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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens

Support

Neem contact op met Brainlab support als u de informatie die u nodig heeft niet kunt vinden of als
u vragen of problemen heeft:

Regio Telefoon en fax E-mail

Verenigde Staten, Canada,
Centraal- en Zuid-Amerika

Tel. +1 800 597 5911
Fax +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazilië Tel. (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

VK Tel. +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanje Tel. +34 900 649 115

Frankrijk en Franstalige regio’s Tel. +33 800 676 030

Afrika, Azië, Australië, Europa
Tel. +49 89 991568 1044
Fax +49 89 991568 811

Japan
Tel. +81 3 3769 6900
Fax +81 3 3769 6901

Verwachte gebruiksduur

Software-updates en support op locatie worden geboden voor vijf jaar service voor dit product.

Feedback

Ondanks zorgvuldige revisie van deze gebruikershandleiding kan deze fouten bevatten. Als u
suggesties voor verbetering heeft, kunt u contact met ons opnemen via
user.guides@brainlab.com.

Fabrikant

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Duitsland

ALGEMENE INFORMATIE
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1.2 Juridische informatie

Auteursrecht

Deze handleiding bevat informatie die door auteursrecht wordt beschermd. Niets uit deze
handleiding mag worden verveelvoudigd of vertaald zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Brainlab.

Brainlab-handelsmerken

• Brainlab® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
• Curve™ is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
• Kick® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
• StarLink® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.

Niet-Brainlab-handelsmerken

Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en andere landen.

Octrooi-informatie

Dit product kan onderworpen zijn aan een of meerdere octrooien of er kan een octrooiaanvraag
voor zijn ingediend. Voor aanvullende informatie raadpleeg: www.brainlab.com/patent.

Geïntegreerde software van derden

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het volgende werk. De volledige licentie en
auteursrechtinformatie vindt u via de onderstaande koppelingen.
• OpenJPEG library (http://www.openjpeg.org)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces C++ 3.1.1, ontwikkeld door de Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/

xerces-c/)
• Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group (https://

libjpeg-turbo.org)

CE-label

Het CE-label geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële eisen
van de Europese Richtlijn 93/42/EEG, de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (de
"RMH").
Volgens de regels die zijn vastgelegd in de richtlijn betreffende medische hulp-
middelen is Navigation Software Cranial EM een klasse IIb-product.

Productgerelateerde incidenten rapporteren

U bent verplicht elk ernstig incident dat mogelijk is opgetreden in relatie tot dit product te melden
aan Brainlab en, voor zover het binnen Europa is, aan de bevoegde nationale autoriteit voor
medische hulpmiddelen.

Verkoop in de VS

Dit product mag alleen worden aangeschaft door of in opdracht van een arts (wetgeving VS).

Juridische informatie
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1.3 Symbolen

Waarschuwingen

Waarschuwing
Waarschuwingen worden aangeduid met driehoekige waarschuwingssymbolen. Deze
bevatten veiligheidskritische informatie aangaande mogelijk letsel, overlijden of andere
ernstige gevolgen als gevolg van het (oneigenlijke) gebruik van het apparaat.

Aandachtspunten

Aandachtspunten worden aangeduid door middel van een cirkelvormig
voorzichtigheidssymbool. Deze bevatten belangrijke informatie over een mogelijke storing
of onjuiste werking van het apparaat, beschadiging van het apparaat of beschadiging van
eigendommen.

Opmerkingen

OPMERKING. Opmerkingen worden weergegeven in een schuin lettertype en bevatten
aanvullende handige tips. 

ALGEMENE INFORMATIE
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1.4 Het systeem gebruiken

Indicaties voor gebruik

Het Cranial EM-systeem is bedoeld als een intraoperatief beeldgeleid lokalisatiesysteem voor het
uitvoeren van minimaal invasieve chirurgie voor craniale procedures. Het verbindt een freehand-
sonde die wordt getrackt door een elektromagnetisch sensorsysteem, met een virtuele
computerbeeldruimte voor beeldgegevens van de patiënt die verwerkt worden door het
navigatiewerkstation. Dit systeem is geïndiceerd voor elke medische conditie waarbij het gebruik
van stereotactische chirurgie toepasselijk kan zijn, en waarbij een referentie met een onbuigzame
anatomische structuur zoals een schedel, lang bot of wervel vastgesteld kan worden ten opzichte
van een model gebaseerd op CT, CTA, röntgen, MR en MRA van de anatomie.
Voorbeelden van deze craniale procedures zijn onder meer:
• Tumorresecties
• Craniotomieën/Craniectomieën
• Transfenoïdale procedures
• Schedelbasischirurgie
• Plaatsing van een pediatrische kathetershunt
• Plaatsing van een algemene kathetershunt

Gebruikslocatie

Het Cranial EM-systeem dient te worden gebruikt in een ziekenhuisomgeving, in het bijzonder in
ruimtes die geschikt zijn gemaakt voor chirurgische interventies (bijv. operatiekamers).

Zorgvuldige behandeling van de hardware

De systeemonderdelen en het bijbehorende instrumentarium bestaan uit mechanische
precisie-onderdelen. Ga daar voorzichtig mee om.

Plausibiliteitsbeoordeling

Waarschuwing
Beoordeel de plausibiliteit van alle informatie ingegeven in, en afkomstig van het systeem
voordat u de patiënt behandelt.

Het systeem gebruiken
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1.5 Compatibiliteit met medische apparatuur en
software

Compatibele medische platforms van Brainlab

Cranial EM is compatibel met:
• Curve 1.2
• Kick EM

Overige platforms van Brainlab

Na publicatie van deze gebruikershandleiding kunnen aanvullende compatibele Brainlab-
platforms beschikbaar komen. Neem contact op met Brainlab support als u vragen over
compatibiliteit hebt.

Compatibele niet-Brainlab medische instrumenten

Medisch instrument Fabrikant

Multimodaliteit ijkmarkers

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
VS

Kick monitorafdekdoek Microtek Medical, Inc.
512 Lehmberg Road
Columbus, MS 39702
VS

27" afdekdoek display

Niet-Brainlab instrumenten

Waarschuwing
Het gebruik van combinaties van medische instrumenten die niet door Brainlab zijn
goedgekeurd, kan een nadelig effect hebben op de veiligheid en/of effectiviteit van de
medische instrumenten en kan de veiligheid van de patiënt, gebruiker en/of omgeving in
gevaar brengen.

Compatibele medische instrumenten van Brainlab

Cranial EM is compatibel met de volgende instrumenten van Brainlab:
• Klemmen

- Instrumentadapterklem (formaat S/M/L/XL)
- Instrumentadapterklem voor Blakesley/rechthoekige instrumenten
- Instrumentadapterklem voor cilindrische instrumenten

• EM-patiëntreferentie 2.0
• EM-schedelreferentiebasis
• EM-pointer
• Korte EM-pointer
• EM-registratiepointer
• EM-wegwerpstilet
• EM-instrumentreferentie
• Pointers met meervoudige punten

ALGEMENE INFORMATIE
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- Pointerpunt (offset: 30°, lengte: 95 mm, puntuiteinde: 70°, 20 mm)
- Pointerpunt (offset: 0°, lengte: 100 mm, puntuiteinde: 90°, 20 mm)
- Pointerpunt (offset: 45°, lengte: 115 mm)

• Sterilisatieschalen
- Sterilisatieschaal voor Craniale/KNO EM-instrumenten
- Sterilisatieschaal voor basis-EM-instrumenten

• Afzuigcanules
- Suctie Sinus Maxillaris (Charr. 8)
- Suctie Sinus Maxillaris (Charr. 10)
- Suctie Sinus Maxillaris (Charr. 8) met Frazier-punt
- Suctie Sinus Maxillaris (Charr. 10) met Frazier-punt
- Suctiestandaard (Charr. 8)
- Suctiestandaard (Charr. 10)
- Suctiestandaard (Charr. 8) met Frazier-punt
- Suctiestandaard (Charr. 10) met Frazier-punt

Andere Brainlab-instrumenten

Na uitgifte van deze gebruikershandleiding kunnen aanvullende instrumenten beschikbaar komen.
Neem contact op met Brainlab support als u vragen over compatibiliteit hebt.

Waarschuwing
Gebruik uitsluitend de door Brainlab genoemde instrumenten en reserveonderdelen. Het
gebruik van niet toegestane instrumenten/reserveonderdelen kan een nadelig effect
hebben op de veiligheid en/of effectiviteit van het medische instrument en kan de
veiligheid van de patiënt, gebruiker en/of omgeving in gevaar brengen.

Montage instrument

Als er instrumenten in combinatie met dit product worden gebruikt, moeten deze instrumenten
correct worden gemonteerd in navolging van de instructies in de bijbehorende
Instrumentenhandleiding.

Compatibele medische software van Brainlab

Alleen door Brainlab genoemde medische software van Brainlab mag op dit systeem worden
geïnstalleerd en gebruikt. Neem contact op met Brainlab Support voor uitleg over de
compatibiliteit met medische software van Brainlab.

Overige software van Brainlab

Na publicatie van deze gebruikershandleiding kan overige compatibele software van Brainlab
beschikbaar worden.
Als u met andere softwareversies dan de bovengenoemde werkt, kunt u contact opnemen met
Brainlab Support voor uitleg over de compatibiliteit met apparaten van Brainlab.

Waarschuwing
Alleen medische software van Brainlab die is aangegeven door Brainlab mag op het
systeem worden geïnstalleerd en met dit systeem worden gebruikt.

Niet-Brainlab-software

Software mag alleen door bevoegde Brainlab-medewerkers op het Brainlab-systeem
worden geïnstalleerd. Installeer en verwijder geen software-applicaties.

Compatibiliteit met medische apparatuur en software
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Microsoft beveiligingsupdates voor Windows en driverupdates

Brainlab staat alleen de installatie van beveiligingspatches toe. Installeer geen servicepacks en
optionele updates. Controleer uw instellingen om ervoor te zorgen dat updates op een geschikt
moment worden gedownload en correct worden geïnstalleerd. Update geen drivers op Brainlab
platformen.
Raadpleeg de Brainlab website voor aanvullende informatie over instellingen en voor een lijst met
Microsoft beveiligingsupdates die door Brainlab support zijn geblokkeerd.
Adres: www.brainlab.com/updates
Wachtwoord: WindowsUpdates!89

Virusscannen en malware

Brainlab adviseert het systeem te beschermen met hoogwaardige antivirussoftware.
Onthoud dat de instellingen van sommige malwarebeschermingssoftware (zoals virusscanner) de
systeemprestaties nadelig kunnen beïnvloeden. Als er bijvoorbeeld realtime-scans worden
uitgevoerd en elke bestandstoegang wordt gecontroleerd, kan het laden en opslaan van
patiëntgegevens lang duren. Brainlab adviseert het maken van realtime-scans uit te schakelen en
virusscans buiten werktijd uit te voeren.

Waarschuwing
Let erop dat uw antivirussoftware de Brainlab directories niet wijzigt, met name:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Waarschuwing
Tijdens behandelingsplanning mogen geen updates worden gedownload of geïnstalleerd.
Neem contact op met Brainlab support voor aanvullende informatie over elk van deze punten.

Updates

Waarschuwing
Updates voor het besturingssysteem (hotfixes) of voor software van derden zouden
moeten worden uitgevoerd buiten werktijd en in een testomgeving om de juiste werking
van het Brainlab-systeem te verifiëren. Brainlab monitort de gereleasede Windows-hotfixes
en weet of er voor sommige updates problemen kunnen worden verwacht. Neem contact
op met Brainlab support als er problemen zijn met hotfixes voor het besturingssysteem.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.6 Training en documentatie

Beoogd publiek

Deze gebruikershandleiding is bestemd voor neurochirurgen of hun assistenten wanneer zij
gebruikmaken van een Brainlab-navigatiesysteem.

Brainlab-training

Om een veilig en correct gebruik van het systeem te kunnen waarborgen, moeten alle gebruikers
deelnemen aan een verplicht trainingsprogramma dat wordt verzorgd door een bevoegde
vertegenwoordiger van Brainlab, alvorens het systeem voor de eerste keer te gebruiken.

Ondersteuning onder toezicht

Alvorens het systeem te gebruiken voor chirurgische procedures waarbij computergestuurde
navigatie van essentieel belang is, moeten voldoende procedures samen met een Brainlab-
vertegenwoordiger zijn uitgevoerd.

Verantwoordelijkheid

Waarschuwing
Dit systeem biedt enkel ondersteuning aan de chirurg en vervangt in geen geval de
ervaring en/of verantwoordelijkheid van de chirurg tijdens het gebruik ervan. Het moet te
allen tijde mogelijk zijn dat de gebruiker de procedure voortzet zonder het systeem.
De systeemcomponenten en aanvullende instrumenten mogen uitsluitend door getraind medisch
personeel worden bediend.

Verlengde ok-tijd

Brainlab navigatiesystemen zijn gevoelige technische apparaten. Afhankelijk van de opstelling in
de ok, de patiëntpositionering, de duur en complexiteit van de berekeningen, kan de operatieduur
door de navigatie variëren. Het is aan de gebruiker om te beslissen of een mogelijke verlenging
acceptabel is voor de betreffende patiënt en behandeling.

Het lezen van gebruikershandleidingen

In deze handleiding wordt complexe medische software of medische hulpmiddelen omschreven
die met zorg moet worden gebruikt.
Het is daarom belangrijk dat alle gebruikers van het systeem, de instrumenten en software:
• deze handleiding zorgvuldig doorlezen alvorens de apparatuur te gebruiken;
• altijd toegang hebben tot deze handleiding.

