinduliuotės srautas gali būti nustatytas statmenai auglio pa-
viršiui arba tam tikru kampu. Automatinis paciento pozicionavimo sta-
las (4) su penkiais judrumo laipsniais (judėti aukštyn, žemyn ir skersine 
kryptimis, pasisukti segitalinėje ir distalinėje plokštumose). 

Vaizdu valdoma CiberKnife® sistema leidžia įradijuoti pacientą 
vienkartiniu ar pakartotiniu (iki 2–5) švitinimo seansu.

Sistemos struktūra pavaizduota 3.2 paveiksle.
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3.2 pav. CyberKnife® radiacinės chirurgijos sistemos struktūra

Ši sistema pritaikyta įradijuoti darinius smegenų, plaučių ir pro-
statos srityse ir dėl to ji turi informacinį ryšį su neurochirurgo, plau-
čių chirurgo ir urologijos chirurgijos terminalais.  

Robotas automatiškai, tiksliai nukreipia spinduliuotės pluoštą, 
kartu darydamas mažiausią spinduliuotės poveikį sveikiems audi-
niams ar organams. Roboto programinis aprūpinimas leidžia atlikti ir 
vienkartinį išsisėjusių auglių įradijavimą, kai pluoštas nukreipiamas į 
naują išsėtinio auglio vietą. 

Sistemos galimybės:
atlieka  – spinduliuotės parametrinį valdymą pagal auglio vaiz-
do koordinates realiu laiku;
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atlieka  – automatinį judesio trajektorijos kompensavimą įver-
tinant judesius dėl kvėpavimo ir nevalingų judesių;
radiacinė galvutė  – orientavimą atlieka pagal skeleto ar kau-
lų anatomines koordinates nenaudojant implantuojamų žy  - 
mek lių;
naudojant  – Synchrony™ Respiratory Tracking System atlieka 
4D dinaminį radiacinės galvutės judesio sekimą ir judėjimo 
korekciją, sinchronizuoja radiacijos srautą pagal realias auglio  
koordinates;
sistemos roboto  – KuKA manipulatorius leidžia tiksliai pozi
cionuoti radiacinę galvutę pagal šešis judrumo laipsnius 
tikslumu ± 0,2 mm keičiant galvutės didelį padėties koordina-
čių skaičių ir nustatant reikiamą atstumą, spinduliuotės kryptį 
auglio atžvilgiu ir jos galią. Toks universalumas leidžia atlik-
ti izocentrinį ir neizocentrinį auglinių darinių įradiavimą ir 
užtik rinti puikų prisitaikomumą;
nedidelės galios x spindulių šaltiniai – , generuojantys į du stat-
menus kampus nukreiptus diagnostinius srautus, leidžia leng-
vai orientuoti spinduliuotę pagal skeletą;
didelės skiriamosios gebos vaizdų detektorius –  (3) geba priimti 
x spindulius ir generuoti skaitmeninius anatominius vaizdus, 
palyginti juos su skaitmeniniais rekonstrukciniais radiografijos 
(DRR) ar kompiuterinės tomografijos (KT) vaizdais ir nusta-
tyti tikslią paciento padėtį,  koreguoti roboto manipuliatoriaus 
judesio trajektorijas;
automatinė paciento pozicionavimo sistema AXUM –  leidžia 
vienu sudėtiniu judesiu tiksliai orientuoti pacientą, taip užtik-
rinant trumpą paciento orientavimo atžvilgiu įradijavimo gal-
vutės laiką;

CyberKnife™ įradijavimo planavimo sistemos komponentai jun-
gia keturias tarpusavyje susijusias posistemes:

stuburo vaizdo sekimo posistemę  – Xsight™;
judesio dėl kvėpavimo kompensavimo posistemę  – Synchro-
ny™;
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vaizdo sujungimo ir kontūro sutapdinimo posistemę  – CyRIS™ 
InView™;
vaizdų perdavimo, planavimo ir radiacijos dozės įvertinimo  –
CyRIS™ MultiPlan™ posistėmes.

Sistemos CyberKnife® Robotic Radiosurgery chirurginio pro-
ceso planavimo, komponentų tarpusavio sąveikos ir sąryšio sistema 
pavaizduota 3.2 paveiksle. Jame taip pat pavaizduoti galimi informa-
ciniai ryšiai tarp neurochirurgo, plaučių chirurgo, urologo terminalų 
ir pagrindinio sistemos terminalo, kuriame atliekamas išsamus ra-
diacinio proceso planavimas ir kontrolė. 

Sistemos privalumai:
leidžia įradijuoti auglius, kurie yra bet kurioje paciento kūno  –
vietoje;
leidžia nepertraukiamai sekti, detektuoti ir koreguoti paciento  –
bei auglio judesį, įvertinti judesių pokytį dėl paciento kvėpavi-
mo ir nevalingų judesių;
neleidžia apšvitinti sveikų audinių dėl koncentruoto radiacinio  –
pluošto nedideliame plote (spindulio skersmuo 5–60 mm) ir la-
bai didelio spinduliuotės pozicionavimo tikslumo ± 0,2 mm;
orientuoja spindulį pagal žmogaus skeleto kaulų struktūrą ne- –
naudojant tradicinėje radiochirurgijoje naudojamų implantuo-
jamų žymeklių;
naudojama ten, kur negalimi kiti auglių destrukcijos būdai,  –
pvz., chirurginiai;
naudojami tiek vienkartinėms,  tiek pakartotinėms radiaci- –
nėms procedūroms (2–5 procedūrų);
pasižymi ypatingomis trajektorijos manevringumo savybėmis; –
pasižymi lanksčiomis radiacinių procedūrų planavimo savy- –
bėmis (tiesiogine ir atvirkštine procedūrų planavimo galimy-
be, operatyvine procedūrų korekcija, daugelio zonų švitinimu 
daugybinių auglių atveju ir panašiai);
vientisa radiacinių procedūrų ir vaizdų apdorojimo sistema. –

Minėti privalumai užtikrina, kad CiberKnife® radiacinės chirur-
gijos sistema atliktų auglių įradijavimo operacijas kur kas greičiau, 
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tiksliau ir tai atliekama itin greitai bei tiksliai. Atliekamų onkologinių 
procedūrų (operacijų) skaičius naudojant medicininius robotus JAV 
ligoninėse nuo 2003 m. sausio mėnesio iki 2004 m. gruodžio mėn. pa-
didėjo du kartus, smegenų – keturis kartus (dabar atlikta 9 tūkstančiai 
onkologinių ligonių operacijų). JAV įdiegtos ir naudojamos ligoninėse 
bei medicinos mokslo centruose apie 50 sistemų. Be to, 11 pasaulio 
šalių įdiegtos 75 CiberKnife® sistemos, naudojantis jomis įvairiose ša-
lyse atlikta apie 20 tūkstančių operacijų, kurių tradiciniais radia cinės 
chirurgijos būdais anksčiau atlikti nebuvo galima.

