
CRANIAL EM
Navigation Software Cranial EM
Versio 1.1

Ohjelmiston käyttöohje
Versio 1.2
Antamispäivä: 2019-07-24 (ISO 8601)
Copyright 2019, Brainlab AG Germany. Kaikki oikeudet pidätetään.





SISÄLLYSLUETTELO
1  YLEISTÄ TIETOA ...................................................................................................................7

1.1  Yhteystiedot.........................................................................................................................................7

1.2  Juridiset tiedot ....................................................................................................................................8

1.3  Symbolit................................................................................................................................................9

1.4  Järjestelmän käyttö..........................................................................................................................10

1.5  Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja ohjelmistojen kanssa .....................................11

1.6  Koulutus ja dokumentaatio ............................................................................................................14

2  JÄRJESTELMÄN KOKOONPANO .......................................................................17

2.1  Käytön aloittaminen .........................................................................................................................17

2.2  EM-seurantalisäosan asetukset ....................................................................................................19

2.3  Seurantatarkkuuteen vaikuttavat tekijät......................................................................................22

2.4  Potilasrekisteröinnin tarkkuus ......................................................................................................23

3  OHJELMISTON YLEISKUVAUS .............................................................................25

3.1  Ohjelmiston käynnistäminen ja sulkeminen ja järjestelmän sammutus ..............................25

3.2  Johdanto Cranial EM:ään ...............................................................................................................27

3.3  Istunnon palautus.............................................................................................................................28

4  TIETOVALIKOIMA ...............................................................................................................29

4.1  Johdanto tietovalikoimaan .............................................................................................................29

5  NAVIGOINNIN MÄÄRITTÄMINEN.........................................................................31

5.1  Alustava järjestys .............................................................................................................................31

5.2  Sijoitus ................................................................................................................................................36

5.3  Kenttätarkistus..................................................................................................................................38

5.4  EM-seurantatarkkuus ......................................................................................................................40

SISÄLLYSLUETTELO

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.2 Cranial EM Ver. 1.1 3



6  SEURANTA ................................................................................................................................41

6.1  Seurantajärjestelmä .........................................................................................................................41

6.2  Seurantainstrumentit .......................................................................................................................43

7  REKISTERÖINTITIEDOT ...............................................................................................45

7.1  Potilaan rekisteröinti........................................................................................................................45

7.2  Rekisteröintiosoittimet ....................................................................................................................47

8  PINNAN PISTEIDEN REKISTERÖINTI .............................................................49

8.1  Perustietoja pinnan pisteiden rekisteröinnistä ..........................................................................49

8.2  Pinnan pisteiden rekisteröinnin aktivointi ..................................................................................51

8.3  Pinnan pisteiden rekisteröinnin suorittaminen .........................................................................54

8.4  Pinnan pisteiden rekisteröinnin tarkkuus ...................................................................................57

9  MERKINTÄPISTEIDEN REKISTERÖINTI ......................................................61

9.1  Perustietoja merkintäpisteiden rekisteröinnistä .......................................................................61

9.2  Merkintäpisteiden rekisteröinnin aktivointi ................................................................................63

9.3  Rekisteröintipisteiden suunnittelu ...............................................................................................65

9.4  Anatomisten markkereiden suunnittelu ......................................................................................66

9.5  Kuvauksenaikaisten markkereiden suunnittelu ........................................................................67

9.6  Merkintäpisteiden rekisteröinnin suorittaminen .......................................................................68

9.7  Merkintäpisteiden rekisteröintitarkkuus .....................................................................................71

10  NAVIGOINTITOIMINNOT ............................................................................................73

10.1  Navigointinäkymien määritys ......................................................................................................73

10.2  Muita toimintoja ..............................................................................................................................77

10.3  Liikeratojen toiminnot ...................................................................................................................79

10.4  Navigointitarkkuuden tarkistus ...................................................................................................82

11  INSTRUMENTIT ..................................................................................................................83

11.1  Instrumenttien asetukset ..............................................................................................................83

11.2  Instrumenttien tila ..........................................................................................................................84

SISÄLLYSLUETTELO

4 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.2 Cranial EM Ver. 1.1



12  KALIBROINTI........................................................................................................................85

12.1  Perustietoja kalibroinnista ...........................................................................................................85

12.2  Kalibroinnin suorittaminen ..........................................................................................................87

12.3  Kalibroinnin jälkeen .......................................................................................................................92

SISÄLLYSLUETTELO

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.2 Cranial EM Ver. 1.1 5



SISÄLLYSLUETTELO

6 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.2 Cranial EM Ver. 1.1



1 YLEISTÄ TIETOA
1.1 Yhteystiedot

Tuki

Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa tästä käyttöohjeesta tai sinulla on ohjelmiston käyttöä koskevia
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.

