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PATIENT BROWSER

GEGEVENS SELECTEREN, IMPORTEREN EN 
ARCHIVEREN

• Inloggen op het systeem.
• Het systeem heeft toegang tot patiëntgegevens op een: 

CD, USB of het ziekenhuisnetwerk.
Wanneer het systeem gegevens ophaalt uit het 
geselecteerde medium, knippert het bijbehorende 
pictogram a.
• De pictogrammen naast de patiëntgegevensset duiden op 

het volgende:
- Brainlab Cranial 2.x navigatiegegevens s.
- iPlan 3.x gegevens d.
- DICOM-gegevens f.

PATIËNTSELECTIE

• In Patient Selection kunt u een patiënt zoeken door: 
- Te scrollen.
- De naam van de patiënt in het zoekveld in te voeren.
- Een CD/USB te plaatsen.

OPMERKING. De geselecteerde patiënt wordt geel 
gemarkeerd weergegeven.

VOORBEELDWEERGAVESCHERM

• De geselecteerde patiënt verschijnt in het scherm 
Voorbeeldweergave.

• Door een specifieke gegevensset te selecteren, wordt een 
dialoogvenster Viewer weergegeven. Hiermee kunt u door 
elk segment van de gegevensset scrollen.

OPMERKING. Het is niet mogelijk de grijswaarden aan te 
passen of de DICOM-beeldgegevens in Patient Browser 
weer te geven.

SELECTIE APPLICATIE

• Druk op Proceed with... om de beschikbare applicaties 
weer te geven.

• Selecteer een applicatie.

OPMERKING. Ga verder met de onderdelen Registratie 
en Navigatie van deze beknopte gids. Na voltooiing van 
de onderdelen Registratie en Navigatie keert u terug 
naar Een gegevensset opslaan op de achterkant van 
deze pagina.
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Softwareversies: Cranial 2.x, iPlan 3.x, Patient Browser 2.x
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EEN GEGEVENSSET OPSLAAN

Na het sluiten van de applicatie Navigation:
• Wordt het scherm Plan Details geopend.
• U kunt de naam van het plan wijzigen of aanvullende 

opmerkingen noteren in de daarvoor bestemde ruimte.
• Druk op Continue.

BEHANDELING AFRONDEN

U kunt de gegevens opslaan:
• Op het navigatiesysteem.
• Op een CD/USB.
• Op het netwerk.
Na opslag van de patiëntgegevens keert de software 
terug naar het hoofdscherm.
• Druk op Continue.

OPMERKING. Controleer of het pictogram van het 
medium waarop u de gegevens wilt opslaan, actief is 
(geel).

AFSLUITEN

• Druk op de toets Afsluiten rechtsboven in het scherm.
• Maak een keuze in het dialoogvenster Exit:

- Log off meldt de huidige gebruiker af.
- Shutdown schakelt het systeem uit.
- Restart herstart het systeem.
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PLANNING

SELECTEER ARCHIVE

Selecteer een archief in het scherm Load Archives:
• Om bestaande iPlan-gegevens te openen, laadt u het 

archief iPlan Patient data.
• Om nieuwe gegevens uit een DICOM-bron te openen, 

kiest u het betreffende DICOM-archief.

PATIËNTGEGEVENS

In het scherm Patients:
• Selecteert u het patiëntbestand door op de naam of het 

pictogram te klikken.
• Klik op Next om door te gaan.

BEHANDELPLAN

Voor iPlan-gegevens kunnen meerdere behandelplannen 
beschikbaar zijn.
• Selecteert het behandelplan door op de naam of het 

pictogram te klikken.
• Klik op Load om het behandelplan te laden.

MEERDERE BEELDREEKSEN

Voor DICOM-gegevens kunnen meerdere beeldreeksen 
beschikbaar zijn.
• Selecteer het patiëntonderzoek door op de naam of het 

pictogram te klikken.
• Standaard worden alle beeldreeksen geselecteerd. 

Deselecteer ongewenste beeldreeksen door op de naam 
of het pictogram te klikken.

• Klik op Next.

Softwareversies: Cranial 2.x, iPlan 3.x
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PLANNINGSTAKEN SELECTEREN

Selecteer de gewenste planningstaak in de iPlan 
Navigator.