CiberKnife® radiacinė sistema pavaizduota  3.3 paveiksle.
Robotas leidžia nukreipti spindulių pluoštą bet kuriuo kampu ir  

išlaikyti reikiamą atstumą iki paciento. Tai padeda dideliu tikslumu 
keisti apšvitą ir drauge nustatyti tinkamiausią darinio švitinimo tra-
jektoriją. Sistema leidžia automatiškai pakeisti LINAC galvutes.

Struktūrinis  CiberKnife® sistemos vaizdas parodytas 3.4 pa-
veiksle.

3.3 pav. CiberKnife® radiacinės chirurgijos sistema įradijuoja pacientą: 
1 – spindulių greitintuvas (trijose padėtyse); 2– pacientas; 3– stalas
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3.4 pav. CiberKnife® radiacinė sistemos stuktūrinis vaizdas

Naujausia CyberKnife VSI™ sistema – tai inovatyvi radiochirur-
ginė sistema, kuri, aprūpinta keturių judrumo laipsnių robotizuotu 
Robotic IMRT™ paciento stalu, leidžia padidinti įradijavimo preci-
ziškumą ir manevringumą, kartu padidinant galimybę įradijuoti bet 
kurį, bet kokiame gylyje esantį piktybinį darinį. 

Roboto KUKA RS 240 manipuliacinis manevringumas pavaiz-
duotas 3.5 paveiksle.

Vaizdas informacinės sistemos ir pagrindinio radiologo monito-
riuje (3.6 paveikslas) gali naudoti KT, MRI ir PET gautus medicini-
nius vaizdus, kurie saugomi sistemos atmintyje ir leidžia ne tik stebėti 
darinio pasikeitimus, bet ir vienu metu konsultuotis su neurochirurgo, 
plaučių chirurgo ar urologo posistėmis dėl įradijavimo eigos. 

Sumarinis judrumo laipsnių skaičius įvertinus ir naujausios pa-
ciento stalo Robotic IMRT™ judrumą yra 10 judrumo laipsnių. Tokiu 
būdu galima įradijavimo spinduliu pasiekti bet kurią paciento organų  
vietą, nesvarbu, ar darinys yra paviršinis, ar giluminis. LINAC ra-
diacinė galvutė turi keičiamo spinduliuotės intensyvumo radiacinius 
šaltinius.  



39

3.5 pav. CiberKnife® roboto manevringumas

3.6 pav. Pacieno galvos smegenų ir darinio vaizdas radiologo monitoriuje: 
A – darinys; B –  radiacinio srauto trajektorija
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4. Da vinci chirurginė sisteMA

4.1. Bendri duomenys

Da Vinci (Intuitive Surgical Inc.) chirurginė sistema sukurta JAV 
gynybos departamento iniciatyva 1991 m. Intuitive Surgical Inc. su-
projektavo ir pagamino pirmąjį sistemos prototipą ir jį komerciali-
zavo. 2000 m. FDA aprobavo kaip chirurginės paskirties robotizuotą 
sistema. Sistemos sandara pavaizduota 4.1 pav. Ją sudaro:

Chirurginė konsolė – 3D monitorius, didinantis operacinės zo- –
nos vaizdą iki 12  kartų, ir valdymo pultas;
Chirurginių 3–4 manipuliatorių stovas, kurių galutinėje gran- –
dyje (vietoj griebtuvo) tvirtinamos greitai keičiamos dvi ar trys 
instrumentinės galvutės ir viena endoskopinį įrankį turinti 
galvutė. Tvirtinamos EndoWrist įnstrumentinės galvutės turi 
papildomus šešis judrumo laipsnius;
Chirurginis stalas; –
InSite Vision –  sistema – tai didelės skiriamosios gebos 3D en-
doskopinių vaizdų apdorojimo ir saugojimo sistema. Ją pasi-
telkus taip pat valdomi manipuliatorių judesiai, kopijuojant 
chirurgo rankų judesius.

Da Vinci Si HD chirurginės sistemos privalumai:
Labia manevringi, patentuoti instrumentų šešių judrumo laips- –
nių laikikliai ir instrumentai;
3D stereotaktinė dvikanalė (pirmas kanalas – apšvietimo, ant- –
ras kanalas – vaizdui perduoti) regos sistema, leidžianti padi-
dinti vaizdą iki 12 kartų;
Užtiktina rankos tremorų (virpėjimo) kompensavimą; –
Ergonominė operuojančio chirurgo padėtis – patogiai sėdi prie  –
konsolės pulto, mažiau nuvargsta;
Geresnė paciento savijauta operacijos metu ir trumpesnis po ope -  –
racinis laikotarpis. 
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4.2. Da Vinci Si HD sistemos struktūra

Da Vinci Si HD integruota chirurginė sistema – tai naujausias  
Intuitive Surgical Inc produktas, pavaizduotas 4.1 ir 4.2 pav.

                 4.1 pav. Da Vinci Si HD sistemos sandara

Sistemą sudaro:
A – Operuojančio chirurgo konsolė;
B –  Dubliuojanti (stebimoji) chirurgo konsolė;
c –  Mobilusis manipulatorių stovas;
d –  Informacijos apdorojimo ir valdymo sistema.
Skirtingai nuo ankstesnės chirurginės sistemos Da Vinci, sistema 

Da Vinci Si HD turi dubliuojančią chirurgo konsolę, skirtą chirurgui 
apmokyti. Tam tikrais atvejais ja chirurgas gali savarankiškai atlikti 
kai kuriuos nesudėtingus chirurginės invazijos fragmentus. Abiejų 
konsolių vaizdas matyti 4.2 paveiksle.

4.2 pav. Dubliuojanti A ir operuojančio chirurgo B konsolės
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Įvairūs sistemos komponentai atlieka šias funkcijas:
A) operuojančio chirurgo konsolė. Chirurgas atlieka chirur-

ginę operaciją, valdydamas chirurginių manipuliatorių judesius, 
pa togiai sėdėdamas prie jos ir konsolės ekrane stebėdamas trimatį, 
iki 12 kar tų padidintą chirurginio lauko (zonos) vaizdą. Valdoma val-
dymo manipuliatoriais, naudojant rankos pirštų, riešo ir dilbio jude-
sius. Valdymo manipulatoriaus vaizdas parodytas 4.3 pav. Valdymo 
sistema leidžia nepertraukiamai ir labai tiksliai manipuliuoti chirur-
giniais įrankiais. 