Alue Puhelin- ja faksinumero Sähköpostiosoite

Yhdysvallat, Kanada, Keski- ja
Etelä-Amerikka

Puhelin: +1 800 597 5911
Faksi: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasilia Puhelin: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Iso-Britannia Puhelin: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanja Puhelin: +34 900 649 115

Ranska ja ranskankieliset alu-
eet Puhelin: +33 800 676 030

Afrikka, Aasia, Australia, Eu-
rooppa

Puhelin: +49 89 991568
1044
Faksi: +49 89 991568 811

Japani
Puhelin: +81 3 3769 6900
Faksi: +81 3 3769 6901

Odotettu käyttöikä

Ohjelmistopäivitykset ja kenttätuki ovat saatavilla viiden vuoden ajan tuotteen huoltoa varten.

Palaute

Huolellisesta tarkistusprosessista huolimatta tässä käyttöohjeessa voi olla virheitä. Ota meihin
yhteyttä osoitteella user.guides@brainlab.com, jos sinulla on parannusehdotuksia.

Valmistaja

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Saksa
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1.2 Juridiset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä käyttöohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia omistusoikeudellisia tietoja. Tämän
käyttöohjeen mitään osaa ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.

Brainlab-tavaramerkit

• Brainlab® on Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.
• Curve™ on Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.
• Kick® on Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.
• StarLink® on Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.

Muut kuin Brainlab-tavaramerkit

Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.

Patenttitiedot

Tähän tuotteeseen saattaa liittyä yksi tai useampia patentteja tai vireillä olevia
patenttihakemuksia. Katso tarkemmat tiedot seuraavasta osoitteesta: www.brainlab.com/patent.

Integroidut kolmannen osapuolen ohjelmistot

Tämä ohjelmisto perustuu osittain seuraaviin töihin. Täydelliset lisenssi- ja
tekijänoikeusilmoitukset löytyvät seuraavista osoitteista.
• OpenJPEG-kirjasto (http://www.openjpeg.org)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces C++ 3.1.1, kehittänyt Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/xerces-

c/)
• Nämä ohjelmistot perustuvat osittain Independent JPEG Group -ryhmän työhön (https://libjpeg-

turbo.org)

CE-merkintä

CE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuote täyttää Euroopan neuvoston lääkinnäl-
lisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY (MDD) olennaiset vaatimukset.
Navigation Software Cranial EM on MDD:n mukaisesti luokan IIb tuote.

Raportoi tähän tuotteeseen liittyvistä häiriötapahtumista

Sinun on ilmoitettava kaikista mahdollisesti tähän tuotteeseen liittyvistä vakavista häiriöistä
Brainlabille ja Euroopassa lääkinnällisistä laitteista vastaavalle kansalliselle toimivaltaiselle
viranomaiselle.

Myynti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen myynnistä.

Juridiset tiedot
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1.3 Symbolit

Varoitukset

Varoitus
Varoitukset merkitään varoituskolmiolla. Varoitukset sisältävät turvallisuuteen liittyviä
tietoja, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman tai muun
laitteen väärästä käytöstä aiheutuvan vakavan seurauksen.

Huomautukset

Huomautukset merkitään pyöreällä huomautussymbolilla. Niihin sisältyy tärkeitä tietoja
laitteen virhetoiminnoista, laitteen toimintahäiriöistä sekä laitteelle tai muulle omaisuudelle
aiheutuvista vaurioista.

Huomautukset

HUOMAUTUS: huomautukset näkyvät kursivoituina ja sisältävät hyödyllisiä vinkkejä. 
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1.4 Järjestelmän käyttö