OPMERKING. De iPlan Navigator kan op elk gewenst 
moment worden geopend door op Go To... te drukken.

OPMERKING. U kunt ook verdergaan met een volgende 
planningstaak door op Next te drukken in de Navigator.

PATIËNTGEGEVENS LADEN/SAMENVOEGEN

Het is mogelijk om aanvullende DICOM-gegevens in een 
geopend plan te laden.
• Klik op Load and Import.
• Klik op Merge om de nieuwe gegevens direct aan de 

huidige patiëntgegevens toe te voegen.
• Klik op New Patient als u een afzonderlijke patiëntmap 

wilt creëren.

SCHERMOVERZICHT

• Naam van de beeldenset en de oorspronkelijke oriëntatie 
a van het beeld.

• Planningsgebied s: Beeldweergaven worden in elk 
venster getoond.

• Navigatorgebied d: Door de workflow navigeren.
• Werkbalk f: Bevat algemene softwarefuncties.
• Functiegebied g: Bevat functies die specifiek zijn voor de 

huidige taak.
• Patiëntpictogram h: Geeft de oriëntatie van het beeld 

aan.
• Tabbladen j: Opties voor elke planningstaak selecteren 

d

j

f
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PLANNING, VERVOLG

WEERGAVEFUNCTIES

• Druk op de pijltjestoets in een beeldweergave om de 
knoppen voor de weergavefuncties weer te geven. 
Gebruik deze knoppen om een weergave aan te passen 
(bijvoorbeeld om informatie te selecteren die in de 
3D-weergave moet worden weergegeven).

• Welke knoppen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het 
geselecteerde weergavetype en het weergavetabblad.

OPMERKING. Wijs met de muisaanwijzer naar een knop 
om een bericht weer te geven met de naam van de functie.

WERKBALKFUNCTIES

a Beeldensets selecteren, weergaveopties definiëren.
s Door beelden scrollen.
d Panninginstrument, beelden zoomen, vensters 

aanpassen.
f Meetfuncties.
g Punten labelen, knop screenshot, plan opslaan.

REGISTRATIE PUNTEN

• Klik op Auto-Detect om de Brainlab markeerbollen 
automatisch te detecteren.

• Selecteer het type ijkmarker om de ijkmarkers handmatig 
te plaatsen:
- Oriëntatiepunt.
- Donutmarker.
- Markeerbol.

• Plaats de ijkmarkerer door in de 2D- of 3D-weergave te 
klikken.

OPMERKING. Houd de Alt-toets vast om meerdere 
punten tegelijk toe te voegen.

BEELDFUSIE

Fusie-opties:
- Automatisch - Gebaseerd op gewone structuren.
- Handmatig - Gebruik de muiscursor om de beelden aan 

te passen.
- Registraties-punt - Gebaseerd op de geplande 

registratiepunten.
• Selecteer het te fuseren beeldpaar in de lijst.
• Paren met grijze vinkjes geven aan dat de beelden zijn 

gefuseerd op basis van Frame of Reference (een DICOM-
tag). Controleer de fusie visueel en klik vervolgens op het 
vinkje om de fusie te bevestigen.

s
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Softwareversies: Cranial 2.x, iPlan 3.x
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OBJECTCREATIE

Met kwasten kunt u de doelstructuren in de beeldenset 
omkaderen, bijv. om de positie van een tumor aan te 
geven.
• Gebruik de Brush om handmatig objecten te creëren.
• Gebruik de SmartBrush om objecten te creëren op basis 

van regio’s met gelijke grijswaarden.
• Gebruik de Seedbrush om gebieden te segmenteren met 

behulp van veldwaarden.
• Gebruik de Eraser om gebieden binnen omkaderde 

objecten te wissen.
• Gebruik de Smartshaper om een object handmatig vorm 

te geven.

HET PLAN OPSLAAN EN EXPORTEREN

• Klik op Opslaan en Exporteren.
• Selecteer archief en klik op Next:

- Klik op iPlan Patient-gegevens om de 
planningsgegevens op te slaan.

- Klik op een xBrain-navigatiearchief om het plan te 
exporteren voor navigatie.