B) dubliuojanti – apmokymo (stebimoji) chirurgo konsolė. Ši 
konsolė dažniausiai naudojama dubliuojančiam, stebinčiam chirurgui 
apmokyti, kartu jis gali prireikus atlikti pagalbines robotizuotus chi-
rurginės operacijos fragmentus.

c) Mobilusis manipulatorių stovas. Tai pagrindinis chirurginių 
manipuliatorių blokas, aprūpintas keturiais manipuliatoriais, turin-
čiais nuo keturių iki šešių judrumo laipsnių. Šiuose manipuliatoriuose 
tvirtinami chirurginiai įrankiai, endoskopinis vamzdis ir skysčių nu-
siurbimo vamzdelis. Mobilusis manipuliatorių stovas (4.1 pav.) pasta-
tomas greta operacinio stalo ir fiksuojamas specialiais stabdžiais. 

d) informacijos apdorojimo ir valdymo sistemos. InSite Vision 
sistema – tai didelės skiriamosios gebos 3D endoskopinių vaizdų ap-
dorojimo ir saugojimo sistema. Naudojant ją taip pat valdomi mani-
puliatorių judesiai, kopijuojant chirurgo rankų judesius.

Chirurginės sistemos konsolės monitoriai ir chirurgo valdymo  
manipuliatoriai  (4.4 pav.) leidžia chirurgui stebėti  stereotaktinį padi-
dintą 3D operacinės zonos vaizdą ir dviem valdymo manipuliatoriais 
trečiu kopijavimo režimu valdyti chirurginius instrumentus. Chirurgo 
stovo  valdančio  manipuliatoriaus dausvirtinis mechanizmas pavaiz-
duotas 4.5 pav. 3D operacinės zonos vaizdas stereotaktiniame ope-
ruojančio chirurgo monitoriuje – 4.3 pav., o vieno manipuliatoriaus 
vaizdas su  instrumentine galvute parodytas 4.6 pav. 
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4.3 pav. 3D operacinės zonos vaizdas stereotaktiniame  
operuojančio chirurgo monitoriuje

4.4 pav. Chirurginės sistemos konsolės monitoriai ir manipuliatorius  
1 – kairysis monitorius; 2 – dešinysis monitorius;  

3 – valdymo manipuliatorius
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Da Vinci sistemos endoskopinis antgalis ir EndoWrist instru-
mentine galvutė parodyta 4.7 ir 4.8 paveiksluose. EndoWrist instru-
mentinių galvučių komplektą sudaro daugiau kaip 250 galvučių tipų 
(4.9 pav.).

4.5 pav. Chirurgo stovo valdančių manipuliatorių  
dausvirtinis mechanizmas 

4.6 pav. Manipuliatoriaus vaizdas su EndoWrist instrumentine galvute
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4.7 pav. Da Vinci sistemos endoskopinis antgalis

4.8 pav. Da Vinci sistemos EndoWrist instrumentine galvutė

4.9 pav. Dažniausiai naudojamų EndoWrist  
įnstrumentinių galvučių komplektas
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Da Vinci Si HD chirurginės sistemos dubliuojanti konsolė A (4.1 ir 
4.2 pav.) gali būti naudojama kaip nuotolinis chirurginės sistemos simu-
liavimo įrenginys, skirtas chirurgams apmokyti ir treniruotis. Tai viena 
iš operuojančių chirurgų telesimuliavimo priemonių. Ji gali veikti kaip 
lokali arba prijungta prie realios sistemos. Šios simuliacinės konsolės 
vaizdas parodytas 4.10 paveiksle.

4.10 pav. Da Vinci Si HD sistemos simuliavimo konsolė

4.3. robotizuotų operacijų atlikimo pavyzdžiai

Daugelis bendrųjų chirurginių procedūrų dabar gali būti atlie-
kamos naudojant Da Vinci, Robodoc ar CyberKnife ar kitas KICH 
sistemas.

Bendroji chirurgija
2007 m. Ilinojaus universiteto Čikagoje medikų komanda, vado-

vaujama prof. Piero Cristoforo Giulianočio, atliko pirmąją pasaulyje 
robotų pankreatektomiją visiškai automatizuotais chirurginiais robo-
tais (Da Vinci). 
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2008 m. balandžio mėn. tos pačios komandos chirurgų buvo at-
likta pirmoji pasaulyje visiškai robotizuota minimaliai invazinė kepe-
nų rezekcija – donoro transplantacija, pašalinant 60 % paciento kepe-
nų, Praėjus vos porai dienų po procedūros pacientas jau galėjo palikti 
ligoninę. Be to, dėl laparoskopinės chirurginės invazijos pacientas 
jautė mažiau skausmo nei įprastos operacijos metu. 

Širdies chirurgija
1999 m. naudojant chirurginę sistemą Da Vinci atlikta endos-

kopinės vainikinių arterijų šuntavimo operacijos mitralinio vožtuvo 
chirurginė invazija ir plaučių naviko rezekcija. 2002 m. Klivlando kli-
nikos, Floridoje (dr. Douglas Boydas ir Kennethas Stahlas), chirurgai 
pranešė ir paskelbė savo preliminarią patirtį minimaliai invazinėje 
„hibridinėje“ revaskulizacijoje ir vainikinių arterijų stentavimo pro-
cedūroje.

Kardiologijos ir elektrofiziologijos 
2008 m. buvo sukurta Stereotaxis magnetinės navigacijos sistema 

(MNS), siekiant padidinti tikslumą ir atlikti saugų aritmijos, priešir-
džių virpėjimo abliacijos procedūras. Sistema naudoja du nuotoliniu 
būdu valdomus kateterius. Sistema leidžia automatizuoti 3-D širdies 
kraujagyslių kartografavimo procedūras.

3-D širdies kraujagyslių žemėlapis, taip pat nauji širdies ir krau-
jagyslių kateteriai suteikia gydytojams įvertinti jėginį grįžtamajį ryšį 
operuojant kraujagysles. 

2008–2009 m. laikotarpiu, naudojant ZEUS ir Da Vinci KICH 
sistemas buvo atlikti keli tūkstančiai virškinimo trakto operacijų. 

Ginekologija 
Robotų chirurgija ginekologijoje yra viena iš sparčiausiai augan-

čių robotų chirurgijos sričių. Ji apima tiek gerybinę ginekologiją, tiek 
ginekologinės onkologijos operacijas. Naudojant Da Vinci chirurgi-
nę sistemą atliekamos histerektomijos, mijomektomijos ir limfmazgių 
biopsijos procedūros. 

Neurochirurgija
Be Da Vinci chirurginės sistemos, neurochirurkinėms operacijoms 

atlikti naudojamos CyberKnife (neuroradiochirurgija) ir tereotaktinės 
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robotizuotos intervencijos NeuroArm sistema, kurį yra pirmoji pasau-
lyje su MRT suderinama chirurginė robotizuota sistema. 