Käytön indikaatiot

Cranial EM -järjestelmä on intraoperatiiviseen käyttöön tarkoitettu kuvaohjattu
paikannusjärjestelmä, jonka ansiosta vain minimaalisesti invasiiviset leikkaukset ovat mahdollisia
kraniaalisissa toimenpiteissä. Se linkittää käsiohjatun anturin ja sen seurantaan tarkoitetun
sähkömagneettisen sensorijärjestelmän navigointityöasemassa käsiteltävien potilastietojen
virtuaaliseen kuvatilaan. Järjestelmä on tarkoitettu kaikkiin lääketieteellistä hoitoa edellyttäviin
tilanteisiin, joissa stereotaktinen leikkaus saattaa olla soveltuva hoitotoimenpide ja joissa jäykkiä
anatomisia rakenteita, kuten kalloa, pitkiä luita tai selkärankaa, voidaan tutkia TT-, TTA-, röntgen-,
MR- ja MRA-pohjaisilla malleilla.
Esimerkkejä kraniaalisista toimenpiteistä ovat muun muassa seuraavat:
• kasvainten poistot
• kraniotomiat/kraniektomiat
• transfenoidaaliset toimenpiteet
• kallonpohjan leikkaukset
• pediatrinen katetrin/suntin asennus
• yleinen katetrin/suntin asennus.

Käyttöpaikka

Cranial EM-järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi sairaalaympäristössä ja erityisesti kirurgisiin
toimenpiteisiin tarkoitetuissa tiloissa (kuten leikkaussaleissa).

Laitteiston huolellinen käsittely

Järjestelmän osat ja lisävarusteet koostuvat mekaanisista tarkkuusosista. Käsittele niitä
varoen.

Oikeellisuuden tarkistaminen

Varoitus
Tarkista kaikkien järjestelmään syötettyjen tietojen ja kaikkien järjestelmän palauttamien
tietojen oikeellisuus ennen hoitotoimenpiteiden aloitusta.

Järjestelmän käyttö
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1.5 Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja
ohjelmistojen kanssa

Yhteensopivat Brainlabin lääkinnälliset alustat

Cranial EM on yhteensopiva seuraavien kanssa:
• Curve 1.2
• Kick EM

Muut Brainlabin alustat

Muita yhteensopivia Brainlabin alustoja saattaa tulla saataville tämän käyttöohjeen julkaisemisen
jälkeen. Ota yhteyttä Brainlabin tukipalveluun, jos sinulla on kysyttävää yhteensopivuudesta.

Muiden kuin Brainlabin valmistamat yhteensopivat lääkinnälliset laitteet

Lääkinnällinen laite Valmistaja

Useita tiloja tukevat kuvauksenaikaiset markkerit

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
USA

Kick-monitorisuoja Microtek Medical, Inc.
512 Lehmberg Road
Columbus, MS 39702
USA

27 tuuman näyttösuoja

Muiden kuin Brainlabin valmistamat laitteet

Varoitus
Sellaisten lääkinnällisten laitteiden käyttö yhdessä, joiden yhdistelmäkäyttöä Brainlab ei
ole nimenomaisesti hyväksynyt, voi vaarantaa turvallisuuden ja/tai vaikuttaa heikentävästi
lääkinnällisen laitteen tehoon sekä aiheuttaa vaaran potilaalle, käyttäjälle ja/tai
ympäristölle.

Yhteensopivat Brainlabin lääkinnälliset instrumentit

Cranial EM on yhteensopiva seuraavien Brainlabin instrumenttien kanssa:
• Kiinnittimet

- Instrumenttisovitinkiinnitin (koko S/M/L/XL)
- Instrumenttisovitinkiinnitin suorakulmiomaisille / Blakesley-instrumenteille
- Instrumenttisovitinkiinnitin lieriömäisille instrumenteille

• Potilasvertailu (EM) 2.0
• Kallovertailusarjan jalusta (EM)
• EM-osoitin
• Lyhyt EM-osoitin
• EM-rekisteröintiosoitin
• Kertakäyttöinen mandriini (EM)
• EM-instrumenttivertailu
• Monikärkiset osoittimet

- Osoittimen kärki (siirtymä: 30°, pituus: 95 mm, kärjen pää: 70°, 20 mm)
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- Osoittimen kärki (siirtymä: 0°, pituus: 100 mm, kärjen pää: 90°, 20 mm)
- Osoittimen kärki (siirtymä: 45°, pituus: 115 mm)

• Sterilointiastiat
- Sterilointiastia kraniaalisille/KNK EM -instrumenteille
- Sterilointiastia EM-perusinstrumenteille

• Imuputket
- Poskionteloimu (Charr. 8)
- Poskionteloimu (Charr. 10)
- Poskionteloimu (Charr. 8) Frazier-kärjellä
- Poskionteloimu (Charr. 10) Frazier-kärjellä
- Imuvakio (Charr. 8)
- Imuvakio (Charr. 10)
- Imuvakio (Charr. 8) Frazier-kärjellä
- Imuvakio (Charr. 10) Frazier-kärjellä

Muut Brainlab-instrumentit

Muita instrumentteja saattaa tulla saataville tämän käyttöohjeen julkaisemisen jälkeen. Ota
yhteyttä Brainlabin asiakastukeen, jos tarvitset lisätietoja yhteensopivuudesta.