• Klik op Save. De patiëntgegevens worden opgeslagen en 
zijn gereed voor navigatie.
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OK-OPSTELLING

REFERENTIE-INSTRUMENTEN PREPAREREN

• Bevestig wegwerpmarkeerbollen op het standaard 
craniale referentieframe a.

• Draai de markeerbollen en de bevestigingsschroeven 
stevig vast.

• Bevestig de hoofdhouderadapter (bijvoorbeeld de 
universele referentieklem of de referentie-arm voor de 
Mayfield hoofdhouder s) aan de hoofdsteun.

OPMERKING. Zorg ervoor dat u de hoofdhouderadapter 
aan de juiste zijde bevestigt zodat dit de procedure van 
de chirurg niet hindert.

REFERENTIEFRAME BEVESTIGEN

• Bevestig het referentieframe aan de hoofdhouderadapter. 
• Pas de stand van het frame zo aan dat er voldoende 

ruimte is om de incisie te maken en andere chirurgische 
handelingen uit te voeren zonder het referentieframe te 
hoeven verplaatsen.

OPMERKING. Verplaats het referentieframe niet tijdens 
de procedure. Dit kan leiden tot onnauwkeurige tracking 
en ernstig letsel bij de patiënt.

OPMERKING. Plaats het referentieframe dicht bij het 
hoofd van de patiënt voor verhoogde nauwkeurigheid.

SYSTEEM POSITIONEREN

Plaats het systeem zodanig dat:
• De chirurg de monitor goed kan zien.
• De camera 1,2-1,8 meter van het hoofd van de patiënt af 

staat.
• Het referentieframe zichtbaar is voor beide cameralenzen.

OPMERKING. De camera moet vrij zicht hebben op het 
referentieframe en de instrumenten. Zorg ervoor dat grote 
instrumenten (bijvoorbeeld de microscoop) het zicht niet 
blokkeren.

ZICHT VAN DE CAMERA CONTROLEREN

Controleer voorafgaand aan de registratie of de 
referentiester en de instrumenten zichtbaar zijn.
• Zichtveld van de camera a.

- Groene bollen = standaard Pointer of Softouch.
- Witte velden = ongekalibreerd instrument, frame vóór 

patiëntregistratie.
- Rode velden = frame na patiëntregistratie.
- Grijze velden/cirkels = onbekend instrument.

a

s

a

Softwareversies: Cranial 2.x, iPlan 3.x
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CONTROLEER HET STATUSVELD

• Statusveld a.
- Groen statusveld = frame en instrumenten zichtbaar.
- Rood statusveld = frame en/of instrumenten zijn niet 

zichtbaar.

a
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STANDAARDREGISTRATIE

STAP 1

• Uitsluitend voor standaardregistratie met markeerbollen: 
Verwijder de CT- of MR-registratiemarkers van de 
markeerplaten zodra de CT- of MR-scan is voltooid. 
Bevestig de OK-registratiemarkers en ga verder met stap 
2.

• Voor standaardregistratie met Donut markers: start met 
stap 2.

• Bevestig het hoofd van de patiënt in de hoofdsteun.

OPMERKING. De ijkmarkers zijn bedoeld voor eenmalig 
gebruik en moeten na gebruik worden weggegooid.

STAP 2

• Selecteer Standard Registration (via de knop Register) 
om de registratie te activeren. 

• Controleer of het referentieframe zichtbaar is voor beide 
cameralenzen, aangeduid door drie witte bollen in de 
cameradisplay.

STAP 3A (MARKEERBOLLEN)

Als de registratiemarkers of oriëntatiepunten niet zijn 
gepland in de beeldenset, vraagt de software u deze nu 
te plannen.
• Selecteer het tabblad Sphere.
• Om de markeerbollen automatisch te detecteren, drukt u 

op Detect. Gebruik indien nodig de schuifbalken om de 
detectieparameters aan te passen.

• Als een marker niet wordt gedetecteerd, drukt u in de 
3D-weergave op een punt op het scherm en vervolgens 
op Add Point om een marker of oriëntatiepunt te 
definiëren.