Beschikbare gebruikershandleidingen

OPMERKING. Welke gebruikershandleidingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het Brainlab-
product. Als u vragen hebt over de gebruikershandleidingen die u hebt ontvangen, kunt u contact
opnemen met Brainlab Support. 

Training en documentatie
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Gebruikershandleiding Inhoud

Softwarehandleidingen

• Overzicht van de behandelingsplanning en beeldgeleide naviga-
tie

• Beschrijving van de ok-opstelling van het systeem
• Gedetailleerde software-instructies

Hardwarehandleidingen
Uitgebreide informatie over radiotherapeutische en chirurgische
hardware, doorgaans gedefinieerd als grote complexe instrumen-
ten

Instrumentenhandleiding Gedetailleerde richtlijnen over de instrumentenbehandeling

Handleiding voor reiniging,
ontsmetting en sterilisatie Details voor reiniging, ontsmetting en sterilisatie van instrumenten

Systeemhandleiding Gedetailleerde informatie over de opstelling van het systeem

Technische handleiding Gedetailleerde technische informatie over het systeem, met inbe-
grip van specificaties en richtlijnen

Systeem- en technische
handleiding

Combineert de inhoud van de Systeemhandleiding en de Techni-
sche handleiding

ALGEMENE INFORMATIE
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2 OPSTELLING VAN HET
SYSTEEM

2.1 Aan de slag

Over Systeeminstellingen

Een juiste installatie van het systeem is nodig om een nauwkeurige navigatie uit te kunnen
voeren. Stel het systeem zo op dat de chirurg niet wordt gehinderd en plaats de patiënt
zorgvuldig. Nadat de registratie is uitgevoerd, mogen de patiënt en de EM-veldgenerator niet
meer worden verplaatst.
Animaties in de software geven aanwijzingen voor het correct installeren en positioneren van de
patiënt en de patiëntreferentie, en voor verificatie van het trackingvolume.
Selecteer Next als u klaar bent met de installatie. De aangesloten instrumenten en referenties
worden getoond in een representatie van het trackingvolume.

Voorzorgsmaatregelen

Waarschuwing
De systeemnauwkeurigheid kan worden beïnvloed door de installatie. Sommige metalen
objecten en radiofrequentiecommunicatieapparatuur kan zorgen voor interferentie in het
elektromagnetische veld dat invloed kan hebben op de trackingnauwkeurigheid. Controleer
altijd de systeemnauwkeurigheid voor de geplande procedure na het voltooien van de
installatie. Controleer de nauwkeurigheid van het systeem op verschillende plaatsen in de
ruimte om te controleren dat het veld niet wordt verstoord.

Waarschuwing
Het elektromagnetische veld van de EM-veldgenerator kan worden verstoord door andere
in de nabijheid aanwezige apparatuur, hetgeen leidt tot een verhoogde onnauwkeurigheid
van het systeem. Gebruik geen actief aangedreven apparaten binnen het navigatievolume,
omdat deze kunnen leiden tot interferentie die invloed heeft op de trackingnauwkeurigheid.

Wikkel kabels niet rondom de EM-veldgenerator, omdat dit kan resulteren in storingen in
het instrument.

Afstandsoverwegingen

Waarschuwing
Gebruik de EM-veldgenerator niet binnen 200 mm van een geïnstalleerde pacemaker. Het
magnetische veld dat door de EM-veldgenerator wordt geproduceerd, kan de werking van
de pacemaker verstoren.

Waarschuwing
Plaats het EM-basisstation op minstens 60 cm afstand van de EM-veldgenerator, anders
kan het invloed hebben op het trackingvolume of de systeemnauwkeurigheid.

OPSTELLING VAN HET SYSTEEM
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Waarschuwing
Plaats de Kick-monitorkar op minstens 60 cm afstand of de Curve Dual Display-monitorkar
op minstens 75 cm afstand van de EM-veldgenerator, anders kan het invloed hebben op
het trackingvolume of de systeemnauwkeurigheid.

Waarschuwing
Plaats geen EM-instrumentkabels binnen 30 mm van de kabel van de EM-veldgenerator.
Als deze zo dichtbij worden geplaatst (met name als kabels parallel aan elkaar liggen), kan
de EM-instrumentkabel beïnvloed worden door elektromagnetische interferentie, wat leidt
tot een verstoorde systeemnauwkeurigheid.

Elektrische geleiding

Het elektromagnetische veld wekt stroom op in elektrisch geleidende delen. Verwijder alle
geleidende objecten van de patiënt, zoals piercings.

Koppelingsfunctie

De monitor kan aan een andere monitor (bijv. Kick, Curve, Buzz) worden gekoppeld voor
aanvullende weergave van de software. Raadpleeg de betreffende systeemhandleidingen en de
softwarehandleiding Patient Data Manager voor aanvullende informatie.
OPMERKING. Koppelen kan leiden tot problemen met de prestaties tijdens de navigatie. Als u
dergelijke prestatieproblemen ervaart, kunt u overwegen de paarvormingsfunctie in de software
uit te schakelen. 

Aan de slag
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2.2 EM-trackinguitbreiding instellen

Over de EM-trackinguitbreiding

De onderdelen voor EM-trackinguitbreiding kunnen samen worden gebruikt met het Kick- of
Curve-navigatiesysteem.
Raadpleeg voor meer informatie de systeem- en technische handleiding van het betreffende
platform.

De EM-trackinguitbreiding instellen met Kick

②①

③④
Afbeelding 1  

Stap

1. Controleer of de EM-voeding ④ is uitgeschakeld.

2. Sluit de EM-voeding aan op een wandcontactdoos.

3. Sluit de Kick-monitorkar ③ aan op een wandcontactdoos.

4. Sluit het EM-basisstation aan op EM-voeding en op de Kick-monitorkar.

5. Sluit de EM-veldgenerator ① aan op het EM-basisstation ②.

OPSTELLING VAN HET SYSTEEM
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De EM-trackinguitbreiding instellen met Curve

① ② ③

Afbeelding 2  

Stap

1. Sluit de Curve-monitorkar ③ aan op een wandcontactdoos.

2. Sluit de voeding van het EM-basisstation ② aan op de camera-aansluiting.

3. Sluit de aansluiting van het navigatiesysteem van het EM-basisstation aan op de USB-
poort van EM-tracking van de Curve-monitorkar.

4. Sluit de EM-veldgenerator ① aan op het EM-basisstation.

EM-trackinguitbreiding instellen
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Het EM-basisstation bevestigen

①

②

Afbeelding 3  

Stap

1. Bevestig het EM-basisstation op de houder van de Kick EM ① (deze optie is alleen be-
schikbaar voor het Kick-navigatiesysteem) of aan een rail van de ok-tafel ②.
OPMERKING. De afstand tussen het EM-basisstation en het doelgebied wordt beperkt
door de lengte van de instrumentkabel. Installeer het EM-basisstation zodat de instru-
menten het doelgebied bereiken en zorg ervoor dat er voldoende speling is bij het aan-
sluiten van de kabels. 

2. Installeer indien nodig de operatietafel.
OPMERKING. Als u de ok-tafel na het installeren van de onderdelen van de EM-trac-
kinguitbreiding moet verplaatsen, doe dit dan uiterst voorzichtig. Het verplaatsen of kan-
telen van de ok-tafel kan aan de bevestigde kabels trekken en ertoe leiden dat systeem-
onderdelen verschuiven. 

OPSTELLING VAN HET SYSTEEM
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2.3 Invloeden op trackingnauwkeurigheid

Invloed van metalen

Het introduceren van metaal (koper, aluminium, messing, ijzer, enz.) of draagbare/mobiele
radiofrequentiecommunicatieapparatuur in het elektromagnetische veld kan leiden tot
interferentie/vervorming die invloed heeft op de trackingnauwkeurigheid. Vermijd daarom het
gebruik van onnodige metalen. Enkele voorbeelden van interferentie in de operatiekamer zijn
instrumenttafels, metalen onderdelen van ok-tafels, endoscopietorens, retractors, ok-lampen,
monitoren, piercings of horloges.
Houd er rekening mee dat andere medische apparatuur invloed kan hebben op de
nauwkeurigheid van het systeem of de betrouwbaarheid door elektromagnetische invloeden.
Overweeg het verplaatsen van andere medische apparatuur als u problemen ervaart. U moet de
EM-veldgenerator bijvoorbeeld uit de buurt van de metalen onderdelen op de operatietafel
plaatsen en hem tegelijkertijd dicht bij de patiënt plaatsen (zoals wordt beschreven in de
bovenstaande sectie).
Elke keer als u een nieuw instrument in het veld introduceert, dient u zorgvuldig de
nauwkeurigheid te controleren in het trackingvolume om te controleren of daar geen interferentie
is.

Invloed van EM-instrumenten

Waarschuwing
Zorg ervoor dat de EM-instrumenten in goede vorm zijn en niet zichtbaar beschadigd of
verbogen zijn omdat dit een negatieve invloed kan hebben op de nauwkeurigheid van de
navigatie.
Kalibreer de instrumenten die zijn aangesloten op de EM-instrumentreferentie zorgvuldig en
controleer de kalibratienauwkeurigheid op anatomische Oriëntatiepunt voordat u het
gekalibreerde instrument voor chirurgie gebruikt. Wanneer u de EM-instrumentreferentie wisselt
naar een ander instrument, dient u altijd het nieuw aangesloten instrument te kalibreren.
Inspecteer de EM-instrumentreferentie nauwkeurig op slijtage of schade om een juiste werking
te garanderen. Neem contact op met Brainlab support voor meer informatie.
Gooi EM-instrumenten die de maximale herverwerkingscycli of verwachte levensduur hebben
bereikt weg, omdat nadien de nauwkeurigheid niet meer kan worden gegarandeerd.

Invloeden op trackingnauwkeurigheid
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2.4 Nauwkeurigheid van de patiëntregistratie

Optimale scanmodaliteit en registratiemethode

Gebruik een van de volgende opties voor een optimale nauwkeurigheid van de navigatie:

Opties

De EM-schedelreferentiebasis als referentie.

CT-gegevens in combinatie van een van de volgende opties:
• Steriele registratie van oriëntatiepunten
• Botschroeven als oriëntatie-/registratiepunten bij gebruik van EM-patiëntreferentie 2.0, be-

vestigd aan de EM-schedelreferentiebasis

Nauwkeurige oppervlaktekoppelingsregistratie

Leg tijdens de oppervlaktekoppelingsregistratie punten vast door de EM-pointer, korte EM-
pointer of EM-registratiepointer (in craniale modus voor een niet-steriele registratie) over
specifieke gebieden en benige structuren te glijden, zoals de brug van de neus en de zijkanten
van de ogen.
Registreer punten aan beide zijden van het hoofd van de patiënt op alle toegankelijke gebieden
van het bovenste deel van het voorhoofd (het gebied bij de bregma) waarbij de punt van de
pointer constant in contact met de huid van de patiënt moet blijven. Punten moeten zijn verspreid
en het breedst mogelijke steriele gebied beslaan.
Vermijd het vastleggen van punten op niet-specifieke gebieden, de wenkbrauwen of gebieden
waar de huid zichtbaar is verschoven. Oefen geen druk uit op de pointerpunt op de huid van de
patiënt omdat dit punten vastlegt die dieper liggen dan huidniveau.

Waarschuwing
Registreer de patiënt in de gewenste positie voor de operatie. Grote wijzigingen in de
positie van het hoofd van de patiënt of van de EM-veldgenerator na de registratie kunnen
leiden tot een toegenomen onnauwkeurigheid van de navigatie. Als het nodig is om het
hoofd van de patiënt tijdens de operatie te verplaatsen, controleer dan of de
systeemnauwkeurigheid nog steeds voldoende is voor de procedure of herhaal de
registratie.

Nauwkeurig registreren van oriëntatiepunten

Tijdens het registratie van oriëntatiepunten, plant u de punten zo dat ze het doelgebied omringen.
Leg de punten exact vast waar ze zijn gepland. Als een punt is gepland op bot, dient u mogelijk
druk uit te oefenen op het huidoppervlak om het bot te bereiken. Daarentegen dient u druk op de
huid te vermijden als het punt is gepland op de huid en u het punt vastlegt op het huidoppervlak.

Een uitgebreide verificatie na patiëntregistratie uitvoeren

De nauwkeurigheid van het interessegebied kan verschillen van de nauwkeurigheid die is
geverifieerd op het huidoppervlak. Om de nauwkeurigheid van het doelgebied te schatten,
controleert u verschillende oriëntatiepunten rond het doelgebied. Nadat u tijdens de chirurgische
procedure het doelgebied hebt bereikt, controleert u of de nauwkeurigheid nog voldoende is.
Om te zorgen voor een juiste nauwkeurigheid van de patiëntregistratie:

Stap

1. Controleer in gebieden waar geen punten zijn vastgelegd tijdens registratie.

2. Controleer in meerdere wijdverspreide gebieden, bijvoorbeeld aan beide kanten van het
gezicht, aan de bovenkant van het hoofd en in of nabij het doelgebied.

3. Controleer de volgende oriëntatiepunten:

OPSTELLING VAN HET SYSTEEM
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Stap
• Tragi.
• Inion.
• Bregma.
• Tanden in de bovenkaak.
• Andere typische oriëntatiepunten omvatten de laterale canthi, nasion of spina nasalis.

Deze kunnen echter gunstige resultaten weergeven bij gebruik van oppervlaktekoppe-
ling omdat ze dicht in de buurt liggen van waar de registratiepunten worden vastge-
legd.

OPMERKING. Controleer de nauwkeurigheid altijd via oriëntatiepunten. Rotatiefouten
kunnen alleen worden gedetecteerd bij het controleren van belangrijke oriëntatiepunten
die zijn verspreid over het hoofd van de patiënt. 