Varoitus
Käytä vain Brainlabin määrittämiä instrumentteja ja varaosia. Muiden instrumenttien tai
osien käyttö voi vaarantaa turvallisuuden ja/tai vaikuttaa heikentävästi lääkinnällisen
laitteen tehoon sekä aiheuttaa vaaran potilaalle, käyttäjälle ja/tai ympäristölle.

Instrumentin kokoaminen

Jos tämän tuotteen kanssa käytetään instrumentteja, varmista, että kaikki instrumentit on koottu
oikein vastaavan instrumentin käyttöohjeen mukaisesti.

Yhteensopivat Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

Järjestelmän kanssa voidaan asentaa ja käyttää vain Brainlabin määrittämiä Brainlabin
lääkinnällisiä ohjelmistoja. Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen ja pyydä lisätietoja versioiden
yhteensopivuudesta Brainlabin lääkinnällisten ohjelmistojen kanssa.

Muut Brainlab-ohjelmistot

Muita yhteensopivia Brainlab-ohjelmistoja voi tulla saataville tämän käyttöohjeen julkaisun jälkeen.
Jos käytät edellä mainituista versioista poikkeavia ohjelmistoversioita, ota yhteys Brainlabin
asiakastukeen ja pyydä lisätietoja versioiden yhteensopivuudesta Brainlabin laitteiden kanssa.

Varoitus
Järjestelmään voidaan asentaa ja sen kanssa voidaan käyttää vain Brainlabin määrittämiä
Brainlabin lääkinnällisiä ohjelmistoja.

Muut kuin Brainlabin ohjelmistot

Vain valtuutetut Brainlab-työntekijät saavat asentaa ohjelmiston Brainlab-järjestelmään. Älä
asenna tai poista mitään ohjelmistosovelluksia.

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja ohjelmistojen kanssa
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Microsoft-tietoturvapäivitykset Windows- ja ajuripäivityksille

Brainlab mahdollistaa vain suojauspäivitykset. Älä asenna Service Pack -paketteja ja valinnaisia
päivityksiä. Tarkista asetuksista, että päivitykset on ladattu ja asennettu oikein ja sopivassa
vaiheessa. Älä päivitä Brainlab-ajureita.
Katso Brainlab-verkkosivustolta lisätietoja asetuksista ja luettelo Microsoft-tietoturvapäivityksistä,
jotka Brainlab-tuki on estänyt.
Osoite: www.brainlab.com/updates
Salasana: WindowsUpdates!89

Virus- ja haittaohjelmien tarkistus

Brainlab suosittelee järjestelmän suojaamista huippuluokan virustorjuntaohjelmistoilla.
Huomaa, että jotkut haittaohjelmien suojausohjelmat (esim. virustarkistus) voivat vaikuttaa
kielteisesti järjestelmän suorituskykyyn. Jos esimerkiksi reaaliaikaiset tarkistukset suoritetaan ja
jokaista tiedostojen käyttöä valvotaan, potilastietojen lataaminen ja tallentaminen saattaa olla
hidasta. Brainlab suosittelee reaaliaikaisen tarkistuksen poistaminen käytöstä ja virustarkistusten
suorittamista hoitotyön ulkopuolella.

Varoitus
Varmista, että virustentorjuntaohjelmisto ei muokkaa mitään Brainlab-hakemistoa,
erityisesti seuraavia:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab jne.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData jne.

Varoitus
Älä lataa tai asenna päivityksiä hoidon suunnittelun aikana.
Ota yhteyttä Brainlabin tukeen saadaksesi lisätietoja kaikista näistä kysymyksistä.

Päivitykset

Varoitus
Käyttöjärjestelmän päivittäminen (Hotfix-korjaukset) tai kolmannen osapuolen
ohjelmistojen päivittäminen on tehtävä kliinisten tuntien ulkopuolella ja testiympäristössä,
jotta voit tarkistaa Brainlab-järjestelmän toiminnan. Brainlab valvoo julkaistuja Windowsin
Hotfix-korjauksia ja saa tietää, jos joistakin päivityksistä on odotettavissa ongelmia. Ota
yhteyttä Brainlabin tukeen, jos käyttöjärjestelmän korjaustiedostoihin liittyviä ongelmia
ilmenee.
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1.6 Koulutus ja dokumentaatio

Kohderyhmä

Tämä käyttöohje on tarkoitettu neurokirurgeille tai heidän avustajilleen Brainlab-
navigointijärjestelmää käytettäessä.