Ortopedija
„Integruotos chirurginės sistemos“, drauge su CUREXO Tech-

nology Corporation 1992 m. pagamino pirmąją pasaulyje ortope-
dinės chirurgijos ROBODOC sistemą. Be to, Acrobot Company Ltd 
„parduoda“ Integral Surgical Systems, Inc bendrovei balsu valdomos 
programinės įrangos Acrobot sistemą ir technologinę įrangą, skirtą 
kaulo ertmei frezuoti, tai leidžia robotizuotai atlikti kaulų ir jų ert - 
mių parengimą operacijos metu.

Pediatrija
2002 m. sausio 17 d., Mičigano Detroito vaikų ligoninės chirur-

gai atliko pirmą kompiuterizuotą ir robotizuotą chirurginę procedūrą 
vaikų Bostono vaikų ligoninėje. 

Bostono vaikų ligoninėje Robotų chirurgijos centro specialistai 
užtikrina aukštą kompetencijos lygį atlikdami operacijas. Specialiai 
apmokyti chirurgai naudoja aukštųjų technologijų robotus sudėtin-
goms ir subtilioms operacijoms per labai mažas chirurgines angas at-
likti. Rezultatai: pacientai patiria mažiau skausmo, greičiau pasveiks-
ta, trumpiau būna ligoninėje, lieka mažesni randai.

Radiochirurgija 
CyberKnife radiochirurginė sistema naudoja medicininių vaizdų 

orientavimo ir kompiuteriu valdomą robotą piktybiniams navikams 
gydyti.

Urologija
Da Vinci chirurginė  sistema yra dažniausiai naudojama prosta-

tos vėžiui pašalinti, inkstų, šlapimo pūslės sutrikimų operaciniam  
gydymui, prostatos brachioterapijai atlikti. 

Laparoskopinių operacijų statistiniai duomenys pavaizduoti 
4.11 pav. Čia taip pat pateikta atviros, laparoskopinių ir Da Vinci sis-
tema atliktų chirurginių operacijų skaičiaus dinamika 2000–2010 m. 
laikotarpiu. 
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4.11 pav. Chirurginių operacijų skaičiaus dinamika 2000–2010 m.
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5. TraumaPod chirurginė sisteMA

5.1. Bendri duomenys

Sistemos tiksluminiai ir standžio parametrai:
instrumento  masė ≤ 4,5N; –
pozicionavimo tikslumas ir pasikartojamumas ± 0,65 mm; –
opozicionavimo tikslumas ± 40 µm; –
kampinis tikslumas ± 2,8 kampinio laipsnio; –
gniuždymo standis – 5,7–7,8 N/mm; –
tempimo standis – 0,8 N/mm.  –

Trauma Pod (TP) sistemta – tai eksperimentinė automatizuota 
chirurginė sistema, kuri leidžia atlikti chirurgines operacijas ekstre-
maliomis sąlygomis, pvz., mūšio lauke. Dažniausiai ji valdoma dis-
tanciniu būdu, esant teleoperaciniam režimui, gali dirbti visiškai au-
tonomiškai. Ši sistema sukurta pagal Amerikos gynybos asociacijos 
agentūros (DAPRA) programą. 

Ją kūrė mokslinio tyrimo institucijų, universitetų ir gamybos 
įmonių konorciumas, vadovaujamas Tarptautinio Stanfordo tyrimo 
instituto (SRI International). Į konsorciumą įėjo Intuitive Surgical, Inc.
(pagrindinis chirurginis robotas), GE Research (paciento vaizdavimo 
sistema), General Dynanics Robotics (automatinis medžiagų tiekimo 
ir utilizavimas), Oak Ridge National Laboratory (instrumentų pakei-
timo ir tarpinis robotas), Robotic Surgical Tech, Inc. (kompiuterinės 
vizijos sistema), Integrated Medical Systems (pasiento stalas ir regis-
travimas),  taip pat Vašingtono, Teksaso ir Merilando universitetai.

5.2. TraumaPod sistemos struktūra

TraumaPod (TP) chirurginė sistema sukurta 2005 m. TP siste-
mos struktūra sudaryta iš posistemių:

Chirurginio roboto (CHR); –
Administravimo ir stebėsenos (AS); –
Kaupimo ir utilizavimo (KU); –
Automatinio instrumentų magazino (kaupiklio) (AK); –
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Instrumentų pakeitimo roboto (IR); –
Tarpinio roboto (TR). –

Bendra sistemos struktūra pavaizduota 5.1 paveiksle. Bendras 
vaizdas pateiktas 5.2 paveiksle. Struktūrinėje schemoje pavaizduotas 
atskirų posistemių ryšys ir iš jos matyti visų struktūrinių vienetų tar-
pusavio sąveika.

5.1 pav. TraumaPod struktūrinė schema

5.2 pav. TraumaPod sistemos valdančių konsolių A ir uždaros  
chirurginės zonos B vaizdas
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Pagrindinės posistemės pavaizduotos 5.3 paveiksle.

5.3 pav. TraumaPod sistemos pagrindinės posistemės. 
1 – chirurginio stalas su transportuojamu moduliu; 2 – chirurginis robotas; 

3 – instrumentų, medžiagų pakeitimo robotas; 4 – tarpinis robotas

Pagrindinis chirurginis keturių manipuliatorių stovas (5.4 pav.), ant 
chirurginio stalo uždedamas chirurginis modulis (5.5 pav.), 14 vietų ins-
trumentų magazinas (a) bei keitikliai (b) ir (c) pavaizduoti 5.6 paveiksle.

5.4 pav. TraumaPod sistemos pagrindinis chirurginis  
keturių manipuliatorių stovas
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Chirurginiai ir instrumentų pakeitimo manipuliatoriai,  automa-
tinė medžiagų saugojimo ir utilizavimo spinta (5.7 pav.) ir tarpinis 
manipuliatorius  (5.8 pav.) sudaro vientisą „kietą ją“ TraumaPod siste-
mos dalį. 

5.5 pav. Ant chirurginio stalo uždedamas chirurginis modulis

5.6 pav. 14 vietų instrumentų magazinas (a) ir keitikliai (b) ir (c)
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5.7 pav. Automatinė medžiagų saugojimo ir utilizavimo spinta

5.8 pav. Tarpinis manipuliatorius
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6. kich sisteMų duoMenys 

6.1. sistemų palyginimas

Bendriausia robotizuotos chirurgijos rinkos informacija ir 
Da Vinci chirurginės sistemos operacijų aprobavimo duomenys pa-
teikti 6.1 ir 6.2 lentelėse.