Nauwkeurigheid van de patiëntregistratie
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3 OVERZICHT SOFTWARE
3.1 De software opstarten en sluiten, en het

systeem afsluiten

Over de software opstarten en sluiten, en het systeem afsluiten

Onderstaande instructies geven aan hoe de software op correcte wijze moet worden gestart en
afgesloten, en hoe het systeem moet worden uitgeschakeld. Voor aanvullende informatie
raadpleegt u de betreffende systeemhandleiding.

De software starten

Stap

1. Start het systeem.

2. Selecteer de patiënt.

Waarschuwing
Zorg ervoor dat de naam en de ID van de patiënt correct zijn voordat u pati-
entgegevens laadt.

3. Selecteer EM Navigation op het craniale workflowselectiescherm.

4. Selecteer de beeldset.

5. Selecteer Setup Navigation.
Volg de instructies in de software.

OPMERKING. Voor informatie over patiënt- en gegevensselectie raadpleegt u de
softwarehandleiding voor Patient Data Manager. 

De software afsluiten

Stap

1. Druk op de starttoets aan de voorzijde van het Brainlab-systeem of op het startsymbool in
de software.
Content Manager wordt geopend.

2. Selecteer Export om de patiëntgegevens te exporteren naar het geselecteerde opslag-
medium of de netwerklocatie.
OPMERKING. Alle vastgelegde screenshots die tijdens de sessie zijn opgeslagen met de
toets Screenshot, worden geopend en opgeslagen wanneer u Export selecteert. 

OPMERKING. Voor informatie over het opslaan van patiëntgegevens, raadpleegt u de
softwarehandleiding voor Patient Data Manager. 

OVERZICHT SOFTWARE
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Afsluiten op de juiste wijze

Sluit de software altijd voordat u het systeem uitschakelt. Gebruik nooit de aan-
uitschakelaar om de software af te sluiten, omdat hierdoor gegevens verloren kunnen
gaan.

Het systeem afsluiten

Stap

1. Na het afsluiten van de software en het opslaan van de patiëntgegevens, dient u een
aangesloten opslagmedium te verwijderen.

2. Selecteer Finish in Content Manager.

3. Selecteer Shut down.

OPMERKING. Voor meer informatie over het afsluiten van het systeem, zie de betreffende
systeemhandleiding. 

De software opstarten en sluiten, en het systeem afsluiten
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3.2 Inleiding op Cranial EM

Over Cranial EM

Cranial EM is intraoperatieve navigatiesoftware op basis van een touchscreen. De plaatsing van
chirurgische instrumenten in een driedimensionale representatie als overlay op anatomische
beeldsets zoals MR en/of CT, kan een ondersteuning zijn voor de chirurg tijdens verschillende
chirurgische interventies.

Waarschuwing
Cranial EM kan alleen worden gebruikt voor craniale behandelingen. Gebruik de software
niet voor andere behandelingen.

Waarschuwing
Cranial EM maakt gebruik van gescande beelden van de patiënt die worden vastgelegd
voordat de operatie wordt uitgevoerd. De feitelijke anatomie van de patiënt kan verschillen
van de preoperatieve beeldgegevens, bijvoorbeeld door resecties.
OPMERKING. De informatie in het navigatiescherm kan vertraagd zijn in vergelijking met uw
daadwerkelijk getrackte instrument. Indien de navigatieweergave traag is, dient u de zichtbare
gegevens tot een minimum te beperken. 

Typische Cranial EM-workflow

Stap

1. Selecteer de patiënt.

2.

Selecteer EM Navigation op het craniale workflowselectiescherm.

3. Selecteer de patiëntgegevens.
Content Manager wordt geopend.

4. Selecteer Setup Navigation in de Content Manager.
Volg de getoonde stappen om de installatie uit te voeren.

5. Voer een registratie uit.

6. Voer een navigatie uit.

7. Kalibreer instrumenten indien nodig.

OPMERKING. Als na selectie van de craniale workflow de patiënt moet worden geselecteerd of
gewijzigd, wordt de gebruiker onmiddellijk doorgestuurd naar Patient Selection en Data
Selection. 

OPMERKING. Als de behandeling van de patiënt is voltooid en er moet een nieuwe
patiëntprocedure worden gestart, selecteer dan Finish en ga naar New Treatment. Het systeem
zal automatisch opnieuw starten. 

OVERZICHT SOFTWARE
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3.3 Een sessie herstellen

Over herstelde sessies

Indien de software onverwachts afsluit, kan de registratie worden hersteld van de vorige sessie
als u de software opnieuw heeft opgestart.

Afbeelding 4  

Opties

Selecteer Yes om de vorige registratie te herstellen en open het hoofdscherm.

Selecteer No om opnieuw te starten vanuit Patient Selection.

Waarschuwing
Controleer de herstelde registraties nauwkeurig voordat u verder gaat.

De patiëntpositie

Waarschuwing
Herstel een registratie niet indien de positie van de patiënt is gewijzigd ten opzichte van de
patiëntreferentie of de EM-veldgenerator.

Een sessie herstellen
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4 GEGEVENSSELECTIE
4.1 Inleiding op gegevensselectie

Over Gegevensselectie

Nadat de software is opgestart, wordt u gevraagd patiëntgegevens te selecteren in Patient Data
Selection.
Indien meer dan één beeldset is geladen, selecteert de software automatisch de beste beeldset
voor registratie.
Raadpleeg de softwarehandleiding voor Patient Data Manager voor meer informatie.

Geen patiënt geselecteerd

Als er voorafgaand aan de navigatie of registratie geen patiënt is geselecteerd, wordt u gevraagd
een patiënt te selecteren:

Afbeelding 5  

Selecteer OK om terug te keren naar het scherm Patient Selection.

Patiëntgegevens laden tijdens een sessie

U kunt patiëntgegevens tijdens de sessie laden als u de software heeft gestart zonder
patiëntgegevens of als u de oorspronkelijke of aanvullende patiëntgegevens wilt laden.

Stap

1. Selecteer de starttoets om Content Manager te openen.

2. Open Patient Data Selection.

3. Selecteer de patiënt en de gegevens.

GEGEVENSSELECTIE
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Image Fusion gebruiken

Als Image Fusion is geïnstalleerd, dan kunt u meerdere beeldsets samen fuseren (zoals CT- en
MR-gegevens).

Stap

1. Open Content Manager voor toegang tot de Image Fusion-software.

2. Als de patiëntgegevens beeldsets bevatten die nog niet zijn gefuseerd, zal de software
automatisch beeldparen selecteren om te fuseren.
U moet Accept of Decline kiezen om verder te gaan.

3. Als u Accept selecteert, worden de beelden gefuseerd.
Selecteer Done wanneer de fusie is voltooid.

4. Selecteer Decline om verder te gaan zonder de beeldsets te fuseren.
Voor meer informatie raadpleegt u de softwarehandleiding Image Fusion.

Wisselen tussen weergegeven beeldset en gefuseerde beelden

Als u gefuseerde beelden heeft geladen, kunt u de weergegeven beeldset wijzigen.

① ②

Afbeelding 6  

Stap

1. Selecteer het gegevenspictogram ②.
De beschikbare beeldsets worden weergegeven.

2. Beoordeel de paren en selecteer de gewenste beeldset onder SELECTED DATA ①.
De huidige geselecteerde beeldset is oranje gemarkeerd.

3. Selecteer Done om verder te gaan.

OPMERKING. Voor het laden van aanvullende beeldsets, selecteert u de starttoets om terug te
keren naar Patient Selection en selecteert u aanvullende patiëntgegevens. 

Inleiding op gegevensselectie
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5 INSTALLATIE NAVIGATIE
5.1 Eerste handelingen

Scherm Initial Arrangement

① ② ③

Afbeelding 7  

Het scherm Initial arrangement wordt geopend. Selecteer de afspeelsymbolen om de video’s te
starten voor meer informatie over:
• ① Het fixeren van de kabel van de patiëntreferentie voor optimale trekontlasting.
• ② Positionering patiëntreferentie.
• ③ Positionering EM-veldgenerator.

De patiëntreferentie bevestigen

De EM-patiëntreferentie kan worden bevestigd door middel van een van de volgende methoden,
afhankelijk van de gebruikte registratiemethode:
• Schedelreferentiebasis: Beschikbaar voor steriele (na afdekken) of niet-steriele (voorafgaand

aan afdekken) registratie.
• Vastgetapete EM-patiëntreferentie: Beschikbaar voor steriele registratie (na afdekken).

OPMERKING. EM-patiëntreferentie 1.0 is niet compatibel met Cranial EM-software. 

Voor het beste resultaat moet de EM-patiëntreferentie:
• Dicht bij het interessegebied worden geplaatst zonder daarbij belangrijke structuren af te

dekken die nodig zijn voor oppervlakteregistratie.

INSTALLATIE NAVIGATIE
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• Op een starre plaats op het hoofd van de patiënt worden geplaatst waar beweging of
verschuiving van de huid ontwaarschijnlijk is, zoals het voorhoofd en het slaapbeen (scheer het
gebied indien nodig).

• Binnen het navigatievolume worden geplaatst met de beste trackingnauwkeurigheid (10-35 cm
van de EM-veldgenerator en in het midden van het xy-vlak). Hierdoor kan het systeem de
locatie van het hoofd van de patiënt volgen tijdens de gehele procedure.

x

y
10 - 35 cm

Afbeelding 8  

Waarschuwing
Plaats de patiëntreferentie 10-35 cm van de EM-veldgenerator en in het midden van het xy-
vlak. Wanneer u de patiëntreferentie te dichtbij of te veraf van de EM-veldgenerator plaatst,
dan kan dit leiden tot een verminderde nauwkeurigheid.

Dek geen belangrijke structuren af die nodig zijn voor de oppervlakteregistratie met de
patiëntreferentie.

Eerste handelingen
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De EM-patiëntreferentie met een schedelbasisreferentie bevestigen

①

Afbeelding 9  

Stap

1. Plaats de patiëntreferentie met behulp van de installatietutorial in het trackingvolume.

2. Bevestig de EM-patiëntreferentie aan de EM-schedelreferentiebasis ①.
De EM-schedelreferentiebasis moet door middel van een schroef stevig op het hoofd
worden bevestigd. Wanneer de schroef volledig wordt aangedraaid, is de penetratie 5
mm. Schroef niet in gebieden waar het schedelbot minder dan 5 mm dik is en schroef niet
boven veneuze of arteriële structuren. Schat de dikte, ronding en kwaliteit van de schedel
tijdens planning om de penetratiediepte van de ingebrachte schroef te schatten.
Raadpleeg de betreffende instrumentenhandleiding voor meer informatie over het beves-
tigen van de EM-schedelreferentiebasis.

3. Vorm een lus met de kabel van de patiëntreferentie en tape deze op het hoofd van de
patiënt zoals in de software wordt getoond. Bevestig de kabel om onbedoelde verplaat-
sing van de hoofdreferentie door onverhoeds trekken aan de kabel te voorkomen.

Waarschuwing
Voor het bevestigen van de EM-schedelreferentiebasis is voldoende botdichtheid een
vereiste. Controleer de planningsgegevens voordat u het instrument bevestigt, omdat de
leeftijd van de patiënt of mogelijke aandoeningen (bijv. osteoporose) de
botmineraaldichtheid kunnen aantasten.

Waarschuwing
Draai de vergrendelmoer van de buis niet te strak aan, omdat hierdoor de schroef naar
buiten kan komen.

Waarschuwing
Als de basis goed op het hoofd van de patiënt is bevestigd, moet u de moer niet verder
aandraaien om de botschroef niet te beschadigen.

Waarschuwing
Oefen niet te veel kracht uit op de schroeven om breuken te vermijden. Als de schroef zo
vastgedraaid is dat deze niet meer kan bewegen, draai deze dan een halve slag los.
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Waarschuwing
De chirurg moet zorgen dat de EM-schedelreferentiebasis stevig op een veilig, niet-
gevoelig deel van het hoofd van de patiënt wordt bevestigd. Omdat de EM-
schedelreferentiebasis wordt bevestigd middels een minimale incisie en er lichte druk
wordt uitgeoefend, kan bevestiging op kritieke delen leiden tot letsel bij de patiënt.

Waarschuwing
Stoot niet tegen de EM-schedelreferentiebasis en trek niet aan de kabel. Dit kan leiden tot
letsel bij de patiënt en tot onnauwkeurigheden. Opnieuw registreren is vereist als de
patiëntreferentie is verplaatst of per ongeluk is bewogen na registratie.

De EM-patiëntreferentie aanbrengen met tape

①

Afbeelding 10  

Stap

1. Plaats de EM-patiëntreferentie met behulp van de installatietutorial in het trackingvolu-
me.
OPMERKING. Voor procedures waarbij een grote nauwkeurigheid vereist is, moet de in-
vasieve EM-schedelreferentiebasis worden gebruikt. 

2. Bevestig de EM-patiëntreferentie met tape ① rechtstreeks op de huid.

3. Vorm een lus met de kabel van de EM-patiëntreferentie en tape deze op het hoofd van
de patiënt zoals in de software wordt getoond.

De EM-veldgenerator met positioneringsarm positioneren

Bevestig de EM-veldgenerator aan de positioneringsarm als hieronder beschreven.
Het trackingvolume start op 5 cm vanaf de zijkant van de EM-veldgenerator (de kant die naar het
gezicht van de patiënt is gericht) en gaat over in een gebied van maximale nauwkeurigheid. De
nauwkeurigheid in de eerste 5 cm van het trackingvolume is minder. Dit betekent dat voor het
bereiken van optimale nauwkeurigheid het interessegebied zich op 10-35 cm van de voorzijde van
de EM-veldgenerator moet bevinden.