STAP 3B (DONUTMARKERS)

Als de registratiemarkers of oriëntatiepunten niet zijn 
gepland in de beeldenset, vraagt de software u deze nu 
te plannen door het tabblad Donut te selecteren.

• Voor een semi-automatische detectie van donutmarkers 
drukt u op in de 3D-weergave. 

• Selecteer de donut in de weergave en controleer in ACS-
weergaven of het punt in het midden van de donut ligt.

• Het punt kan handmatig worden verplaatst door het 
blauwe kruis in het midden van het scherm te plaatsen 
en op Reposition te drukken.

Softwareversies: Cranial 2.x
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STAP 4

U kunt de ijkmarkers in elke volgorde registreren.
• Volg de systeemberichten om het aangegeven aantal 

ijkmarkers te registreren.
• Elke keer als er een ijkmarker wordt geregistreerd, wordt 

er een bol (aan de linkerzijde van het dialoogvenster) 
blauw gemarkeerd.

OPMERKING. Een ijkmarker registreren: draai de 
pointerpunt iets in het midden van elke ijkmarker.

STAP 5

De software geeft de berekende 
registratienauwkeurigheid aan.
• Houd de pointer op ten minste vijf anatomische 

oriëntatiepunten en controleer of de positie van de pointer 
in de beeldweergaven overeenkomt met het werkelijke 
punt op de anatomie van de patiënt.

• Als u tevreden bent met de nauwkeurigheid, drukt u op 
Accept.

• Als u niet tevreden bent over de nauwkeurigheid, drukt u 
op Try Again of drukt u op Details en gaat u verder met 
Stap 6.

STAP 6 (OPTIONEEL)

Druk op Details om details over de nauwkeurigheid van 
de afzonderlijke geregistreerde punten te bekijken.
• De punten die worden gebruikt om de registratie te 

berekenen, worden afgevinkt in de kolom Consider.
• Plaats de pointer op de ijkmarker of het oriëntatiepunt om 

de afwijking van het verkregen punt ten opzichte van het 
geplande punt te tonen.

• Registreer punten met een lage nauwkeurigheid opnieuw 
door de pointer op het juiste punt te draaien.

STAP 7

• Druk op het pictogram Betrouwbaarheid om een 
betrouwbaarheidsoverzicht (kleurgecodeerd) weer te 
geven: (groen = hoge betrouwbaarheid, geel = gemiddelde 
betrouwbaarheid, niet-gekleurd = lage betrouwbaarheid).

• Controleer de nauwkeurigheid vlakbij het doelgebied om 
een idee te hebben van de betrouwbaarheid ten opzichte 
van het huidige oriëntatiepunt.

• Druk indien nodig op Modify om extra punten vast te 
leggen of herhaal de registratie.
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OPPERVLAKTEKOPPELINGSREGISTRATIE

STAP 1

• Selecteer Surface Matching (via de knop Register) om de 
registratie te activeren.

• Controleer of het referentieframe zichtbaar is voor beide 
cameralenzen, aangeduid door drie witte bollen in de 
cameradisplay.

STAP 2A (Z-TOUCH OPTIE)

• Schakel de aan/uit-schakelaar in (onderkant van z-touch).
• Houd de schakelaar half ingedrukt om de zichtbare straal 

te activeren.
• Houd de schakelaar helemaal ingedrukt om zowel de 

infrarood- als de zichtbare straal te activeren.

OPMERKING. Onjuiste omgang met de z-touch laser is 
gevaarlijk voor patiënten en medische staf.

STAP 2B (SOFTOUCH OPTIE)

• Druk op de aan/uit-schakelaar (zie pijl) om de softouch in 
te schakelen. De groene LED knippert drie keer om aan te 
geven dat het is ingeschakeld.

OPMERKING. Zorg ervoor dat u tijdens het vastleggen 
de patiënt met de punt van de Softouch zo licht mogelijk 
aanraakt om te voorkomen dat de huid verschuift. Als de 
Softouch langere tijd niet wordt gebruikt, schakelt het 
apparaat automatisch uit.

STAP 3

• Druk in het dialoogvenster Patient Registration op Guide 
om overeenkomstig de instructies anatomische 
oriëntatiepunten vast te leggen met de pointer/Softouch.