6.1 lentelė. Robotizuotų  chirurginių sistemų ir KICHS  rinkos informacija 

kich sisteMA Kaina Bendrovė produkto paskirtis

Da Vinci chirurgi-
nė sistema 4,3 mln. Lt

Intuitive 
Surgical

JAV

Multimanipuliacinės robo-
tizuotos chirurginės opera-
cijos

Zeus robotizuota 
chirurginė sistema 2,45 mln. Lt Computer 

Motion*
Multimanipuliacinės roboti-
zuotos chirurginės operacijos

Aesop 3000 201 tūkst. Lt Computer 
Motion*

Balsu valdoma robotizuota 
endoskopinė pozicionavimo 
sistema, skirta ortopedinėms 
operacijoms

Hermes kontrolės 
centras

Pagal  
susitarimą

Centralizuotas operacinio 
roboto sujungimo su chirur-
gine sisema valdymo tinklas 

Socrates roboti-
zuotos telechirur-
gijos sistema

Pagal  
susitarimą

Computer 
Motion*

Leidžia sujungti ir valdyti 
Aesop 3000 distanciniu 
būdu

6.2 lentelė. FDA aprobuotos Da Vinci chirurginės procedūros  

data procedūra
2005 m. balandžio 26 d. Laparoskopinės  ginekologinės procedūros
2003 m. sausio 30 d. Endoskopinės  aortos operacijos
2002 m. lapkričio 13 d. Mitralinio vožtuvo chirurgija
2002 m. lapkričio 12 d. Dirbtinės kardiotominės torakoskopinės procedūros 

2000 m. lapkričio 11 d. Bendroji laparoskopinė chirurgija (tulžies pūslės 
ir ginekologinė chirurgija)

2001 m. kovo 5 d. Koronarinių kraujagyslių šuntavimas ir plaučių 
chirurgija 

2001 m. gegužės 30 d. Laparoskopinės prostatos operacijos
1997 m. birželio 31 d. Bendras robotizuotas chirurgijos asistavimas
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7. Mr ir kichs tyriMo centrAi 

indeksas sritis

Tyrimo institucijos: 
JAV ir Kanada,  
Europa, kitos šalys

Medicininių vaizdų 2D ar 3D vi-
zualizavimas
Chirurginis simuliavimas  
Virtalių vaizdų simuliavimas 
Chirurginė įranga. Robotai 
Chirurginio navigavimo sistemos
Chrurginis mokymas ir trenažas  
Neklasifikuotas 

Vizualizavimas 
Planavimas

Bandymai

Navigacija 
Mokymas
Kiti 

JAV / kAnAdA
carnegie Melon university  

Medical Robotics and Computer Assisted Surgery 
http://www.mrcas.ri.cmu.edu/index.html

MR&CAS jungtinė tyrimo grupė, chirurginiai robotai 
ortopedinėje chirurgijoje, medicininių vaizdų apdoroji-
mas, telemedicina. 

Pla Ban

center for Advanced information processing (cAip)  
Human-Machine Interface Lab 

http://www.caip.rutgers.edu/vrlab/index.html 
Virtualios realybės taikymas medicinoje, jėginis grįžta-
masis ryšys. Videokonferencijos. 

ChSim 
Naujas!

georgetown university Medical center  
Computer Assisted Interventions and Medical Robotics (CAIMR) 

http://www.visualization.georgetown.edu/ 
CAIMR grupės tikslas parengti ir vystyti gydytojų 
asistavimo sistemas preciziniam chirurginių instru-
mentų manipuliavimui ir tiksliam trajektorijos pozi-
cionavimui. Dabartinio tyrimo interesų sritys apima 
vaizdu valdomas stuburo ir kitų kūno dalių intervenci-
jas, chirurginį simuliavimą ir prostatos biopsijų vizua-
lizavimą, glaudžiai bendradarbiaujant su Medicininio 
centro gydytojais, naujų  automatizuotų gydimo būdų 
diegimą praktikoje.

Viz ChSim Tre 
Naujas!
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georgia institute of technology  
Center Graphics Visualization & Usability

http://www.cc.gatech.edu/gvu/ 
Virtualios realybės aplinkos ir realių deformacijų įtakos 
į chirurginę operacijų simuliavimo eigą tyrimai. Kelios 
videoprezentacijos.
 

Pla 

georgia institute of technology  
Interactive Media Technology Center 

http://www.oip.gatech.edu/imtc/html/medicine.html 
Jėginis ir taktilinis  grįžtamasis ryšys chirurgijoje. 
Interaktyvus chirurginis simuliavimas ir taktiliniai 
įrenginiai akių chirurgijoje.

Pla 

harvard Medical school  
Surgical Planning Lab. 

http://splweb.bwh.harvard.edu:8000/ 
KACH sistemų tyrimai, jungiantys kompiuteriu val-
domą terapiją, registravimą, MRI vaizdų apdorojimą, 
registraciją, MRI smegenų Harvardo atlaso rengimą. 

Vis Pla Nav 

Johns hopkins university  
CISST (Computer Integrated Surgical Systems and Technology) 

http://cisstweb.cs.jhu.edu/web/ 
Pagrindinis KICHS centras, jungiantis fundamen-
talius mokslinius tyrimus chirurginių CAD / CAM 
sistemų srityje ir chirurgų automatizuotų asistentų 
intraope ratyvujį planavimą, Vadovas prof. Russellas 
H. Tayloras. 

Pla Tre Nav 

Massachusetts institute of technology  
Artificial Intelligence Lab. 

http://www.ai.mit.edu/ 
Vaizdais valdomas chirurginis planavimas kartu su  
Har vardo medicinos mokykla. 

Pla 

lentelės tęsinys
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Mayo clinic  
Biomedical Imaging Resource 

http://www.mayo.edu/bir/home.html 
Plačiai žinomos programinės įrangos  ALALYZE (TM) 
kurėjas prof. dr. Richardas A. Robbas. VRASP (Virtual 
Reality Assisted Surgical Planning).

Pla Tre 

nAsA Jpl  
Robot Assisted Microsurgery 

http://robotics.jpl.nasa.gov/tasks/rams/homepage.html 
6-DOF „meistras – vergas“ mokrochirurginio manipu-
liatoriaus  kūrimas ir tobolinimas. 

Tre 

new york university  
Department of Neurology 

http://mcns10.med.nyu.edu/index.html 
Kompiuterio asistuojamos stereotaktinės neurochirur-
ginės įrangos tyrimai ir taikymai. Dr. Patrickas J. Kelly 
(Mayo Clinic) dirba šiame universitete. 

Kit

northwestern unviersity  
Laboratory for Intelligent Mechanical Systems 

http://lims.mech.northwestern.edu/projects/surgery/ 
Chirurginio roboto registravimas stuburo slankstelių 
sraigtu tiksliam robotizuotam įterpimui. 

Pla Oth 

ohio supercomputer center  
Biomedical Applicatios Research Initiative 

http://www.osc.edu/Biomed/ 
3D vaizduoklis kaukolės chirurgijoje, širdies veiklos 
virtualus simuliavimas  veikiant anestezijai. 