Eerste handelingen
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①

Afbeelding 11  

Stap

1. Bevestig de positioneringsarm ① zodanig op de ok-tafel dat de EM-veldgenerator naar
het hoofd van de patiënt is gericht.

2. Bevestig de systeemkabels.

OPMERKING. Voor meer informatie over de opstelling van het systeem en de systeemkabels, zie
de betreffende systeemhandleidingen. 
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5.2 Positioneren

Het hoofd van de patiënt positioneren

Positioneer het hoofd optimaal in het trackingvolume. De software helpt u om de optimale positie
te vinden.

①

②

③
④

Afbeelding 12  

Nr. Component

①

Indicatoren voor positie van het hoofd:
• Groen: Good position
• Geel: Acceptable position
• Rood: Improve position

② Bol: Het hoofd van de patiënt.

③
Representatie trackingvolume.
OPMERKING. Referenties moeten zich in deze representatie bevinden tijdens de proce-
dure. 

④ Selecteer Distortion Help om vervorming te corrigeren.

OPMERKING. Tijdens controle van de nauwkeurigheid worden de patiëntreferentie en de
instrumentrepresentaties niet weergegeven. In plaats daarvan wordt de afstand tussen de
pointerpunt en het referentieverificatiepunt weergegeven. 

Positioneren
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Indicatoren voor positie van het hoofd

Indicator Uitleg

Het hoofd van de patiënt bevindt zich in het trackingvolume in
een optimale positie.

Het hoofd van de patiënt bevindt zich in het trackingvolume in
een acceptabele, maar niet optimale positie.

Het hoofd van de patiënt bevindt zich in het trackingvolume in
een niet-acceptabele positie. U moet de positie van het hoofd
verbeteren om te kunnen doorgaan naar de volgende stap.
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5.3 Controleer het veld

Over Veldvervorming

Veldvervorming vermindert de trackingnauwkeurigheid. De software helpt u bij het controleren of
er sprake is van veldvervorming.

①
②

Nr. Component

① Representatie van de pointer

② Representatie van de patiëntreferentie

Indicatoren voor veldvervorming

Voer de pointer door het hele trackingvolume om te controleren op vervormingen van het veld. Als
indicatoren voor veldvervorming op het scherm worden weergegeven, dan is het waarschijnlijk dat
er sprake is van veldvervorming nabij of in het veld.
OPMERKING. Raadpleeg voor aanvullende informatie over mogelijke oorzaken van EM-
veldvervorming de betreffende systeemhandleidingen. 

Het EM-wegwerpstilet is niet geschikt voor verificatie van het veld.

Indicator Uitleg

Er is een kleine veldvervorming die de pointer beïnvloedt, of
de pointer bevindt zich te dicht bij de rand van het trackingvo-
lume.

Controleer het veld
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Indicator Uitleg

Er is een kleine veldvervorming die de pointer en de patiëntre-
ferentie beïnvloedt.

Er is een grote veldvervorming. De pointer en patiëntreferen-
tie kunnen niet meer worden gedetecteerd.

INSTALLATIE NAVIGATIE
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5.4 EM-trackingnauwkeurigheid

Over EM-trackingnauwkeurigheid garanderen

Cranial EM levert alleen ondersteuning aan de chirurg en is geen substituut voor, of vervanging
van de ervaring en/of verantwoordelijkheid van de chirurg. Desalniettemin is de correcte
nauwkeurigheid van het systeem essentieel voor de prestaties.
Algehele navigatiefouten met Cranial EM kunnen tot 3 mm bedragen. Gebruik Cranial EM
uitsluitend voor procedures waarvoor dit nauwkeurigheidsniveau acceptabel is. Verschillende
factoren kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de systeemnauwkeurigheid. Voor een
geslaagde navigatie zijn een goede opstelling en hantering, alsook een nauwkeurige verificatie
van essentieel belang.
Het volgen van de aanbevelingen in dit hoofdstuk is uiterst belangrijk om de EM-
trackingnauwkeurigheid te garanderen.

Nauwkeurigheid verifiëren

Waarschuwing
Verifieer periodiek de nauwkeurigheid tijdens de gehele procedure door de positie van het
instrument en de weergegeven pointer te vergelijken in de beeldweergaven met het
daadwerkelijke punt op de anatomie van de patiënt.

Gebruik van geschikte scans

Zorg ervoor dat de juiste patiëntscans worden gebruikt. Gebruik geen vervormde MRI-scans voor
registratie. Gebruik, indien beschikbaar, 3D-correctie voor alle scans.
Leg de beeldset(s) vast die worden gebruikt voor registratie volgens de Brainlab-scanprotocols.
Mogelijke bronnen voor fouten omvatten MRI-hoofdtelefoons die in de huid drukken tijdens de
scan of slangen en tape op de patiënt die het huidoppervlak vervormen.
Vergelijk het gezicht van de patiënt met de 3D-reconstructie voor
oppervlaktekoppelingsregistratie. Vermijd gebieden waarbij er een verschil is tussen de
daadwerkelijke anatomie van de patiënt en de 3D-softwarereconstructie.

De positie van de patiëntreferentie

Plaats de patiëntreferentie op een vast gebied, zo dicht mogelijk bij het doelgebied. Hoe dichter
de referentie bij het daadwerkelijke doelgebied is gemonteerd, hoe nauwkeuriger de procedure
zal zijn.
Zorg ervoor dat de referentie zich binnen de meest nauwkeurige deel van het trackingvolume
bevindt, idealiter aan de voorkant van de EM-veldgenerator op een afstand tussen 10-35 cm.

Juiste afdekprocedure

Beweeg de geregistreerde patiënt, de patiëntreferentie of de EM-schedelreferentiebasis niet
tijdens de afdekprocedure na de registratie; dit kan leiden tot een verminderde
navigatienauwkeurigheid. Controleer de systeemnauwkeurigheid regelmatig.

Wijzigingen van het patiëntveld en de positie van de EM-veldgenerator minimaliseren

Vermijd wijzigingen van de positie van het hoofd van de patiënt of de EM-veldgenerator na
registratie.
Wijzigingen in de installatie kunnen leiden tot een afgenomen navigatienauwkeurigheid. Voordat u
met registreren begint, dient u ervoor te zorgen dat de patiënt zich in de voor de operatie
gewenste positie bevindt.

EM-trackingnauwkeurigheid
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Als het nodig is om het hoofd van de patiënt tijdens de operatie te verplaatsen, controleer dan of
de systeemnauwkeurigheid nog steeds voldoende is of herhaal de registratie.

INSTALLATIE NAVIGATIE
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6 TRACKING
6.1 Trackingsysteem

Over het trackingvolume

Voor een succesvolle registratie en navigatie, moeten de instrumenten zich bevinden binnen het
trackingvolume.
Gebruik de trackingvolume-indicatoren om te controleren of een instrument of referentie zich
binnen het trackingvolume bevindt met voldoende nauwkeurigheid en om te controleren of er
enige interferentie is (bijvoorbeeld door metaal, een elektrisch scheerapparaat, debrider of een
andere veldgenerator).

Instrument/patiëntreferentiestatus

Indicator Uitleg

De pointer/patiëntreferentie bevindt zich in het trackingvolume en er is geen in-
terferentie gedetecteerd.

De pointer/patiëntreferentie bevindt zich in het trackingvolume, maar tracking-
nauwkeurigheid is laag door:
• Interferentie (voor aanvullende informatie raadpleegt u een van de betreffen-

de systeemhandleidingen).
• Instrument of patiëntreferentie bevindt zich niet in het midden van het navi-

gatievolume. Idealiter moeten instrumenten in het navigatieveld worden ge-
centreerd en zich niet in de buitengrenzen bevinden.

Pointer, instrument of patiëntreferentie bevindt zich in het trackingvolume,
maar trackingnauwkeurigheid is onvoldoende.

Pointer, instrument of patiëntreferentie is niet bevestigd, of wel bevestigd maar
bevindt zich niet binnen het trackingvolume.

TRACKING
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Status trackingsysteem

Indicator Uitleg

Er is een fout opgetreden met het trackingsysteem. Het is momenteel niet be-
schikbaar.

Het trackingsysteem is onderbroken.

Het trackingsysteem is bezig met opwarmen.

Trackingsysteem
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6.2 Trackinginstrumenten

Trackingprioriteit voor navigatie

De software werkt de navigatieweergaves bij op basis van de positie van het instrument met de
hoogste prioriteit. Instrumenten met een lagere prioriteit worden weergegeven, maar worden niet
standaard gebruikt om de weergaven te updaten.
Instrumenten in het midden van het trackingvolume hebben een hogere prioriteit dan
instrumenten die zich bij de grenzen van het trackingvolume bevinden. Op instrumenten in het
midden zijn de volgende prioriteiten voor navigatie van toepassing:
1. EM-pointer of korte EM-pointer
2. EM-registratiepointer
3. EM-wegwerpstilet
4. EM-instrumentreferentie

OPMERKING. Om de navigatieweergaves te updaten tot de positie van een instrument met een
lagere prioriteit, moeten de instrumenten met hogere prioriteit uit het trackingvolume worden
verwijderd. 

Trackingprioriteit voor registratie

1. EM-registratiepointer
2. Korte EM-pointer
3. EM-pointer

Trackinglatenties

Controleer op trackinglatenties door de beweging van instrumenten te vergelijken op het scherm
met dat van het daadwerkelijke instrument.

Waarschuwing
Informatie in het navigatiescherm kan vertraagd zijn in vergelijking met uw daadwerkelijk
gevolgde instrument. Indien de navigatieweergave traag is, dient u de zichtbare gegevens
tot een minimum te beperken.

Gebruik van Tracking onderbreken

Om de generatie van het EM-veld tijdelijk te stoppen (bijvoorbeeld tijdens neuromonitoring) kunt u
Pause Tracking gebruiken.

Stap

1. Selecteer Pause Tracking onder Navigation.

2. Activateer Pause Tracking door de schuifbalk naar rechts te schuiven.
OPMERKING. Om Pause Tracking te kunnen gebruiken, moet de monitor op het sys-
teem zijn aangesloten. 

OPMERKING. Wanneer Pause Tracking is geactiveerd, verschijnt het symbool Pause op de
trackingstatus. 

TRACKING
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7 REGISTRATIE-
INFORMATIE

7.1 Patiëntregistratie

Over Patiëntregistratie

Met patiëntregistratie kan de software de preoperatieve beeldgegevens van de patiënt in kaart
brengen op de fysieke anatomie van het hoofd van de patiënt. Registratie wordt normaal
gesproken uitgevoerd in een steriele omgeving.

Waarschuwing
De software gebruikt preoperatieve scanbeelden van de patiënt. De feitelijke anatomie van
de patiënt kan verschillen van de preoperatieve beeldgegevens (bijvoorbeeld vanwege
resecties). Zorg dat voor registratie de anatomie van de patiënt gelijk is aan wat wordt
gezien in de beeldset.

Registratiemethodes

Methode Uitleg

Surface Match Leg het huidoppervlak van de patiënt vast met behulp van de EM-
pointer, korte EM-pointer of EM-registratiepointer.

Landmark Registreer de markers die door de patiënt worden gedragen tijdens
het scannen of de vooraf geplande oriëntatiepunten in de beeldset.

OPMERKING. Oppervlaktekoppeling is de standaard registratiemethode. Als u wilt overschakelen
naar registratie van oriëntatiepunten moet u Landmark kiezen in het vervolgkeuzemenu op het
registratiescherm. 

Gegevens kunnen niet worden gebruikt voor registratie

Als er wel een patiënt is geselecteerd, maar geen gegevens, verschijnt het volgende pop-
upvenster:

REGISTRATIE-INFORMATIE
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Afbeelding 13  

Selecteer OK om te worden doorgestuurd naar Patient Data Selection.
OPMERKING. In zeldzame gevallen komen de geselecteerde patiëntgegevens niet overeen met
de scanprotocollen. Raadpleeg de softwarehandleiding voor Patient Data Manager voor meer
informatie over geschikte gegevens. 

Een vorige registratie herstellen

Als de software onverwachts wordt afgesloten, kan de registratie van de vorige sessie worden
hersteld.

Patiëntregistratie
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7.2 Pointers voor registratie

Pointers voor steriele en niet-steriele registratie

① ②
Afbeelding 14  

Gebruik voor steriele registratie de EM-pointer ① of de korte EM-pointer ②.

Afbeelding 15  

Gebruik de EM-registratiepointer voor niet-steriele registratie.
Het EM-wegwerpstilet is niet geschikt voor het registreren van een patiënt.

Waarschuwing
Gebruik de EM-pointer niet op de ogen van de patiënt.

Waarschuwing
EM-pointers zijn niet bedoeld voor gebruik in een MR-omgeving. Stel het instrument niet
bloot aan een sterk magnetisch veld, zoals een MRI-scanner, omdat het instrument
hierdoor magnetisch kan worden. Tracking of volgen met een magnetisch instrument kan
resulteren in een onjuiste navigatie en mogelijk persoonlijk letsel.

Voordat u begint

Waarschuwing
Lees zorgvuldig het hoofdstuk over de EM-pointer in de betreffende
instrumentenhandleiding.

Waarschuwing
Controleer of de EM-pointer goed functioneert door de nauwkeurigheid ervan te
controleren. Raadpleeg de betreffende instrumentenhandleiding voor meer informatie.

REGISTRATIE-INFORMATIE
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Waarschuwing
EM-pointers zijn uiterst nauwkeurige en gevoelige medische instrumenten. Als u een
pointer laat vallen (zelfs als deze in de bewaarkoffer ligt), moet de kalibratienauwkeurigheid
worden gecontroleerd zoals wordt beschreven of moet u contact opnemen met Brainlab
voor advies over hoe u nu moet verdergaan.