Brainlabin koulutus

Ennen järjestelmän käyttöä kaikkien käyttäjien on osallistuttava pakolliseen valtuutetun Brainlabin
edustajan järjestämään koulutusohjelmaan turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi.

Valvottu tuki

Ennen järjestelmän käyttöä kirurgisissa toimenpiteissä, joissa tietokoneavusteinen navigointi on
käytössä, suorita riittävän monta täydellistä toimenpidettä Brainlab-edustajan ollessa paikalla.

Vastuut

Varoitus
Tämä järjestelmä tarjoaa ainoastaan tukea kirurgille, eikä se korvaa kirurgin omaa
kokemusta ja/tai vastuuta käytön aikana. Käyttäjän on aina oltava mahdollista jatkaa ilman
järjestelmän tarjoamaa avustusta.
Vain asianmukaisen lääketieteellisen koulutuksen saanut henkilöstö saa käyttää
järjestelmäkomponentteja ja lisälaitteita.

Pidempi leikkausaika

Brainlabin navigointijärjestelmät ovat herkkiä teknisiä laitteita. Leikkauksen kesto navigointia
käytettäessä voi vaihdella leikkaussalin varusteiden, potilaan asettelun, laskennan keston ja
monimutkaisuuden mukaan. Käyttäjän on päätettävä, onko mahdollinen pidennys hyväksyttävissä
potilaan ja hoidon kannalta.

Käyttöohjeiden lukeminen

Tässä oppaassa käsitellään monimutkaisia lääketieteellisiä ohjelmistoja ja lääkinnällisiä laitteita,
joita on käytettävä varoen.
Siksi on tärkeää, että kaikki järjestelmän, instrumenttien tai ohjelmiston käyttäjät:
• lukevat nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteiden käyttöä
• voivat tarkistaa tietoja näistä käyttöohjeista kaikkina ajankohtina.

Saatavilla olevat käyttöohjeet

HUOMAUTUS: saatavilla olevat käyttöohjeet vaihtelevat Brainlab-tuotteen mukaan. Jos sinulla on
kysyttävää saamistasi käyttöohjeista, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen. 

Käyttöohje Sisältö

Ohjelmiston käyttöohjeet

• Yleiskuvaus hoidon suunnittelusta ja kuvaohjatusta navigoinnis-
ta

• Leikkaussalijärjestelmän asetusten kuvaus
• Yksityiskohtaiset ohjelmiston käyttöohjeet

Laitteiston käyttöoppaat Sädehoitoa ja tyypillisesti suureksi monimutkaiseksi instrumentiksi
määritettyä kirurgialaitteistoa koskevat yksityiskohtaiset tiedot

Koulutus ja dokumentaatio
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Käyttöohje Sisältö

Instrumenttien käyttöohjeet Yksityiskohtaiset ohjeet instrumenttien käytöstä

Puhdistus-, desinfiointi- ja
sterilointiohjeet

Tietoa instrumenttien puhdistuksesta, desinfioinnista ja steriloin-
nista

Järjestelmän käyttöohje Kattavat järjestelmän asetukset

Tekninen käyttöohje Järjestelmän tekniset yksityiskohdat, mukaan lukien tekniset tiedot
ja yhteensopivuustiedot

Järjestelmän käyttöohje ja
tekninen käyttöohje

Yhdistää järjestelmän käyttöohjeen ja teknisen käyttöohjeen sisäl-
lön
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2 JÄRJESTELMÄN
KOKOONPANO

2.1 Käytön aloittaminen

Tietoa järjestelmän määrittämisestä

Tarkan navigoinnin mahdollistaminen edellyttää järjestelmän asianmukaista määrittämistä.
Määritä järjestelmä niin, että se ei estä kirurgia toimimasta, ja asemoi potilas huolellisesti.
Rekisteröinnin suorittamisen jälkeen potilasta ja EM-kenttägeneraattoria ei saa siirtää.
Ohjelmiston animaatiot tarjoavat opastusta potilaan ja potilasvertailun asianmukaiseen
määrittämiseen ja asemointiin sekä seurantatilavuuden tarkistamiseen.
Kun määritys on suoritettu, valitse Next. Sen jälkeen kiinnitetyt instrumentit ja vertailut nähdään
seurantatilavuuden esityksessä.