Viz Pla 

stanford university Medical center  
National Biocomputation Center 

http://biocomp.stanford.edu 
NBC vykdo keletą vizualizavimo, chirurginio planavi-
mo ir simuliavimo projektų. 

Vis Pla ChSim 

lentelės tęsinys
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state university of new york at stony Brook  
Department of Computer Science 

http://www.cs.sunysb.edu/ 
Vizualizavimo lab. sudarė Vizualizavimo biblioteką  
VolVis. 3D virtualiai kolonoskopijai. 

Viz 

the cleveland clinic Foundation  
Department of Neurological Surgery Research 

http://www.clevelandclinic.org/neurosurgery/2ndlevel/physician/ 
research/camis/index.htm 

Kompiuterio asistuojama minimaliai invazinė chirurgi-
ja (KAMICH) sistema. Intraoperacinė 3D MRI vaizdų 
analizė ViewPoint ir Outlook MRI. Jungti niai tyrimai 
su Picker International. NASA grantas. 

Viz Tre Kit

university of california at Berkeley  
Medical Robotics 

http://robotics.eecs.berkeley.edu/~mcenk/medical/ 
Chirurginiai robotai, laparoskopiniai ir endoskopiniai 
manipuliatoriai. 

Tre 

university of chicago  
Departments of Neurosurgery 

http://surgery.uchicago.edu/Neurosurgery/ 
Berėmis stereotaktinis sekimas, esant fiksuotai paciento 
galvai. Programinė įranga. 

Nav 

university of colorado health science center  
Center for Human Simulation 
http://www.uchsc.edu/sm/chs/ 

„Visible Human“ projekto pagrindinis vykdytojas. Mo -
ters ir vyro 3D duomenų transformavimo bazių rengėjas.

Viz 

university of pennsylvania  
Medical Image Processing Group 
http://mipgsun.mipg.upenn.edu/ 

3D medicininių vaizdų duomenų bazių 3DVIEWNIX 
sudarytojas ir jų taikymo chirurgijoje pradininkas  
(Prof. J. K. Udupa).

Viz Pla 

lentelės tęsinys
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university of pittsburgh  
Department of Neurosurgery 

http://www.neurosurgery.pitt.edu/ 
GamaKnife programinė įranga, skirta radiacinei chi-
rurgijai. 

Pla NAUJAS!

university of Washington  
Human Interface Technology Laboratory (HIT Lab) 

http://www.hitl.washington.edu/ 
VR chirurginė simuliacija, nosies sinusų endoskopiniai 
medicininiai sietuvai. 

Pla ChSim 

europA
Aachen university of technology  

Surgical Therapy Technology Research Group 
http://www.hia.rwth-aachen.de/research/cht/indexE.html 

Chirurginės technologijos laboratorija. Vykdo tyrimo 
chirurginėje robotikos, medicininės virtualios realybės 
srities projektus. Chirurginių robotų ergonomika ir 
saugumas. 

Tre Kit 
NAUJAS!

Bayerisches Forschungszentrum fur Wissensbasierte systeme  
CARS 98 Project 

http://wwwradig.informatik.tu-muenchen.de/forschung/cars98/cars98.html 
Robotizuotos ortopedinės chirurgijos simuliavimas. 
Radiochirurgijos planavimas. 

Pla 

c a e s a r  
Research Triplet – Computer Aided Surgery 

http://www.caesar.de/english/index/research_in_triplets_b.html 
Trys tyrimo grupės (Chirurginio simuliavimo siste-
mų, Lazerių technologijos ir holografijos, Greito pro - 
totipų kūrimo laboratorijos). Užsiima integruotos 
chirurginės kompiuterinės įrangos sistemų kūrimu. 
CARS2001, CARS2003 ir CARS2007 konferencijų 
organizatorius. 

Viz Pla ChSim 
NAUJAS!

lentelės tęsinys
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charite hu-Berlin  
Surgical Robotics Lab 

http://www.charite.de/rv/mkg/srl 
Navigacijos be žymeklių naudojant KT vaizdus ir ryšio 
priemones, robotizuota chirurginė  invazija, instrumen-
tų valdymas kaklo ir veido chirurgijoje, plastinėje ir 
rekonstrukcinėje chirurgijoje.

Pla Tre Nav 

grenoble institute of information and Applied Mathematics  
Computer Assisted Surgery and Medicine Team 

http://www-timc.imag.fr/gmcao/ 
Platus tyrimo darbų spektras 3D vaizdų kompiuterinis 
apdorojimas, chirurginė simuliacija,  medicininių vaiz-
dų apdorojimas, chirurginė robotika. PADyC „pasy-
vaus roboto“ kūrėjai.

Viz Pla ChSim 
Tre Kit

imperial college: department of Mechanical engineering  
Mechatronics in Medicine Laboratory 

http://www.me.ic.ac.uk/case/mim/ 
Įkurta 1991 m., „Pirmo pasaulyje“ medicininio roboto 
Acrobot kūrėja ir demonstratorė prostatos chirurgijoje, 
taip pat programinės įrangos AcroPlan and AcroKnee 
kūrėja, 2001 m. chirurgo balsu valdomas robotas Acrobot,  
naudotas ortopedinėje robotizuotoje chirurgijoje. 
Laboratorijos pastangomis įkurta Acrobot  Ltd. bendrovė. 

Tre NAUJAS!

inriA  
EPIDAURE project 

http://www.inria.fr/Equipes/EPIDAURE-eng.html 
Naujų vaizdų analizės įrankių diagnostikai, terapijai ir 
chirurginėms operacijoms atlikti simuliavimas.
 

Viz Pla ChSim 

inriA  
CHIR: Surgery, Computer Science and Robotics 

http://www-sop.inria.fr/chir/ 
Prancūzijos nacionalinis institutas INRIA. Platūs kom-
piuterinės integruotos chirurgijos tyrimai: deformuoja-
mų organų, robotizuotos chirurgijos procedurų planavi-
mas ir simuliacija, stereo,  video. Matymas, išplėstinės

Pla Tre Nav 
NAUJAS!

lentelės tęsinys
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realybės vaizdavimas, saugi programinės įrangos  inte-
gracija. Pagrindinės sritys: koronarinių arterijų roboti-
zuotas šuntavimas naudojant Da Vinci KICH sistemą. 

king‘s college london  
Computational Imaging Science Group (CISG) 

http://www-ipg.umds.ac.uk/cisg/index.htm 
Vaizdų registravimas, vaizdais paremta chirurgija, tele-
chirurgijos sistema MIDSTEP (Multimedia Interactive 
DemonStrator TElePresence). 

Viz Tre Kit 
NAUJAS!

swiss Federal institute of technology in lausanne (epFl)  
Virtual Reality and Active Interfaces (VRAI) group 

http://vrai-group.epfl.ch/ 
MT darbai 3D modelių rekonstravimas remiantis (KT 
ir MRI vaizdais, intraoperacinės informacijos srautų 
nagrinėjimas. Vykdo nacionalinį ptojektą „Computer 
aided and image guided MEdical interventions“ 
(COME). 