Stel de EM-pointers niet bloot aan röntgenstraling, omdat hierdoor het instrument kan
beschadigen.

Gebruik de EM-pointer, korte EM-pointer en EM-registratiepointer alleen in combinatie met
instrumenten die zijn vrijgegeven voor gebruik met het EM-navigatiesyseteem van
Brainlab.
OPMERKING. Wanneer u EM-pointers gebruikt voor registratie, dient u erop te letten dat de
pointerpunt geen letsel toebrengt aan de patiënt. Bloedvaten, ogen en andere gevoelige gebieden
zijn niet geschikt voor registratie van oriëntatiepunten. 

Geschikte gebieden voor het vastleggen van punten

• Gebruik de pointers niet op zacht weefsel dat van positie kan verschuiven (bijv. losse huid).
• Om een optimale nauwkeurigheid te garanderen, dient u punten op beide kanten van het

gezicht van de patiënt vast te leggen.
• Over het algemeen zijn benige structuren met een oppervlakte die gewoonlijk niet wijzigt

tijdens anesthesie geschikt voor het vastleggen van punten.
OPMERKING. De mandibula is geen acceptabele benige structuur voor het vastleggen van
punten omdat de positie ervan kan verschuiven ten opzichte van de patiëntreferentie. 

Pointers voor registratie
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8 OPPERVLAKTEKOPPE-
LINGSREGISTRATIE

8.1 Inleiding tot
oppervlaktekoppelingsregistratie

Over Oppervlaktekoppelingsregistratie

Met oppervlaktekoppelingsregistratie legt u specifieke oppervlakken van het hoofd van de patiënt
vast met de EM-pointer, korte EM-pointer of de EM-registratiepointer.
De software gebruikt een oppervlaktekoppelingsalgoritme om de anatomie van de patiënt te
koppelen aan de preoperatieve CT/MR-beelden. Alleen anatomische oppervlaktepunten
opgenomen in de CT/MR-beeldsets kunnen worden vastgelegd en gebruikt door het
oppervlaktekoppelingsalgoritme. Leg geen punten vast in gebieden die onstabiel zijn vergeleken
met CT- of MR-scan (bijv. rond de kin).
Een voordeel van oppervlaktekoppelingsregistratie is dat er geen CT/MR-markers nodig zijn.

Vereisten beeldset

• De beeldset dient een gebied te bevatten dat op de anatomie van de patiënt is vastgelegd,
waaronder de gehele neus.

• De coupedikte voor het oppervlaktekoppelingsbeeld mag niet groter zijn dan 3 mm.
• Gebruik voor de hoogste registratiekwaliteit MR T1-, CT- of CTA-beeldsets.
• Het gebruik van MR T2-beeldensets kan leiden tot een verminderde registratiekwaliteit.

Gegevenskwaliteit is onvoldoende

Als de gegevenskwaliteit onvoldoende is voor oppervlaktekoppeling verschijnt het volgende pop-
upvenster:

Afbeelding 16  

OPPERVLAKTEKOPPELINGSREGISTRATIE
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Kies een van de volgende opties om verder te gaan.

Opties

Load New Data Stuurt door naar Patient Data Selection.

Landmark Start de registratie van oriëntatiepunten.

Select Manually
Opent Data Selection in de zijbalk. In dat ge-
val kunt u de gegevens wel selecteren, maar
zal de kwaliteit onvoldoende zijn.

OPMERKING. Scan alleen de anatomische regio’s die zijn opgenomen in de beeldset voor
oppervlaktekoppelingsregistratie. Raadpleeg het Brainlab-scanprotocol voor informatie over
geschikte beeldsets. 

OPMERKING. Oppervlaktekoppelingsregistratie heeft een grotere kans van falen als het wordt
gebruikt met rotationele angiografie, een C-boog of Cone Beam CT-beeldsets. Het wordt
aanbevolen de oppervlaktekoppelingsregistratie eerst in MR- of CT-beeldsets uit te voeren, en
dan automatische beeldfusie te gebruiken om andere beeldtypes te fuseren. 

OPMERKING. Wanneer de 3D-reconstructie een resultaat geeft dat extreem afwijkt van het
huidoppervlak van de patiënt, kunt u de drempelwaarde wijzigen door op de drempelwaardetoets
in de software te klikken. 

Beeldsetselectie

De software selecteert automatisch die beeldset die het meest geschikt is voor
oppervlaktekoppelingsregistratie. Als u niet wilt registreren met behulp van de automatisch
geselecteerde beeldset, kunt u onder Selected Data een andere beeldset selecteren. Raadpleeg
de softwarehandleiding voor Patient Data Manager voor meer informatie.
OPMERKING. Eerdere registraties gaan verloren als u een nieuwe beeldset selecteert. 

Registratie onderbreken

Als een registratie om welke reden dan ook wordt onderbroken, dan moet de registratie opnieuw
worden uitgevoerd.
OPMERKING. Registraties worden automatisch na 24 uur verwijderd. 

Typische workflow voor oppervlaktekoppelingsregistratie

De software leidt u door de registratie op basis van anatomische oriëntatiepunten en de
patiëntpositie ten opzichte van de EM-veldgenerator.

Stap

1. Verifieer het oppervlak van de 3D-reconstructie.

2. Leg drie anatomische oriëntatiepunten vast zoals geïnstrueerd door de software.

3. Leg oppervlaktekoppelingspunten vast met de EM-pointer, korte EM-pointer of EM-re-
gistratiepointer.

4. Controleer de registratienauwkeurigheid.

Inleiding tot oppervlaktekoppelingsregistratie
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8.2 Oppervlaktekoppelingsregistratie activeren

Over Activeren

Selecteer Next na voltooiing van de Setup Navigation. Oppervlaktekoppelingsregistratie opent
automatisch als standaard.

Scherm Patiëntregistratie

De software selecteert automatisch de beste beeldset voor registratie. Indien nodig kunt u
overschakelen naar een andere geladen beeldset door het gegevenspictogram te selecteren.

① ②

④

③

Afbeelding 17  

Nr. Component

① 3D-reconstructie van de beeldset. Gebruik deze reconstructie om het oppervlak te contro-
leren.

②

Het groene gebied op het 3D-model geeft het ideale gebied weer waarbinnen de opper-
vlaktekoppelingspunten moeten worden verkregen.
De animatie toont hoe u de pointer over het oppervlak dient te bewegen om de beste re-
sultaten te bereiken.

③ Druk op Start Over om de registratie opnieuw te starten.

④ Selecteer Threshold om het dialoogvenster voor de huiddrempel te openen.

Het 3D-oppervlak verifiëren

Voordat u de registratie begint, dient u het oppervlak van de 3D-reconstructie te onderzoeken om
te bepalen of het geschikt is voor oppervlaktekoppelingsregistratie.
Controleer of:
• het oppervlak van het gezicht duidelijk zichtbaar is;
• het huidoppervlak glad is zonder scheurtjes of grote artefacten;
• de 3D-reconstructie op de patiënt lijkt;
• u alle slangetjes, tape en andere instrumenten heeft vastgesteld, die het uiterlijk van het

gezicht na het scannen van de patiënt kunnen hebben gewijzigd.

OPPERVLAKTEKOPPELINGSREGISTRATIE
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OPMERKING. Let erop dat er huidverschuiving kan hebben plaatsgevonden tijdens het scannen
door het patiëntfixatie-instrument. 

De drempelwaarde wijzigen

Als het huidoppervlak niet goed in beeld kan worden gebracht (bijv. wanneer Cone Beam CT
wordt gebruikt), selecteert u Threshold om naar wens aan te passen.

Stap

1.

①

Selecteer Threshold ① in de werkbalk.

2.

②

Gebruik de schuifbalk in het dialoogvenster ② om het huidoppervlak naar wens in beeld
te brengen.

Oppervlaktekoppelingsregistratie activeren
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Stap

3.

③

Als de visualisatie correct is, selecteert u Accept ③ om verder te gaan met de procedure.
Selecteer Cancel of Reset om de procedure te annuleren of te herhalen.

OPPERVLAKTEKOPPELINGSREGISTRATIE
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8.3 Oppervlaktekoppelingsregistratie uitvoeren

Voordat u begint

Waarschuwing
Vermijd het vastleggen van punten in gebieden waar de anatomie van de patiënt kan
verschillen van de beeldset (bijv. gezwollen delen van het gezicht of huidverschuiving als
gevolg van een andere positie van de patiënt). Dit kan resulteren in een onjuiste registratie
en navigatie.

Vastleggen van het eerste punten

Afbeelding 18  

Er worden door de software vier registratiepunten vastgesteld in een vaste volgorde:
• Canthus lateralis rechts
• Frontonasale sutuur
• Canthus lateralis links
• Inion

Er moeten drie van deze punten worden vastgelegd. Indien een van de punten niet beschikbaar is
door de positie van de patiënt, drukt u op Skip Point om verder te gaan naar het volgende punt.
OPMERKING. Selecteer Start Over om de registratie opnieuw te starten vanaf het begin. Alle
punten die reeds zijn verkregen, worden gewist. 

Oppervlaktekoppelingsregistratie uitvoeren
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Huidoppervlaktepunten vastleggen

③

②①

④

Afbeelding 19  

Stap

1. Houd de pointer binnen het trackingvolume.

2. Houd de pointer voorzichtig tegen de huid van de patiënt en beweeg de pointer in het
groene doelgebied ②.
OPMERKING. Houd de pointer onder een hoek tussen 40° en 60° ten opzichte van het
huidoppervlak om te zorgen voor een nauwkeurige registratie. Als de hoek te steil is, kan
de pointer snel vastlopen op oppervlakteonregelmatigheden en als de hoek te vlak is, kan
de punt boven het huidoppervlak bewegen. 

3. Druk op de regelknop van de pointer om het vastleggen van punten te beginnen. Houd de
regelknop ingedrukt en schuif de pointerpunt langs het groene gebied, waarbij u constant
contact houdt met de huid van de patiënt.
De punten worden weergegeven op de 3D-reconstructie ①. Het wordt aanbevolen om
ook punten op het bovenste gedeelte van het voorhoofd vast te leggen als het gebied niet
is afgedekt tijdens registratie.
OPMERKING. Als de pointerpunt contact met de huid van de patiënt verliest, drukt u op
Start Over ③ om opnieuw te beginnen met het vastleggen van het huidoppervlak.
 

4. Naarmate er meer punten worden vastgelegd, vult een voortgangsbalk ④ zich en hoort u
een toon.

5. Nadat de vastlegging van het punt is voltooid, gaat de software verder met verificatie.
Controleer de nauwkeurigheid van de registratie in het scherm dat wordt geopend.

Waarschuwing
Tijdens het vastleggen van punten, houdt u de pointerpunt voortdurend in contact met de
huid van de patiënt. Oefen geen druk uit op de pointerpunt op de huid van de patiënt omdat
hierdoor de huid ingedrukt kan worden en het systeem de punten dieper vastlegt dan
huidniveau.

Waarschuwing
Het te snel vastleggen van punten tijdens registratie kan leiden tot onnauwkeurigheden.

OPPERVLAKTEKOPPELINGSREGISTRATIE
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Vastleggen van huidoppervlaktepunten pauzeren

Stap

Laat de regelknop op de EM-pointer of korte EM-pointer los om het vastleggen van huidopper-
vlaktepunten te pauzeren.
Druk opnieuw op de regelknop om het vastleggen te hervatten.
OPMERKING. U kunt de EM-registratiepointer ook in de craniale modus gebruiken voor een
niet-steriele registratie. 

Oppervlaktekoppelingsregistratie uitvoeren
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8.4 Nauwkeurigheid van
oppervlaktekoppelingsregistratie

Mogelijke redenen voor verminderde navigatienauwkeurigheid

Waarschuwing
Om voldoende nauwkeurigheid te garanderen, moet de beeldset (bijv. CT, MR) geschikt zijn
voor stereotactische navigatieprocedures en moet de juistheid van 3D worden
gegarandeerd. Scan de patiënt zoals beschreven in het Brainlab-scanprotocol.

Waarschuwing
Als gevolg van mogelijke vervormingen in de MR-beeldsets kan de
navigatienauwkeurigheid minder zijn op het doelpunt, ook als de registratie voldoende is
geverifieerd.

Waarschuwing
Controleer de nauwkeurigheid dicht bij het interessegebied, maar niet rechtstreeks op
geregistreerde oriëntatiepunten. Onthoud dat de navigatienauwkeurigheid minder kan zijn
in gebieden waar de nauwkeurigheid niet is geverifieerd vanwege foutpropagatie.

Waarschuwing
Nauwkeurigheid kan verschillen binnen het trackingvolume, afhankelijk van de afstand
tussen het instrument en de EM-veldgenerator.

Als een koppeling niet kan worden gevonden

Na het vastleggen van aanvullende punten wordt het bijbehorende dialoogvenster geopend
wanneer de software nog steeds geen koppeling kan vinden.

Opties

Selecteer More Points om meer punten vast te leggen.
Het dialoogvenster voor registreren wordt geopend. Aanvullende punten krijgen een andere
kleur.

Selecteer Start Over om de registratie te herstarten.
Alle punten die reeds zijn verkregen, worden gewist.

Selecteer Landmark om over te schakelen naar het registreren van oriëntatiepunten.

OPPERVLAKTEKOPPELINGSREGISTRATIE
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Als er een registratie wordt gevonden

Wanneer de registratie geslaagd is, wordt het registratieverificatiescherm geopend.