Varotoimet

Varoitus
Määritys saattaa vaikuttaa järjestelmän tarkkuuteen. Jotkin metalliesineet ja radiotaajuiset
viestintälaitteet saattavat aiheuttaa sähkömagneettisessa kentässä häiriöitä, jotka saattavat
vaikuttaa seurantatarkkuuteen. Tarkista aina määrityksen päättyessä suunnitellun
toimenpiteen kohdalla järjestelmän tarkkuus. Tarkista järjestelmän tarkkuus erilaisissa
spatiaalisissa sijainneissa tarkistaaksesi, että kenttä ei ole vääristynyt.

Varoitus
Muut lähellä olevat laitteistot saattavat häiritä EM-kenttägeneraattorin sähkömagneettista
kenttää, mikä johtaa järjestelmän lisääntyneeseen epätarkkuuteen. Älä käytä aktiivisesti
virtaan kytkettyjä laitteita seurantatilavuuden sisäpuolella, sillä ne aiheuttavat
seurantatarkkuuteen vaikuttavia häiriöitä.

Älä kierrä johtoja EM-kenttägeneraattorin ympärille, sillä se saattaa johtaa laitteen
toimintahäiriöön.

Etäisyyttä koskevat näkökohdat

Varoitus
Älä käytä EM-kenttägeneraattoria alle 200 mm:n säteellä asennetusta tahdistimesta. EM-
kenttägeneraattorin luoma magneettikenttä saattaa häiritä tahdistimen toimintaa.

Varoitus
Sijoita EM-tukiasema vähintään 60 cm:n etäisyydelle EM-kenttägeneraattorista. Muussa
tapauksessa se saattaa vaikuttaa seurantatilavuuteen tai järjestelmän tarkkuuteen.

JÄRJESTELMÄN KOKOONPANO
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Varoitus
Sijoita Kick-monitorikärryt vähintään 60 cm:n tai Curve Dual Display -monitorikärryt
vähintään 75 cm:n etäisyydelle EM-kenttägeneraattorista. Muussa tapauksessa ne
saattavat vaikuttaa seurantatilavuuteen tai järjestelmän tarkkuuteen.

Varoitus
Älä sijoita EM-instrumenttijohtoja alle 30 mm:n säteelle EM-kenttägeneraattorin johdosta.
Mikäli ne sijoitetaan niin lähelle (etenkin, jos johdot ovat samansuuntaisia toisiinsa
nähden), EM-instrumenttijohtoon saattaa kohdistua sähkömagneettisia häiriöitä, mikä
johtaa järjestelmän tarkkuuden vaarantumiseen.

Sähkönjohtokyky

Sähkömagneettinen kenttä saa aikaan jännitteen sähköä johtavissa osissa. Poista kaikki
sähköä johtavat osat (esim. lävistykset) potilaasta.

Parinmuodostustoiminto

Kahdesta näytöstä voidaan muodostaa pari (esim. Kick, Curve, Buzz) ohjelmiston lisätarkastelua
varten. Tarkempia tietoja on asiaankuuluvissa järjestelmän käyttöohjeissa ja Patient Data
Manager -ohjelmiston käyttöohjeessa.
HUOMAUTUS: parinmuodostus saattaa johtaa navigoinnin aikana suorituskykyyn liittyviin
ongelmiin. Jos ilmenee suorituskykyyn liittyviä ongelmia, harkitse parinmuodostustoiminnon
poistamista käytöstä ohjelmistossa. 

Käytön aloittaminen
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2.2 EM-seurantalisäosan asetukset

Tietoa EM-seurantalisäosasta

EM-seurantalisäosan komponentteja voidaan käyttää yhdessä Kick- tai Curve-
navigointijärjestelmän kanssa.
Löydät lisätietoja vastaavan alustan järjestelmän teknisestä oppaasta.