Tre Mok 
NAUJAS!

technical university of Berlin  
Computer Assisted Medicine 

http://cg.cs.tu-berlin.de/ 
Komputerinis diagnozavimas, terapija ir 3D navigacija. Viz Sim Nav 

NAUJAS!

the university of hull  
Hull Medical Engineering Centre 

http://www.hull.ac.uk/courses/pg/pg_comp_sci_sim_and_visual.html 
Chirurginis planavimas ir kompiuterinė invazija naudo-
jant 3D programuojamo manipuliatoriaus ranką ir tra-
jektorijos jutiklius, taikomus klubo sąnario operacijose. 

Pla Nav 
NAUJAS!

united Medical & dental schools  
Computational Imaging Science Group 

http://www-ipg.umds.ac.uk/cisg/ 
KT, MRI ir MRA vaizdų fuzija. Organų deformacijos 
įvertinimas. 

Pla 

lentelės tęsinys
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university of rennes 1  
IDM Lab 

http://idm.univ-rennes1.fr/indexgb.html 
Vaizdu valdoma chirurgija (vizualizavimas, planavimas, 
simuliavimas, vykdymas,navigacija ir mokymas). 

Viz Pla 
NAUJAS!

JAponiJA
chukyo university  

School of Computer and Cognitive Sciences, Hasegawa Laboratory 
http://www.hasegawa.sccs.chukyo-u.ac.jp/index.html 

Žmogaus judesio 3D simuliavias ir vizualizavimas bei 
kompiuterinė diagnozė naudojant  3D KT vaizdus. 

Viz Mok 
NAUJAS!

keio university school of Medicine  
Department of Plastic Surgery 
http://www.prs.med.keio.ac.jp/ 

Plastinės chirurgijos simuliavimas ir lazerinės litografi-
jos vaizdų apdorojimas.

Pla ChSim 

Kyoto university  
Department of Medical Informatics 

http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/Official/medinfo/ 
Žinių duomenų bazės XML formatu, naudojamos ligo-
ninės informacinėse sistemose. VR simuliavimas ir tele-
robotų chirurginės sistemos.

Pla ChSim Tre 
NAUJAS!

Kyushu university  
CAMIT (Center for Integration of Advanced Medicine, Life Science and 

Innovative Technology) 
http://www.camit.org/english/index.html 

Chirurginių robotų sistemų kūrimas. Tre Mok 
NAUJAS!

nagoya university  
Dept.of Eng., Biomedical Micro System Engineering Lab. (Ikuta Lab.) 

http://biomicro.ikuta.mech.nagoya-u.ac.jp/~ikuta/ 
CAS mechanika.  Medicininiai mikrovykdikliai. 
Medicininė mikrobiomechanika. 

Tre Edu 
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nagoya university  
Dept. of Information Engineering, Murase Laboratory 

http://www.murase.nuie.nagoya-u.ac.jp/ 
Kompiuterinė diagnostika ir  simuliavimas. Viz Pla 

NAUJAS!

nagoya university  
Graduate School of Infomation Science, Suenaga Laboratory 

http://www.suenaga.cse.nagoya-u.ac.jp/index.en 
Medicininų vaizdų skaitmeninė analizė virtualios en-
doskopijos sistemose. 

Viz Pla 
NAUJAS!

national institute of Advanced industrial science and  
technology (Aist)  

Surgical Assist Technology Group 
http://unit.aist.go.jp/humanbiomed/surgical/index.html 

Platus kompiuterinių sistemų ir skaičiavimo metodų 
taikymas kompiuterinėje chirurgijoje, apdorojant 
me dicininius vaizdus, minkštųjų audinių deformaci-
jų tyrimuose: chirurginėje navigacijoje, medicininių 
vaidų analizėje, taip pat  žmogaus ir mašinos sąsajos 
tyrimai. Tai vienas iš didžiausių ir moderniausių 
Japonijos na cionalinių mokslinio tyrimo centrų, 
įkurtas 2001 m. 

Viz Tre Nav 
Mok Kit 

NAUJAS!

Osaka university  
Division of Interdisciplinary Image Analysis 

http://www.image.med.osaka-u.ac.jp/ 
Erdvinių 3D medicininių vaizdų skaitmeninis apdorojimas. Viz Pla Oth 

Tokai university  
Dept. of Informatics and Communication Technology, Sutoh Lab. 

http://sutou.fc.u-tokai.ac.jp/ 
3D medicininų vaizdų apdorojimas. Viz 
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tokyo denki university  
Dept. of Life Sciences and Engineering, Advanced Theraputic  

engineering Laboratory 
http://www.atl.b.dendai.ac.jp/lab 

Pagrindinės mokslinio tyrimo kryptys: medicininiai 
vaizdai (2D ir 3D formatu), jų vizualizavimas, medici-
ninė mechatronika ir jų sistemos (mikro- ir nanorobo-
tai), inteligentinis kateteriavimas neurochirurgijoje ir 
ortopedijoje. Minimaliai invazinė terapija. 

Viz Nav 

university of tokyo  
Dept. of Eng., Networked Manufactuaring Lab. (Mitsuishi Lab.) 

http://www.nml.t.u-tokyo.ac.jp/index.html 
Chirurginės mikrotelerobotų sistemos. Nuotolinės tele-
chirurginės robotų sistemos tarp Tokijo ir Okajamos 
kūrėjas (700 km). 

Tre 

university of tokyo  
Dept. of Eng., Nakamura-Okada Laboratory 

http://www.ynl.t.u-tokyo.ac.jp/index.html 
Medicininiai robotai. Edoskopiniai chirurginiai mani-
puliatoriai. 

Tre NAUJAS!

university of tokyo  
Dept. of Environmental Studies, Biomedical Precision  

Engineering Laboratory 
http://bme.pe.u-tokyo.ac.jp/index_e.html 

3D vaizdų rekonstrukcija, chirurginių operacijų simu-
liavimas, intraoperatyvinė chirurginė navigacija, chi-
rurginiai robotai.

Viz Pla Sim 
Tre Nav 

NAUJAS!

university of tokyo  
Advanced Therapeutic and Rehabilitation Engineering Laboratory 

http://www.atre.t.u-tokyo.ac.jp/ 
Tokijo universiteto šiuolaikinė Kompiuterinės chirurgi-
jos laboratorija, įkurta 2001 m. 

Viz Pla Sim 
Tre Nav 

NAUJAS!
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kiti ĮrenginiAi
hebrew university of Jerusalem  

Institute of Computer Science 
http://www.cs.huji.ac.il/ 

Visiško klubo sąnario pakeitimo simuliavimas, kaulų 
įtrūkimo  vaizdo valdoma chirurgija. 