Afbeelding 20  

Stap

1. Houd de pointer op ten minste drie bekende anatomisch oriëntatiepunten en controleer of
de positie van de pointer in beeldweergaves overeenkomt met het werkelijke punt op de
anatomie van de patiënt.

2. Houd de pointer op verschillende punten op de schedel van de patiënt en controleer of de
weergegeven afstand vanaf de virtuele pointerpunt tot de huid van de patiënt overeen-
komt met de daadwerkelijke pointerpositie.
OPMERKING. Afstandsmeting wordt weergegeven als de pointerpunt zich binnen 8 mm
van het berekende oppervlak bevindt. 

3. Als de geverifieerde registratie acceptabel is, selecteert u Yes om verder te gaan met de
procedure.

Waarschuwing
Controleer de nauwkeurigheid bij meerdere anatomische oriëntatiepunten, vooral in het
doelgebied, omdat dit kan verschillen van de nauwkeurigheid die is gecontroleerd op het
huidoppervlak. Indien het interessegebied niet toegankelijk is, dient u de gebieden zo dicht
mogelijk bij het interessegebied te verifiëren.

Verbeteringsopties

Stap

1. Als de registratie na visuele verificatie onacceptabel blijkt, selecteert u No op het registra-
tieverificatiescherm.

Nauwkeurigheid van oppervlaktekoppelingsregistratie
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Stap

2.

Het dialoogvenster Improvement Options wordt geopend.

3. Selecteer een optie om door te gaan:
• More Points: Leg 10 aanvullende oppervlaktepunten vast. Eventueel eerder verkre-

gen oppervlaktepunten blijven behouden en worden opgenomen in de berekening.
• Start Over: Start opnieuw met de registratie.
• Landmark: Overschakelen naar het registreren van oriëntatiepunten.

OPMERKING. Als een aanzienlijke afwijking wordt waargenomen tijdens visuele controle,
wordt het aanbevolen om No te selecteren en/of de nauwkeurigheid van de pointer te
controleren. 

Meer punten gebruiken

Als de oppervlaktekoppelingsregistratie geslaagd is, maar het resultaat tijdens verificatie blijkt
niet optimaal, kunt u More Points toevoegen ter verbetering.
Na het toevoegen van meer punten zijn er twee mogelijkheden:

Opties

Het algoritme vindt een koppeling en het verificatiescherm wordt geopend. U kunt nu wisselen
tussen de twee registraties met de wisseltoets Last Solution (zie hieronder).

Het algoritme vindt geen koppeling. Dit betekent dat de aanvullende punten de software niet
hebben geholpen om de registratie te verbeteren en het pop-upvenster No match found opent.

OPMERKING. Als u Last Solution selecteert, keert u terug naar de verificatiepagina voor de
voorgaande oplossing. De aanvullende punten worden verwijderd en de vorige registratie wordt
geopend. 

De laatste oplossing gebruiken om registraties te vergelijken

Als u More Points selecteert uit de Improvement Options en er wordt een koppeling gevonden,
dan zal de software de verificatiepagina van beide uitgevoerde registraties tonen: de originele en
de aanvullende punten.
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De wisseltoets Last Solution kan worden geactiveerd op de werkbalk. U kunt nu wisselen tussen
de twee geslaagde registraties en ze vergelijken.

Stap

1.

①

Wissel met Last Solution op de werkbalk ① om de twee registraties te vergelijken.

2.

②

Als een van de registraties acceptabel is, selecteert u Yes om verder te gaan ②.
Als geen van de registraties acceptabel is, selecteert u No om terug te gaan naar Land-
mark of naar Start Over. Verbeter de registratie opnieuw tot het resultaat acceptabel is.

Nauwkeurigheid van oppervlaktekoppelingsregistratie
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9 REGISTRATIE VAN
ORIËNTATIEPUNTEN

9.1 Inleiding tot registratie van oriëntatiepunten

Over Registratie van oriëntatiepunten

Met oriëntatiepuntregistratie legt u specifieke oppervlakken van het hoofd van de patiënt vast
met de EM-pointer, korte EM-pointer of de EM-registratiepointer.
Allereerst plant u registratiepunten in de preoperatieve beeldset, met of zonder het gebruik van
ijkmarkers. Vervolgens legt u dezelfde punten vast op de anatomie van de patiënt. De software
correleert de beeldset met de werkelijke anatomie van de patiënt.
Alleen anatomische oppervlaktepunten opgenomen in de CT/MR-beeldsets kunnen worden
vastgelegd en gebruikt door het oriëntatiepuntalgoritme. Leg geen punten vast in gebieden die
onstabiel zijn vergeleken met CT- of MR-scan (bijv. rond de kin).
OPMERKING. Voor gedetailleerde informatie over het plaatsen van ijkmarkers op de patiënt,
raadpleegt u de gebruikershandleiding van de producent. 

Vereisten beeldset

De beeldset dient een gebied te bevatten dat op de anatomie van de patiënt is vastgelegd,
waaronder de gehele neus.
Gebruik voor de hoogste registratiekwaliteit MR T1-, CT- of CTA-beeldsets.
Het gebruik van MR T2-beeldensets kan leiden tot een verminderde registratiekwaliteit.
OPMERKING. Raadpleeg het Brainlab-scanprotocol voor informatie over geschikte beeldsets. 

Beeldsetselectie

De software selecteert automatisch de beeldset die het meest geschikt is voor registratie van
oriëntatiepunten. Als u niet wilt registreren met behulp van de automatisch geselecteerde
beeldset, kunt u onder Selected Data een andere beeldset selecteren. Raadpleeg de
softwarehandleiding voor Patient Data Manager voor meer informatie.
OPMERKING. Eerdere registraties gaan verloren als u een nieuwe beeldset selecteert. 

Registratie onderbreken

Als een registratie om welke reden dan ook wordt onderbroken, dan moet de registratie opnieuw
worden uitgevoerd.
OPMERKING. Registraties worden automatisch na 24 uur verwijderd. 
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Typische workflow registratie van oriëntatiepunten

Stap

1. Schakel over naar Landmark-registratie als dit niet uw standaardregistratiemethode is.

2. Registratiepunten plannen.

3. Registreer de punten in de volgorde die de software aangeeft.

4. Verifieer de registratienauwkeurigheid.

Inleiding tot registratie van oriëntatiepunten
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9.2 Registratie van oriëntatiepunten activeren

Over Activeren

Dit gedeelte beschrijft hoe u handmatig registratiepunten plant (ijkmarkers of oriëntatiepunten).

Registratie van oriëntatiepunten openen

Surface Match is de standaard registratiemethode (indien aanwezig). Daarom moet u deze
handmatig wijzigen in registratie Landmark.
Het puntplanningscherm wordt geopend als u Landmark selecteert, en geeft aan dat u punten
moet plannen.

Afbeelding 21  

Stap

1. Selecteer Surface Match om het vervolgkeuzemenu te openen.

2. Selecteer Landmark in het vervolgkeuzemenu.

Scherm Patiëntregistratie

③

④

⑤

⑥

⑦

②①

Afbeelding 22  
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Nr. Component Uitleg

① 3D-model Registratiepunten handmatig toevoegen door te drukken op het
3D-model.

②
Axiale, Coronale en
Sagittale (ACS)
weergaven

Tenslotte verplaatst u geplande punten door het ronde draadkruis
in de ACS-weergaven te slepen.

③ Data
Indien meer dan één dataset/beeldset beschikbaar is, drukt u op
deze toets om de dataset die u voor registratie van oriëntatiepun-
ten wilt gebruiken, te selecteren.

④ Zoom Zoom in op de registratiepunten door met de schuifbalk te schui-
ven of door op de min- of plussymbolen te drukken.

⑤ Verwijderen Wis punten door het punt te selecteren en vervolgens te drukken
op X ernaast.

⑥ Puntenlijst Lijst met geplande punten.

⑦ Registration

• Actief indien vier of meer punten zijn gedefinieerd.
• Opent het Registration-scherm en past de geplande punten toe.

OPMERKING. Als u punten te dicht op elkaar of in een rij plant, is
de registratie niet nauwkeurig. U kunt dan niet verdergaan. 

Het 3D-oppervlak verifiëren

Voordat u de registratie begint, dient u het oppervlak van de 3D-reconstructie te onderzoeken om
te bepalen of het geschikt is voor de registratie van oriëntatiepunten.
Controleer of:
• het oppervlak van het gezicht duidelijk zichtbaar is;
• het huidoppervlak glad is zonder scheurtjes of grote artefacten;
• de 3D-reconstructie op de patiënt lijkt;
• u alle slangetjes, tape en andere instrumenten heeft vastgesteld, die het uiterlijk van het

gezicht na het scannen van de patiënt kunnen hebben gewijzigd.
OPMERKING. Let erop dat er huidverschuiving kan hebben plaatsgevonden tijdens het scannen
door het patiëntfixatie-instrument. 

De drempelwaarde wijzigen

Als het huidoppervlak niet voldoende in beeld kan worden gebracht (bijv. wanneer Cone Beam CT
wordt gebruikt), ga dan terug naar registratie Surface Match en gebruik de functie Threshold.

Registratie van oriëntatiepunten activeren
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9.3 Registratiepunten plannen

Optimale puntpositionering voor registratie

Om een optimale registratie van de ijkmarkers of oriëntatiepunten te bereiken:
• spreidt u de ijkmarker/oriëntatiepuntposities rondom het hoofd, zo wijd verspreid als mogelijk

en niet in een rechte lijn;
• vermijdt u het plaatsen van ijkmarkers/oriëntatiepunten in een symmetrische structuur (d.w.z. in

een rij of regelmatige vorm);
• vermijd gebieden met losse huid;
• de ijkmarker/oriëntatiepuntposities moeten zich bevinden rond het doelgebied.

Types registratiepuntplanning

In registratiepuntenplanning kunt u:
• oriëntatiepunten plannen: anatomische of kunstmatige (bijvoorbeeld, spalken, geïmplanteerde

schroeven, etc.);
• ijkmarkers plannen die zichtbaar zijn in de beeldset.

Alle registratiepunten die zijn gepland in de navigatiesoftware worden in oranje weergegeven op
het scherm.
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9.4 Anatomische markers plannen

Over Registratie plannen met anatomische markers

In deze sectie wordt beschreven hoe anatomische oriëntatiepunten kunnen worden gepland.

Punten selecteren

Stap

Druk op het gewenste punt op het 3D-model of in de puntenlijst.
Het punt wordt gemarkeerd in de lijst en wordt gevuld afgebeeld in de weergaves.

Punten opnieuw plaatsen

Stap

1. Selecteer het gewenste punt.

2. Sleep het ronde draadkruis in de ACS-weergaves naar de exact gewenste locatie van het
registratiepunt.

Punten verwijderen

Stap

Druk op de X in de puntenlijst naast het punt dat u wilt verwijderen.

Anatomische markers plannen
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9.5 IJkmarkers plannen

Over Registratie plannen met ijkmarkers

Dit gedeelte beschrijft hoe u handmatig registratiepunten plant met semiautomatische detectie
voor ijkmarkers.

Gebruik van ijkmarkers

Er zijn minstens vier oriëntatiepunten vereist voor registratie. Bij gebruik van ijkmarkers wordt
aangeraden om zes of zeven markers aan de patiënt te bevestigen om zeker te zijn dat u
voldoende oriëntatiepunten heeft in het geval er een marker afvalt.

De patiënt mag de ijkmarkers niet verwijderen. Laat kleine kinderen of gedesoriënteerde
patiënten met bevestigde ijkmarkers niet alleen om het risico op het inslikken van markers
te voorkomen.

IJkmarkers toevoegen met behulp van semiautomatische detectie

Druk direct op de 3D-weergave om de semiautomatische detectiefunctie in te schakelen.
Wanneer u klikt op een marker in de weergave, wordt het registratiepunt direct in het midden
geplaatst.
OPMERKING. Semiautomatische detectie kan alleen worden gebruikt met compatibele
ijkmarkers. 

Stap

1. Druk op een ijkmarker in de 3D-weergave in het puntplanningsscherm.
Het 3D-model roteert tot de ijkmarker vooraan staat.
OPMERKING. Sleep indien nodig de 3D-weergave voor het maken van aanpassingen
aan de 3D-modelrotatie. 

2. Druk op de ijkmarker.
Een registratiepunt (aangegeven met een cirkel) wordt in het midden van de ijkmarker ge-
plaatst.

3.
In de ACS-weergaves dient u ervoor te zorgen dat het registratiepunt in het
midden van de ijkmarker wordt geplaatst. Gebruik de zoomfunctie om te
controleren of het registratiepunt juist is geplaatst.

Waarschuwing
Controleer de positie van elke ijkmarker in de axiale, coronale en sagittale weergaves.

IJkmarkers registreren

Stap

Druk op Registration.
De software vraagt u de punten te registreren.
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9.6 Registratie van oriëntatiepunten uitvoeren

Registratietechnieken

Bij gebruik van een pointer voor het registreren van oriëntatiepunten, hangt de registratietechniek
af van het type punt dat moet worden geregistreerd.

Registratiepunt Techniek

IJkmarkers 

Plaats de pointerpunt in het midden van elke multimodaliteit Donut-re-
gistratiemarker en zorg er daarbij voor dat de punt de huid raakt. Druk
vervolgens op de knop op de EM-pointer of korte EM-pointer.
U kunt ook de EM-registratiepointer gebruiken met de EM-schedelrefe-
rentiebasis.
OPMERKING. Oefen geen druk uit op de huid, omdat de punt moet wor-
den vastgelegd op het oppervlak van de huid. 

Oriëntatiepunten 

Houd de punt van de pointer op het oriëntatiepunt en druk op de pointer-
toets.
OPMERKING. Oefen geen druk uit op de huid, omdat de punt moet wor-
den vastgelegd op het oppervlak van de huid. 