EM-seurantalisäosan määrittäminen Kickillä

②①

③④
Kuva 1  

Toimenpiteet

1. Varmista, että EM-virtalähde ④ on pois päältä.

2. Kytke EM-virtalähde seinäpistorasiaan.

3. Kytke Kick-monitorikärryt ③ seinäpistorasiaan.

4. Kytke EM-tukiasema EM-virtalähteeseen ja Kick-monitorikärryihin.

5. Kytke EM-kenttägeneraattori ① EM-tukiasemaan ②.

JÄRJESTELMÄN KOKOONPANO
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EM-seurantalisäosan määrittäminen Curvella

① ② ③

Kuva 2  

Toimenpiteet

1. Kytke Curve-monitorikärryt ③ seinäpistorasiaan.

2. Kytke EM-tukiaseman ② virtalähde kameran kantaan.

3. Kytke EM-tukiaseman navigointijärjestelmän kanta EM-seurannan USB-porttiin Curve-
monitorikärryissä.

4. Kytke EM-kenttägeneraattori ① EM-tukiasemaan.

EM-seurantalisäosan asetukset
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EM-tukiaseman kiinnittäminen

①

②

Kuva 3  

Toimenpiteet

1. Kiinnitä EM-tukiasema Kick EM -pidikkeeseen ① (tämä vaihtoehto on saatavilla vain
Kick-navigointijärjestelmässä) tai leikkauspöydän kiskoon ②.
HUOMAUTUS: EM-tukiaseman ja kohdealueen välistä etäisyyttä rajoittaa instrumentti-
johdon pituus. Määritä EM-tukiasema niin, että instrumentit pääsevät kohdealueelle ja et-
tä johtoja kytkettäessä varmistetaan riittävä johtojen liikkumavara. 

2. Määritä tarvittaessa leikkauspöytä.
HUOMAUTUS: jos sinun on siirrettävä leikkauspöytää EM-seurantalisäosan komponent-
tien määrittämisen jälkeen, siirrä sitä erittäin varovasti. Leikkauspöydän siirtäminen tai
kallistaminen saattaa johtaa järjestelmäkomponenttien siirtymiseen, kun kiinnitettyjä johto-
ja vedetään. 

JÄRJESTELMÄN KOKOONPANO

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.2 Cranial EM Ver. 1.1 21



2.3 Seurantatarkkuuteen vaikuttavat tekijät

Metallien vaikutus

Metallin (kupari, alumiini, messinki, rauta jne.) tai kannettavien radiotaajuisten viestintälaitteiden
tai tällaisten mobiililaitteiden tuominen sähkömagneettiseen kenttään saattaa aiheuttaa häiriöitä
ja/tai vääristymiä, jotka vaikuttavat seurannan tarkkuuteen. Vältä siis tarpeetonta metallin käyttöä.
Esimerkkejä leikkaussalin häiriöistä ovat muun muassa instrumenttipöydät, leikkauspöytien
metalliosat, endoskooppitornit, levittimet, leikkaussalilamput, näytöt, lävistykset tai kellot.
Ota huomioon, että muut lääkinnälliset laitteet saattavat vaikuttaa järjestelmän tarkkuuteen tai
luotettavuuteen sähkömagneettisten vaikutustensa vuoksi. Mikäli ilmenee ongelmia, harkitse
lääkinnällisten laitteiden uudelleensijoittamista. Sinun on ehkä siirrettävä esimerkiksi EM-
kenttägeneraattori pois leikkauspöydän metalliosien luota ja samaan aikaan pidettävä se
potilaan lähellä (kuten yllä olevassa osiossa on kuvattu).
Kun kenttään tuodaan uusi instrumentti, tarkista tarkkuus huolellisesti koko seurantatilavuuden
sisäpuolella varmistaaksesi, että häiriöitä ei ole.

EM-instrumenttien vaikutus

Varoitus
Varmista, että EM-instrumentit ovat hyvässä kunnossa ja että ne eivät ole näkyvästi
vaurioituneita tai taipuneita, sillä se saattaa vaikuttaa navigointitarkkuuteen kielteisesti.
Kalibroi EM-instrumenttivertailuun kiinnitetyt instrumentit huolellisesti ja tarkista
kalibrointitarkkuus anatomisista merkintäpisteistä ennen kalibroidun instrumentin käyttöä
kirurgiaan. Kun EM-instrumenttivertailu siirretään muun instrumentin kohdalle, kalibroi aina
äskettäin kiinnitetty instrumentti.
Tarkista EM-instrumenttivertailu säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta sen
asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Brainlabin
asiakastukeen.
Hävitä EM-instrumentit, jotka on käsitelty mahdollisimman monta kertaa uudelleen tai joiden
odotettavissa oleva käyttöikä on kulunut umpeen, sillä myöhemmin niiden tarkkuutta ei voida
taata.