Pla 

university of Auckland  
The Bioengineering Institute 

http://www.esc.auckland.ac.nz/Groups/Bioengineering/ 
Kardiologinių duomenų 3D analizė, organų rekonstruk-
cija, virtualios akies chirurgijos sistemos. 

Viz Pla Sim 
NAUJAS!

produktAi
(former) computer Motion  

ZEUS, AESOP 
http://www.computermotion.com/ 

Bendrovė AESOP 1000 ir ZEUS(tm) minimalios in-
vazijos chirurginių robotų ir KICH sistemų kūrėja. 
Susijungė su Intuitive Surgical, 2003 m.

Tre NAUJAS!

Analyzedirect.com, inc.  
ANALYZE 

http://www.analyzedirect.com 
Žinomo vizualizavimo programų paketo Tcl/Tk kūrėja 
ir naujos versijos 8.0 kūrėja. Gausios kompiuterinės 
medicininių vaizdų bibliotekos sudarytoja. 

Vis 

Armstrong healthcare limited  
PathFinder, EndoAssist 

http://www.armstrong-healthcare.com/ 
Sistema PathFinder chirurginiams instrumentams po-
zicionuoti  smegenyse. Laparoskopo pozicionavimo 
sistemos  EndoAssist  su judesio sekimu projektuotojas 
ir gamintojas. 

Nav 
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Artma Medizintechnik gmbh  
ARTMA Virtual patient 
http://www.artma.com/ 

Endoskopinė navigacijos sistema ir telechirurginės sis-
temos ARTMA (Advanced Real Time Motion Analysis) 
virtualaus paciento technologijos.
 

Sim Nav 

Boston dynamics, inc.  
Surgical Simulation with Force Feedback 

http://www.bdi.com/ 
3D grafikos ir jėginio grįžtamojo ryšio chirurginis si-
muliatorius. 

Sim 

carl Zeiss  
OPMI Neuro, MKM 
http://www.zeiss.de/ 

OPMI neurochirurginio mikroskopo, infraraudonųjų  
spindulių atstumo jutiklio FlashPoint, Zeiss’ medicininių 
mikroskopų, MKM robotizuoto mikroskopo gamintoja.

Nav 

cedara software (former i.s.g. technologies inc.)  
Imaging Application Platform 

http://www.cedara.com/ 
Cedara‘s Imaging Application Platforma (IAP ) – visos 
programinės įrangos medicininiams vaizdams apdoroti  
rengėja, kitos medicininės informacijos matematinio 
aprūpinimo kūrėja.

Vis Pla 

given imaging ltd.  
M2A 

http://www.givenimaging.com/ 
Diagnostinės, prarijamos videokapsulės M2A projek-
tuotojas ir gamintojas.

Kit NAUJAS!

hitachi ltd. (hitachi hybrid network co., ltd.)  
Naviot (MTLP-1) 

http://www.hitachi-hybrid.co.jp/ 
Pirmojo Japonijos chirurgijos roboto Naviot projektuoto-
jas ir gamintojas.
 

Nav NAUJAS!
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immersion  
Virtual Laparoscopic Interface 

http://www.immerse.com/ 
Laparoskopinio chirurginio simuliatoriaus projektuo-
tojas ir gamintojas, 3D vizualizavimo techninių prie-
monių projektuotojas ir gamintojas.

Sim 

implant logic systems  
Compu-Guide Surgical Template System 

http://www.implantlogic.com/ 
Stomatologinių implantų KT-duomenų pagrindu  
CAD / CAM sistemų projektavimas ir gamyba.

Tre NAUJAS!

integrated surgical systems  
Robodoc, Orthodoc, NeuroMate 

http://www.robodoc.com/ 
Pirmosios pasaulyje robotizuotos chirurginės sistemos, 
sukurtos prof. Russello H. Tayloro, Robodoc  projektuo-
tojas ir gamintojas. Priešoperacinio planavimo sistemos  
Orthodoc kūrėjas, neurochirurginio roboto NeuroMate 
kūrėjas ir gamintojas.

Pla Tre 

intuitive surgical, inc.  
da Vinci Surgical System 

http://www.intuitivesurgical.com/ 
Mikrochirurginio roboto, plačiai žinomos Da Vinci 
chirurginės sistemos, kuri 1999 m. aprobuota FDA pro-
jektuotoja ir gamintoja. Šiuo metu pasaulyje įvairiose 
vietose įdiegtos ir veikia daugiau kaip 1400 sistemų, 
dažniausiai atliekančių kardiochirurgines operacijas.  
2003 m. prie  jos prisijungė Computer Motion. 

Tre NAUJAS!

Khoral research, inc.  
Khoros 

http://www.khoral.com/ 
Medicininų vaizdų apdorojimo programinė įranga. Viz 
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Medtronic sofamor danek  
StealthStation, ViewScope, Insight, Viewing Wand, SurgiScope, SonoNav 

http://www.sofamordanek.com/ 
Vadovaujanti bendrovė vaizdais valdomų kompiuterinių 
chirurginių sistemų srityje. Jų projektuota ir gaminama 
chirurginės navigacijos sistema StealthStation. Kita 
navigacinė sistema SonoNav leidžia atlikti navigaciją 
pagal ultragarsinius vaizdus, kurie gali būti palyginami 
su MRI ar KT vaizdais. Kiti produktai: mikroskopas 
ViewScope ir Viewing Wand – manipuliacinė ranka ir 
robotizuotas instrumentų laikiklis SurgiScope  – yra 
plačiai naudojami chirurgijoje.

Nav 

Mizuho ltd.  
NeuroNavigator 

http://www.mizuho.co.jp/main/products-item2.html 
Judrus chirurginės rankos navigatorius, sukurtas mani-
puliatoriaus pagrindu, NeuroNavigator plačiai naudoja-
mas  chirurgijoje.
 

Nav 

rF systeMlab.  
NORIKA3, NORIKA Jr., NOKKO1 

http://www.rfnorika.com/ 
NORIKA3, NORIKA Jr. ir NOKKO1 kapsulės tipo  
mikroendoskopai su išoriniu bevieliu valdymu, jau  
dabar naudojami virškinimo trakto diagnostikai. 

Tre NAUJAS!

the Mit Ai lab and the spl at BWh  
3D Slicer 

http://www.slicer.org 
3D programinis diskretizatorius, naudojamas medicini-
niams vaizdams vizualizuoti, registruoti ir segmentuoti. 

Viz Pla 

Volume interactions  
Dextroscope, VizDexter 

http://www.volumeinteractions.com 
3D įvesties įrenginys Dextroscope ir programinė įranga 
VizDexter, naudojami medicininių vaizdų analizei.

Viz ChSim 
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