Bot-oriëntatiepunten 

Druk voorzichtig met de punt van de pointer tot het benige oriëntatiepunt
is bereikt, en druk vervolgens op de pointertoets.
OPMERKING. Oefen, zonder de patiënt letsel toe te brengen, voldoende
druk uit zodat de punt op het bot wordt vastgelegd en niet op het opper-
vlak van de huid. 

Over Punten

Punten moeten worden geregistreerd in de volgorde die de software aangeeft.

Waarschuwing
Voer een registratie uit onder steriele omstandigheden en indien mogelijk na het afdekken
van de patiënt om patiëntreferentieverschuiving te voorkomen wat leidt tot een
onnauwkeurige navigatie.

Controleer de nauwkeurigheid van de pointer als de pointer is gevallen of anderszins is
beschadigd, voordat u verder gaat met navigatie.

Voordat u begint

Vermijd het vastleggen van punten in gebieden waar de anatomie van de patiënt kan
verschillen van de beeldset (bijv. gezwollen delen van het gezicht of huidverschuiving als
gevolg van een andere positie van de patiënt). Dit kan resulteren in een onjuiste registratie
en navigatie.

Registratie van oriëntatiepunten uitvoeren
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Punten verkrijgen

①

Afbeelding 23  

Stap

1. Gebruik de EM-pointer, korte EM-pointer of de EM-registratiepointer om punten ach-
ter elkaar te registreren zoals aangegeven door de software.
OPMERKING. Als een marker/oriëntatiepunt niet toegankelijk is door bijvoorbeeld de chi-
rurgische opstelling, dan kunt u een punt overslaan door het volgende punt te selecteren
in de puntenlijst ①.
 

2. Registreer ten minste vier punten of registreer alle punten in de lijst.

3. Selecteer Verification.
Controleer de nauwkeurigheid van de registratie in het dialoogvenster dat wordt geopend.

Visuele indicatoren van de software

De vooraf gespecificeerde punten voor registratie staan vermeld in de software.

Afbeelding 24  

Stap

Registreer een punt zoals dit in de software is aangegeven.
Naast elk punt geeft een vinkje aan dat het punt is geregistreerd.

Geluidsindicatoren van de software

Stap

Elke keer wanneer u een punt registreert, laat de software een pieptoon horen.
Als u probeert om hetzelfde punt meer dan eens te registeren, laat de software een piep met
een andere toon horen. Het punt wordt niet opnieuw geregistreerd.
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Punten toevoegen

Stap

Selecteer Back om aanvullende punten te plannen.
Het scherm Planning Points wordt geopend.

Registratie herhalen

Stap

Om registratie van een punt te herhalen, selecteert u het punt in de puntenlijst ① en legt u het
opnieuw vast.

Registratie van oriëntatiepunten uitvoeren
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9.7 Nauwkeurigheid van registratie van
oriëntatiepunten

Mogelijke afgenomen navigatienauwkeurigheid

Waarschuwing
Om voldoende nauwkeurigheid te garanderen, moet de beeldset geschikt zijn voor
stereotactische navigatieprocedures en moet de juistheid van 3D worden gegarandeerd.
Controleer de positie van elke ijkmarker voor registratie van oriëntatiepunten in de axiale,
coronale en sagittale weergaves. Scan de patiënt zoals beschreven in het Brainlab-
scanprotocol.

Waarschuwing
Als gevolg van mogelijke vervormingen in de MR-beeldsets kan de
navigatienauwkeurigheid minder zijn op het doelpunt, ook als de registratie naar
tevredenheid is geverifieerd.

Waarschuwing
Controleer de nauwkeurigheid dicht bij het interessegebied, maar niet rechtstreeks op
geregistreerde oriëntatiepunten. Onthoud dat de navigatienauwkeurigheid minder kan zijn
in gebieden waar de nauwkeurigheid niet is geverifieerd vanwege foutpropagatie.

Waarschuwing
Nauwkeurigheid kan verschillen binnen het trackingvolume, afhankelijk van de afstand
tussen het instrument en de EM-veldgenerator.

Als registratie niet kan worden gevonden

Als er geen registratie wordt gevonden door onvoldoende nauwkeurigheid, wordt een bijbehorend
dialoogvenster geopend.

Afbeelding 25  

Opties

Selecteer Plan Points om punten aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.
Het scherm Punten plannen wordt geopend.

Selecteer Re-Acquire om de registratie te herhalen.

Selecteer Surface Match om de registratie Landmark te verlaten en oppervlaktekoppelingsregi-
stratie uit te voeren.
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Als er een registratie wordt gevonden

Wanneer de registratie geslaagd is, wordt het registratieverificatiescherm geopend.

Afbeelding 26  

Stap

1. Houd de pointer op ten minste drie bekende anatomisch oriëntatiepunten en controleer of
de positie van de pointer in beeldweergaves overeenkomt met het werkelijke punt op de
anatomie van de patiënt.

2. Houd de pointer op verschillende punten op de schedel van de patiënt en controleer of de
weergegeven afstand vanaf de virtuele pointerpunt tot de huid van de patiënt overeen-
komt met de daadwerkelijke pointerpositie.
OPMERKING. Afstandsmeting wordt weergegeven als de pointerpunt zich binnen 8 mm
van het berekende oppervlak bevindt. 

3. Als de geverifieerde registratie acceptabel is, selecteert u Yes om verder te gaan met de
procedure.

Waarschuwing
Controleer de nauwkeurigheid bij meerdere anatomische oriëntatiepunten, vooral in het
doelgebied, omdat dit kan verschillen van de nauwkeurigheid die is gecontroleerd op het
huidoppervlak. Indien het interessegebied niet toegankelijk is, dient u de gebieden zo dicht
mogelijk bij het interessegebied te verifiëren.
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10 NAVIGATIEFUNCTIES
10.1 Navigatieweergaves configureren

Over Navigatieweergaves

Na het voltooien van een registratieverificatie toont het navigatiescherm de anatomische
informatie van de patiënt in een 3D-model (linksboven), evenals de axiale, coronale en sagittale
(ACS)-weergaves. Als u de pointer op het hoofd van de patiënt plaatst, worden de bovenste lagen
van de 3D-weergave die loodrecht op de pointer staan, doorzichtig. Op die manier kunt u de
structuren onder de pointer visualiseren.

①
②

Afbeelding 27  

Opties

Freeze View
Verschuif ① om de getoonde coupes en reconstructies te bevriezen. U
kunt verdergaan met de navigatie van het instrument, terwijl coupes en
reconstructies stilgezet blijven.

Pause Tracking Verschuif ② om de EM-veldgenerator uit te schakelen (bijv. tijdens neu-
romonitoring).

Beschikbare lay-outs

Selecteer het gegevenspictogram om het tabblad Layouts te openen en maak een keuze uit de
beschikbare lay-out-weergaven.
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Opties

Cranial EM toont drie verschillende navigatieweergaven van gegevens-
reconstructies.
Wanneer video is aangesloten, zijn er nog twee extra weergaven met vi-
deobeelden.
Selecteer de gewenste navigatieweergave in de zijbalk.

Video-inhoud

• Als een videobron is aangesloten op het navigatiesysteem, wordt video-inhoud in plaats van
een 3D-model weergegeven. Selecteer de lay-out ACS + Video of Inline + Video om video-
inhoud weer te geven.

• Als er een endoscoop is aangesloten en de navigatie is gedurende een vastgestelde periode
niet actief (er bevinden zich geen instrumenten in het navigatieveld), wordt het scherm met de
enkele videoweergave automatisch gemaximaliseerd. Zodra de navigatie begint (er komt een
instrument binnen het navigatieveld), minimaliseert het scherm met de enkele videoweergave
weer.

• De weergave van videobeelden kan vertraagd worden als het systeem de volledige capaciteit
benut.

• Het wordt aanbevolen om videobeelden weer te geven op een aparte, extra monitor, met name
voor kritische interventies.

Waarschuwing
In overeenstemming met DIN 6868 zijn de navigatieweergaves en videobeelden niet
geschikt voor diagnostisch gebruik, omdat ze vervormd kunnen lijken. Kleuren kunnen niet
worden gekalibreerd en beeldresolutie is onvoldoende voor diagnostisch gebruik. In dat
geval kunnen objecten worden weergegeven in een andere kleur dan op het
navigatiescherm. Wij raden u aan om contextinformatie te gebruiken (zoals grootte en
positie) om objecten te herkennen.

Waarschuwing
Ruimtelijke en diepteperceptie zijn beperkt bij het gebruik van 3D-weergaves. Uitsluitend
navigeren met gebruik van volume-omzetweergaves kan in sommige gevallen leiden tot
een foutieve interpretatie. Controleer belangrijke besluiten eerst in 2D-
reconstructieweergaves.

Navigatieweergaves configureren
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Beeldkwaliteit

Indien de weergave een beeldset weergeeft met een gebroken beeldcoupe, wordt een
bijbehorend bericht weergegeven.

Waarschuwing
De navigatieweergaves geven gegevensinstructies weer. Deze beelden zijn geïnterpoleerd
en daarom kan het lijken dat ze een andere of hogere resolutie hebben dan de originele
beeldset. Informatie van naastgelegen vlakken kunnen worden weergegeven in het huidige
reconstructievlak. Daarnaast kunnen axiale, coronale en sagittale reconstructies
verschillen van de werkelijke axiale, coronale en sagittale beeldrichting door de
patiëntpositie in de scanner, of door een gemanipuleerde beelduitlijning.

Beeldlabeling

Afhankelijk van het weergegeven beeld, worden weergaves gelabeld met de beeldrichting:

Label Richting

A Anterieur

P Posterieur

L Links

R Rechts

H Hoofd

F Voet

Weergaverichting

Afbeelding 28  

De standaardweergaverichting is in rugligging, van hoofd tot voeten. De richting kan op elk
gewenst moment worden gewijzigd in Content Manager.
Raadpleeg de softwarehandleiding voor Patient Data Manager voor meer informatie over het
wijzigen van de weergaverichting.

NAVIGATIEFUNCTIES
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Instrumentweergave

Wanneer het genavigeerde instrument zich in het trackingvolume bevindt, wordt de
instrumentrepresentatie weergeven in de navigatieweergaves. De instrumenten worden in
verschillende kleuren getoond in de navigatieweergaven.

① ②

Afbeelding 29  

Nr. Component

① Het draadkruis geeft de instrumentpunt aan.

②
Wanneer de EM-pointer, korte EM-pointer of het navigatie-instrument zich in de lijn van
de beeldweergave bevindt (de instrumentas bevindt zich in het beeldvlak), wordt een ver-
lenging van het instrument weergegeven. De verlenging is zichtbaar in de 2D-weergave.

Navigatieweergaves configureren
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10.2 Extra functies

De afstandsopties van de pointer gebruiken

Afbeelding 30  

Open in de navigatiemodus de afstandsopties door op de pointertoets te drukken.

Opties

Kort indrukken Wisselt tussen de verschillende opties en activeert de functie na selec-
tie.

Lang indrukken Opent het afstandsmenu of selecteert de gewenste optie.

Freeze View
Bevriest de getoonde coupes en reconstructies.
U kunt verdergaan met de navigatie van het instrument, terwijl coupes
en reconstructies stilgezet blijven.

Screenshot

Slaat de screenshots op bij de patiënt voor export naar een extern op-
slagmedium of netwerklocatie via de Content Manager.
OPMERKING. Screenshots kunnen ook worden bekeken in andere
software van Brainlab (bijv. DICOM Viewer), wanneer de relevante pa-
tiëntgegevens zijn geladen. 

Waarschuwing
De naam van de patiënt verschijnt op elke screenshot. Om
patiëntvertrouwelijkheid te waarborgen, kunt u toegang tot
screenshots beperken tot relevant medisch personeel.

Neem contact op met Brainlab support voor meer informatie over het
configureren van het systeem zodat de patiëntgegevens niet in de
screenshots verschijnen.

New Trajectory Brengt u terug naar de modus Trajectory zonder de navigatieworkflow
te verlaten.

Afstandsmenu Bestaand traject

Afbeelding 31  

Als een traject al bestaat, wordt er een ander afstandsmenu getoond. Selecteer een van de opties
door op een toets te klikken.

Aanvullende optie

Update Entry Wijzigt het ingangspunt van het traject.
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Afstandsbediening pointer voor systemen met twee monitors

① ②

Afbeelding 32  

Als u een systeem met twee monitors gebruikt (bijv. Curve), dan bepaalt de software automatisch
welke monitor wordt bestuurd door de afstandsbediening.
U kunt zien welke monitor door de software wordt bestuurd op basis van de volgende
aanwijzingen:
• De toetsen zijn alleen actief (blauw) op de monitor die wordt bestuurd ①.
• Er verschijnt een tekstbericht waaruit blijkt dat de niet-bestuurde monitor op een proces wacht

om de bewerking te kunnen voltooien ②.

Weergaveprioriteit van toepassingen

In de meeste gevallen verschijnen de externe toepassingen met prioriteit op de voorkeursmonitor.
Een enkele keer verschijnt de toepassing op de tweede monitor.

Prioriteit van op afstand bestuurde toepassingen

Registration krijgt prioriteit boven:
• Setup
• Navigation
• Instruments

Instruments krijgt prioriteit boven:
• Setup
• Navigation

Navigation krijgt prioriteit boven: • Setup

Automatisch zoomen gebruiken

De functie Auto-Zoom verdubbelt de zoomfactor van de weergegeven beelden als het
genavigeerde instrument zonder bewegen in dezelfde positie wordt gehouden. De zoomfactor
blijft, zolang het instrument langzaam wordt genavigeerd.
Als het instrument snel wordt bewogen of verwijderd uit het trackingvolume, keert de standaard
zoomfactor terug.