OPMERKING. Als de Softouch zich in het zichtveld van 
de camera bevindt, activeert de software automatisch de 
Softouch-registratie. 

OPMERKING. Om de z-touch-registratie te activeren, 
verwijdert u Softouch uit het zichtveld, wacht u een paar 
seconden en start u met het vastleggen van de punten.

Softwareversies: Cranial 2.x
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STAP 4

Leg botstructuren aan beide zijden van het gezicht vast.
• z-touch: Beweeg de z-touch-laser loodrecht over het 

gezicht van de patiënt met de knop volledig ingedrukt.
• Softouch: Raak de huid van de patiënt zachtjes aan met 

de Softouch-tip om een punt vast te leggen. Als het 
vastleggen is geslaagd, wordt dit bevestigd met een 
pieptoon.

OPMERKING. Leg alleen gebieden vast die zich in de 
beeldenset van de patiënt bevinden. Zorg ervoor dat u de 
neus benadrukt.

STAP 5

De software geeft de berekende 
registratienauwkeurigheid aan.
• Houd de pointer op ten minste vijf anatomische 

oriëntatiepunten en controleer of de positie van de pointer 
in de beeldweergaven overeenkomt met het werkelijke 
punt op de anatomie van de patiënt.

• Raak met de pointer de huid aan. De software geeft de 
afstand weer tussen de pointerpunt en het huidoppervlak.

• Als u tevreden bent met de nauwkeurigheid, drukt u op 
Accept. Zo niet, druk dan op Improve of Cancel.

STAP 6

• Druk op het pictogram Betrouwbaarheid om een 
betrouwbaarheidsoverzicht (kleurgecodeerd) weer te 
geven: (groen = hoge betrouwbaarheid, geel = gemiddelde 
betrouwbaarheid, niet-gekleurd = lage betrouwbaarheid).

• Controleer de nauwkeurigheid vlakbij het doelgebied om 
een idee te hebben van de betrouwbaarheid ten opzichte 
van het huidige oriëntatiepunt.

• Druk indien nodig op Improve om extra punten vast te 
leggen of herhaal de registratie.

• Druk op Accept als u tevreden bent met de 
nauwkeurigheid.
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INSTRUMENTKALIBRATIE

STAP 1

• Bevestig de wegwerpmarkeerbollen stevig aan de 
instrumentadapter. 

• Bevestig de instrumentadapter op het te kalibreren 
instrument. Voor het meest nauwkeurige resultaat richt 
u de langste arm van het frame langs de as van het 
instrument.

OPMERKING. De instrumentadapter moet stevig aan het 
instrument zijn bevestigd om beweging te voorkomen.

STAP 2

• Bevestig de markeerbollen stevig aan de 
instrumentkalibratiematrix (ICM4).

• Activeer de kalibratieprocedure door de ICM4 en het 
geselecteerde instrument samen in het zichtveld van de 
camera te houden. Beide moeten gedurende de 
kalibratieprocedure zichtbaar zijn voor de camera.

STAP 3

Als een eerdere kalibratie voor de gekozen adapter 
beschikbaar is: 
• Druk op Restore om de vorige kalibratie te gebruiken 

(alleen als het instrument of de instrumentadapter niet 
veranderd zijn).

• Druk op Calibrate om een nieuwe kalibratie uit te voeren 
(als u een ander instrument gebruikt of als de stand van de 
instrumentadapter is veranderd).

OPMERKING. Zorg ervoor dat u de opgeslagen 
kalibratie controleert.

STAP 4

De volgende kalibratiemethoden zijn beschikbaar:
• Draaipunten: Voor het kalibreren van instrumentpunten 

(standaardoptie).
• Openingen: Voor het kalibreren van de punt en het traject 

van instrumenten met een stompe of gebogen punt.
• Gleuven: Voor het kalibreren van instrumenten met een 

willekeurige diameter.

OPMERKING. Druk op de toets Load om een 
geprekalibreerd instrument te laden, mits beschikbaar.

Softwareversies: Cranial 2.x
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STAP 5A

Draaipuntkalibratie: de beste methode voor instrumenten 
met een scherpe punt.
• Houd de punt van het instrument tegen een draaipunt.
• Draai het instrument iets. Zorg dat de punt van het 

instrument niet uit het draaipunt glijdt.

OPMERKING. Deze methode kan niet worden gebruikt 
voor de kalibratie van het traject van een gebogen 
instrument.

STAP 5B

Contactpuntkalibratie (opening): de beste methode voor 
instrumenten met een vaste diameter.
• Plaats de instrumentpunt in het kleinst mogelijke 

contactpunt. Zorg ervoor dat de punt van het instrument 
de onderzijde van het contactpunt raakt.

• Druk op het bijbehorende contactpunt op het scherm.
• Houd het instrument stil. Houd de punt van het instrument 

volledig in het kalibratiecontactpunt tijdens deze 
procedure.

STAP 5C

Kalibratie met V-stuk (gleuf): de beste methode voor zeer 
lange instrumenten.
• Kalibreer de punt met een draaipunt.
• Leg vervolgens de schacht van het instrument langs het 

V-stuk en houd het instrument stil.

STAP 6

De kalibratie controleren:
• Instrumentpunt: draai het instrument in het draaipunt.
• Instrumenttraject: druk op Show Axis en draai het 

instrument in de gleuf.

OPMERKING. Als een contactpuntkalibratie is 
uitgevoerd, kunnen de punt en het traject gelijktijdig 
worden gecontroleerd door de punt van het instrument in 
het contactpunt te draaien.
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WEERGAVEN CONFIGUREREN

INDIVIDUELE WEERGAVEN CONFIGUREREN

Druk in elke willekeurige weergave op het oogpictogram 
om de instelling voor die weergave te definiëren. 
Selecteer het volgende in de tabbladen die worden 
geopend:
• 2D Views: Definieer een 2D-oriëntatie (bijvoorbeeld 

axiaal).
• 3D Views: Definieer een 3D-oriëntatie (bijvoorbeeld 

3D-overzicht).
• Other Views: Definieer bijvoorbeeld de 

microscoopweergave.
• View Configuration: Definieer de zichtbaarheid en 

visualisatie van objecten in de individuele weergaven.

GEGEVENS BEOORDELEN

• Druk op Freeze in de menubalk om de weergave te 
vergrendelen en de onderstaande functies te activeren:
- Gebruik de pijltjestoetsen aan de bovenzijde/onderzijde 

van de weergave om segment voor segment door de 
beeldenset te bladeren (of gebruik de onzichtbare 
schuifbalk tussen de pijltjes).

- Druk op het blauwe draadkruis en versleep het om de 
beeldgegevens opnieuw te centreren in de weergave.

• Druk op de knop Target in de menubalk om het doel van 
het traject te centreren in het midden van de weergave.

HOOFDSCHERMEN CONFIGUREREN

Gebruik de Display-knoppen om de drie hoofdschermen 
waartussen u kunt schakelen, te configureren.
• Selecteer een scherm (View 1 > View 2).
• Druk op Display om een vooraf geconfigureerde 

weergaveinstelling te selecteren.
• Selecteer een display-instelling in het tabblad Layouts.
• Selecteer een beeldenset in het dialoogvenster Select Set 

(als er meerdere sets beschikbaar zijn).
• Druk op Add om de display-instelling op te slaan.

GECONFIGUREERD SCHERM (VOORBEELD)

Zodra u een beeldenset hebt geselecteerd, wordt het 
geconfigureerde hoofdscherm weergegeven 
(bijvoorbeeld 2 x 3 vensters).
• Om één van de weergaven op het volledige scherm weer 

te geven, drukt u op het pictogram Uitbreiden in de 
betreffende weergave.

Softwareversies: Cranial 2.x
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STANDAARDWEERGAVE MET 4 VENSTERS

Ga als volgt te werk om de axiale, coronale en sagittale 
weergaven te veranderen in een ander beeld:
• Druk op Display.
• Selecteer een van de opties (bijv. Standaard 4 vensters).
• Selecteer een beeldenset in het dialoogvenster Select 

Set.
• Om één van de weergaven op het volledige scherm weer 

te geven, drukt u op het pictogram Uitbreiden in de 
betreffende weergave.