Extra functies
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10.3 Trajectfuncties

Over Trajectfuncties

Afbeelding 33  

Met de functie Trajectory kunt u trajecten beheren die vooraf zijn gepland in iPlan of Trajectory.
Daarnaast kunt u trajecten ook intraoperatief creëren en beheren.
Open SELECTED DATA om de trajectinformatie aan te passen.

Een trajectpad vastleggen

Stap

Plaats de pointer in de gewenste richting en druk op de knop om het trajectpad vast te leggen.
U kunt het traject inkorten (zie hieronder) om de positie van het doel te definiëren.
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Een traject inkorten

④

①

②
③

Afbeelding 34  

Stap

1. Selecteer Shorter ④ en klik met de pointer om het traject in te korten.
Accepteer de lengte met een lange klik of door Accept ② te selecteren.

2. Selecteer Discard ③ om opnieuw te beginnen.

3. Druk op de afspeelknop ① om de coupes op het trajectpad te controleren.

De afstandsopties gebruiken om een traject in te korten

Stap

1. Druk op het Trajectory-scherm op de knop op de pointer om de afstandsbedieningsop-
ties te gebruiken.

2. Met een lange klik wordt het externe menu geopend en met korte klik wordt tussen de
opties geschakeld.
Gebruik een lange klik om de gewenste optie te selecteren en een korte klik om de func-
tie te activeren als deze is geselecteerd.

Trajectfuncties
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Een traject navigeren

①

Afbeelding 35  

Stap

1. Houd de punt van het navigatie-instrument bij het ingangspunt.
De auto-pilotweergave ① verschijnt zodra het instrument bij het ingangspunt komt.

2. Lijn het genavigeerde instrument (in dit geval, groen) uit op het traject (in dit geval, oran-
je).

Het EM-wegwerpstilet gebruiken

Afbeelding 36  

Het EM-wegwerpstilet is bedoeld voor het plaatsen van shunts of ventrikelkatheters in
neurochirurgie.

Stap

1. Sluit de connector van het EM-wegwerpstilet aan op het EM-basisstation met behulp
van de bijbehorende adapter.
OPMERKING. Het EM-wegwerpstilet is vooraf gekalibreerd. 

2. Het instrument kan worden geverifieerd door de instrumentpunt op het vaste kalibratie-
punt te plaatsen.

3. Volg de stappen in het dialoogvenster.
Na verificatie wordt het navigatiescherm geopend.

NAVIGATIEFUNCTIES
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Stap
OPMERKING. Controleer voorafgaand aan het gebruik van het EM-wegwerpstilet met
behulp van de EM-pointer of korte EM-pointer of er sprake is van veldvervorming. 

Trajectfuncties

84 Softwarehandleiding Rev. 1.2 Cranial EM Ver. 1.1



10.4 Navigatienauwkeurigheid controleren

Instrumentnauwkeurigheid

Waarschuwing
Gebruik geen onnauwkeurige instrumenten.

Instrumentnauwkeurigheid controleren met EM-pointer of korte EM-pointer

Afbeelding 37  

Stap

Houd de punt van de EM-pointer of de korte EM-pointer in het verificatiepunt van de EM-in-
strumentreferentie.
De afstand tussen de instrumentpunt en het verificatiepunt wordt weergegeven in het navigatie-
scherm.

OPMERKING. De nauwkeurigheid van de EM-pointer of korte EM-pointer kan ook worden
gecontroleerd door de punt bij bekende anatomische oriëntatiepunten te houden. 

Instrumentnauwkeurigheid controleren met de EM-registratiepointer

Afbeelding 38  

Stap

Houd de punt van de EM-registratiepointer in het verificatiepunt van de EM-patiëntreferentie
2.0.
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Stap
De afstand tussen de instrumentpunt en het verificatiepunt wordt weergegeven in het navigatie-
scherm.

Navigatienauwkeurigheid controleren
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11 INSTRUMENTEN
11.1 Instrumentinstellingen

Voordat u begint

Sommige instrumenten moeten vóór gebruik worden gekalibreerd en gecontroleerd. Het
kalibratiedialoogvenster bevat informatie over sterilisatiecycli voor en de kalibratiestatus van de op
dat moment aangesloten instrumenten.
OPMERKING. Voor gebruik van het EM-wegwerpstilet is een adapter nodig. 

Toegang tot instrumentinformatie

Afbeelding 39  

Stap

Selecteer Instruments.
Informatie betreffende het aantal resterende herverwerkingscycli, kalibra-
tiestatus en aangesloten instrumentpoort wordt weergegeven.

INSTRUMENTEN
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11.2 Instrumentstatus

Informatie instrumentstatus

Afbeelding 40  

Wanneer er een instrument is aangesloten, geeft de software informatie over het aantal malen dat
een specifiek instrument is gebruikt en of het is gekalibreerd. Deze informatie is toegankelijk door
Instruments te selecteren op de werkbalk of door OK te selecteren in een
instrumentgerelateerde pop-up.

Weergegeven bericht Uitleg

Instrument
Laat u zien welke instrumenten, patiëntreferenties of pointers op
dat moment zijn aangesloten. Het item met daarnaast een cirkel is
het item dat momenteel is geselecteerd voor kalibratie.

Sterilization Cycles
Laat zien hoeveel keren een pointer of instrument nog kan worden
gebruikt. Als dit niet relevant is voor het aangesloten instrument,
dan wordt -\- weergegeven.

Calibrated Een vinkje geeft aan of de pointer of het instrument is gekalibreerd.

No usages left:
Het aangeduide instrument mag niet worden gebruikt. Om verder
te kunnen gaan met de procedure moet u dit instrument loskoppe-
len en een ander instrument aansluiten.

Unplug!
U mag dit instrument niet gebruiken (bijv. omdat u slechts één EM-
patiëntreferentie tegelijkertijd kan aansluiten, omdat het instru-
ment beschadigd is, of omdat de gebruiksduur verstreken is).

Instrument is damaged: Koppel het instrument los en sluit een ander instrument aan.

Tool not initialized:
De initialisatie van het instrument dat op de aangegeven poort is
aangesloten, is mislukt. Koppel het instrument los en probeer het
opnieuw aan te sluiten.

Invalid Tool Combination: Deze instrumentcombinatie is ongeldig. Koppel het aangegeven in-
strument los en sluit een ander instrument aan.

Instrumentstatus
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12 KALIBRATIE
12.1 Inleiding tot kalibratie

Over Kalibratie

Instrumenten die niet zijn voorgekalibreerd, moeten worden gekalibreerd en geverifieerd
voorafgaand aan navigatie.
De volgende typen instrumenten vereisen een instrumentreferentie voor het uitvoeren van
kalibratie en verificatie:
• Klemmen
• Pointers met meervoudige punten
• Afzuigcanules

Deze instrumenten worden gekalibreerd met het vaste EM-pointer- of korte EM-pointer-
kalibratiepunt.
OPMERKING. Raadpleeg de betreffende instrumentenhandleiding voor informatie over
instrumentreferenties. 

Het dialoogvenster Kalibratie openen

Het kalibratiedialoogvenster kan op twee manieren worden geopend:
• Als u in de navigatiemodus bent en een instrumentreferentie aansluit, wordt het

kalibratiedialoogvenster geopend.
• Als u een instrument wilt kalibreren voorafgaand aan registratie, sluit dan de

instrumentreferentie aan en plaats het instrument in het trackingvolume. Het
kalibratiedialoogvenster wordt geopend.

Instrumenten voor kalibratie

Om te zorgen voor een nauwkeurige kalibratie, dient u alleen compatibele Brainlab EM-
instrumenten te gebruiken. Voor aanvullende informatie raadpleegt u een van de betreffende
instrumentenhandleidingen.

Waarschuwing
Kalibreer geen instrumenten die niet zijn goedgekeurd voor gebruik met de software.
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Kalibratie activeren

Afbeelding 41  

Stap

1. Sluit de instrumentreferentie aan en houd het instrument binnen het trackingvolume.
Het kalibratiedialoogvenster wordt geopend.

2. Selecteer de te kalibreren instrumenten in het dialoogvenster.

3. Selecteer Calibrate.

Zorg ervoor dat alle instrumentadapterschroeven goed vastgedraaid zijn.

Controleer of alleen het te kalibreren instrument in het trackingvolume aan-
wezig is.

OPMERKING. Lees zorgvuldig alle relevante paragrafen in de betreffende instrumenten-
handleiding. 

OPMERKING. De EM-pointer, korte EM-pointer, EM-registratiepointer en EM-weg-
werpstilet zijn alle voorgekalibreerde instrumenten. 

Inleiding tot kalibratie
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12.2 Kalibratie uitvoeren

Kalibratie met het vaste kalibratiepunt op EM-pointers

①

Afbeelding 42  

Voer de kalibratie en verificatie van compatibele pointerpunten en afzuigcanules uit met behulp
van het vaste kalibratiepunt van de EM-pointer of korte EM-pointer ①.
OPMERKING. Controleer of alle instrumentreferentieschroeven goed vastgedraaid zijn vóór de
kalibratie. 

OPMERKING. De instructies in dit hoofdstuk gelden voor alle pointers die compatibel zijn met
deze software. 

Kalibreren

Afbeelding 43  

Stap

1. Houd het instrument met de EM-instrumentreferentie eraan bevestigd in een betrouw-
baar gebied van het navigatievolume.
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Stap
Als u het instrument voor de eerste keer kalibreert, wordt het dialoogvenster Instrument
Calibration geopend.
Dit dialoogvenster geeft aan dat de EM-pointer of korte EM-pointer en aanvullende refe-
renties in het trackingvolume moeten worden gebracht.
Als een instrument zich niet in het trackingvolume bevindt, geeft de software hier informa-
tie over zodat het probleem snel kan worden opgelost:

① ②

In dit voorbeeld zijn zowel de EM-pointer ① als de EM-instrumentreferentie ② niet
zichtbaar.

③

In dit voorbeeld is de EM-instrumentreferentie ③ niet zichtbaar.

2. Plaats de instrumentpunt op het vaste kalibratiepunt en druk kort op de toets, zoals op het
scherm getoond.

Kalibratie uitvoeren
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Stap

Houd het instrument een paar seconden stil tot de voortgangsbalk is gevuld.

3. Houd de pointer en het instrument bij elkaar, draai het instrument minimaal 50° ten op-
zichte van het beginpunt totdat de gebogen balk vol is en u het signaal niet meer hoort.
OPMERKING. Let erop dat de instrumentpunt loodrecht op het vaste kalibratiepunt blijft
staan. 

OPMERKING. Voor het beste kalibratieresultaat moeten het instrument en de EM-poin-
ter/korte EM-pointer initieel op 180° worden gehouden. 

OPMERKING. Zowel het instrument als de EM-pointer of korte EM-pointer moeten zich
in het optimale EM-trackinggebied bevinden (zie hierboven). 

4.

Houd de instrumentpunt een paar seconden stil op het vaste kalibratiepunt tot de voort-
gangsbalk is gevuld.

5. Als de kalibratie mislukt, wordt een bijbehorend dialoogvenster geopend.

KALIBRATIE
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Stap

Lees de suggesties waarom de kalibratie niet lukt.
Selecteer OK en start de kalibratie opnieuw.

6. Als de kalibratie is geslaagd, verschijnt er een kalibratieverificatiepagina.

De afstand tot het verificatiepunt wordt getoond en er wordt gevraagd het resultaat te ac-
cepteren of af te wijzen.
OPMERKING. De kalibratieverificatiepagina wordt alleen geopend wanneer het gekali-
breerde instrument ten minste 2,5 seconden dicht bij het vaste kalibratiepunt wordt ge-
houden. 

7. Als het kalibratieresultaat voldoende is, selecteer dan Yes.
Het navigatiescherm opent en u kunt met het nieuwe instrument navigeren.

8. Als het kalibratieresultaat onvoldoende is, selecteer dan No.
De kalibratie start opnieuw.

Kalibratie uitvoeren
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Kalibratie mislukt

De kalibratie mislukt als:
• Het instrument en de EM-pointer of korte EM-pointer niet in een betrouwbaar deel van het

trackingvolume werden gehouden.
• Instrumenten worden gebruikt die materialen bevatten die een elektromagnetische interferentie

veroorzaken.
• De nauwkeurigheid onvoldoende is.
• Aanvullende instrumenten zich in het magnetische veld bevinden, wat leidt tot afgenomen

trackingnauwkeurigheid.
• Het kalibratie-instrument te lang is. In een dergelijk geval verschijnt het volgende

informatiepop-upvenster.

Waarschuwing
Kalibreer instrumenten door de pointer en de instrumentreferentie in het meest
betrouwbare deel van het trackingvolume te houden, anders kan de kalibratie mislukken.

KALIBRATIE
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12.3 Na kalibratie

Kalibratie controleren

Om de nauwkeurigheid van de instrumentkalibratie tijdens chirurgie te verifiëren, dient u het
gekalibreerde instrument herhaaldelijk te wijzen op bekende anatomische oriëntatiepunten en de
positie die op het scherm wordt weergegeven, te verifiëren.

Instrument of instrumentreferentie verwisselen

U dient de instrumentreferentie na kalibratie niet te verwisselen of te verplaatsen. Dit leidt tot een
onjuiste instrumentweergave en een onnauwkeurige navigatie. Kalibreer een instrumentreferentie
altijd opnieuw als deze is verwisseld of opnieuw is geplaatst.
Het verwisselen van een instrumentpunt (bijv., punten van een Pointer met meervoudige
punten) vereist een nieuwe instrumentkalibratie.

Na kalibratie
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