GEGEVENS BEHEREN IN DE WEERGAVEN

Druk op Data in de menubalk om te kiezen tussen:
• Image Sets: Grijswaarden aanpassen en uitlijnen. 

De beeldenset wijzigen.
• Objects, Overlays: Objecten beheren en weergeven.
• Trajectories: Trajecten beheren en creëeren.
• Points: Punten beheren.
• Image Fusions: Twee beelden samenvoegen.
• Screenshots: Screenshots gemaakt tijdens het onderzoek 

bekijken.
• Load Data: Aanvullende gegevens laden.
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NAVIGATIEOVERZICHT

NA EEN GESLAAGDE REGISTRATIE

• Verwijder voorzichtig het niet-steriele referentieframe.
• Dek de patiënt af en bevestig een steriel referentieframe.
• Dek de aansluitbuis van het referentieframe af en tape het 

vast.

OPMERKING. Verander de stand van de 
hoofdhouderadapter niet tijdens het bevestigen van het 
steriele referentieframe. Dit kan namelijk leiden tot 
onnauwkeurige tracking en ernstig letsel bij de patiënt.

NAVIGATIE-OPTIES

Druk op Tools in de menubalk om te kiezen tussen:
• Instruments: Keuze maken uit gekalibreerde instrumenten.
• Microscope: Microscoopnavigatie activeren.
• Ultrasound: Ultrasone tracking initialiseren.
• Measurement: Een schaal of afstanden weergeven in de 

navigatieweergave.

SELECTEER INSTRUMENTEN

• Druk op Instruments in het dialoogvenster Tools om het 
dialoogvenster Tools/Instruments te openen.

• Druk op Additional Instruments om instrumenten te 
kalibreren.

OPMERKING. Zie de sectie Instrumentkalibratie in 
deze beknopte gids.

INSTRUMENTINSTELLINGEN DEFINIËREN

• Druk op Instruments in het dialoogvenster Tools om het 
dialoogvenster Tools/Settings te openen.

• Druk op Settings:
- Selecteer Pivoting Detection om de instrumentkalibratie 

automatisch te activeren.
- Schakel 3-D Tools in of uit om te schakelen tussen een 

3D-weergave en een 2D-weergave van het instrument.

Softwareversies: Cranial 2.x
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INGANG NAVIGEREN

De trajectpositie aanpassen:
• Ga naar Data > Trajectories en selecteer het traject dat u 

wilt navigeren.
• Druk op Navigate Entry om een ingangspunt aan te 

passen terwijl het doel gelijk blijft.
• Druk op Set Entry nadat u een geschikt ingangspunt hebt 

gevonden.

BEOORDELING TRAJECT

Gebruik deze functie om het ingangspunt en het doel van 
het traject virtueel te beoordelen.
• Ga naar Data > Trajectories en selecteer het traject.
• Druk op het tabblad Review.

- Druk op Show Entry om het ingangspunt vanuit 
verschillende weergaven te bekijken.

- Druk op Show Target om het doel vanuit verschillende 
weergaven te bekijken.

• Druk op Scroll om de individuele beeldsegmenten van 
ingangspunt naar het doel te bekijken.

EIGENSCHAPPEN TRAJECT WIJZIGEN

Selecteer het tabblad Properties om het geselecteerde 
traject te wijzigen.
• Name: druk op Edit om te hernoemen.
• Diameter: de diameter vergroten of verkleinen. Druk op 

Reset om de diameter te resetten.
• Color: de trajectkleur selecteren.

*60903-88NL*Documentrevisie: 1.0

Artikelnummer: 60903-88NL

OFFSET VAN EEN INSTRUMENTPUNT INSTELLEN
Gebruik deze functie om een genavigeerde 
instrumentpunt virtueel te verlengen of terug te trekken.
• Druk op Offset in de menubalk om het dialoogvenster 

Tool Tip Offset te openen.
• Definieer de waarde van de offset in millimeters.
• In het navigatiescherm: 

- Vertegenwoordigen de rode lijn en het draadkruis de 
offset.

- Vertegenwoordigen de groene lijn en het draadkruis het 
werkelijke instrument.

• Ga naar het onderdeel Een gegevensset opslaan van 
deze beknopte gids om af te ronden.