Seurantatarkkuuteen vaikuttavat tekijät
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2.4 Potilasrekisteröinnin tarkkuus

Optimaalinen skannaustila ja rekisteröintimenetelmä

Käytä optimaalisen navigointitarkkuuden aikaansaamiseksi yhtä seuraavista vaihtoehdoista:

Vaihtoehdot

Kallovertailusarjan jalusta (EM) vertailuna.

TT-tiedot ja yksi seuraavista:
• Steriili merkintäpisteiden rekisteröinti
• Luuruuvit merkintäpisteinä / rekisteröintipisteinä kun käytät potilasvertailu (EM) 2.0:aa kiinni-

tettynä kallovertailusarjan jalustaan (EM).

Pinnan pisteiden tarkka rekisteröinti

Määritä pinnan pisteiden rekisteröinnin aikana pisteitä liu’uttamalla EM-osoitinta, lyhyttä EM-
osoitinta tai EM-rekisteröintiosoitinta tai (kraniaalisessa tilassa steriloimattoman rekisteröinnin
kohdalla) nenänselän ja silmien vierellä olevien alueiden kaltaisten omaleimaisten pintojen ja
luisten rakenteiden kohdalla.
Pitele osoittimen kärkeä jatkuvasti kosketuksessa potilaan ihoon, määritä pisteitä potilaan pään
molemmin puolin, etenkin otsan yläosan saatavilla olevilta alueilta (otsaluun ja päälakiluiden
yhtymäkohdan lähellä oleva alue). Pisteet on sijoitettava hajautetusti ja niiden on peitettävä levein
mahdollinen steriili alue, joka on käytettävissä.
Vältä pisteiden määrittämistä epäselviltä alueilta, kulmakarvojen kohdalta tai alueilta, joilla iho on
silminnähden siirtynyt. Älä kohdista osoittimen kärjellä potilaan iholle painetta, sillä tällöin pisteitä
määritetään ihoa syvemmältä.

Varoitus
Yritä rekisteröidä potilas haluttuun asentoon kirurgiaa varten. Merkittävät muutokset
potilaan pään tai EM-kenttägeneraattorin asemaan rekisteröinnin jälkeen saattavat johtaa
navigoinnin epätarkkuuden lisääntymiseen. Mikäli on tarpeen asemoida potilaan pää
uudelleen leikkauksen aikana, tarkista, onko järjestelmän tarkkuus edelleen riittävä
toimenpidettä varten tai suorita rekisteröinti uudelleen.

Merkintäpisteiden tarkka rekisteröinti

Suunnittele pisteet merkintäpisteiden rekisteröinnin aikana niin, että ne ympäröivät kohdealuetta.
Määritä pisteet tarkalleen kohdasta, johon ne suunniteltiin. Jos piste on suunniteltu luuhun, ihon
pintaan on ehkä kohdistettava painetta, jotta luuhun päästään käsiksi. Jos piste on kuitenkin
suunniteltu iholle, määritä piste ihon pinnalta ja vältä ihon painamista.

Yksityiskohtaisen tarkistuksen suorittaminen potilaan rekisteröinnin jälkeen

Kohdealueelta laskettu tarkkuus saattaa erota ihon pinnalta tarkistetusta tarkkuudesta. Voit
arvioida tarkkuutta kohdealueelta suorittamalla tarkistuksen erilaisten kohdealuetta ympäröivien
merkintäpisteiden kohdalta. Kun kohdealue otetaan käyttöön kirurgisen toimenpiteen aikana,
tarkista, että tarkkuus on edelleen riittävä.
Varmista potilaan rekisteröinnin asianmukainen tarkkuus:

Toimenpiteet

1. Suorita tarkistus alueilla, joilla ei määritetty pisteitä rekisteröinnin aikana.

2. Suorita tarkistus useilta laajalle levinneiltä alueilta (esim. kasvojen molemmilta puolilta,
päälaelta ja kohdealueelta tai sen läheltä).

JÄRJESTELMÄN KOKOONPANO
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Toimenpiteet

3. Tarkista seuraavat merkintäpisteet:
• korvanipukat
• takaraivokyhmy
• otsaluun ja päälakiluiden yhtymäkohta
• yläleuan hampaat
• muita tyypillisiä merkintäpisteitä ovat luomikulmat, nenän tyvi tai nenäkärki. Näissä

saatetaan kuitenkin esittää optimistisia tuloksia pinnan pisteiden määritystä käytettäes-
sä, sillä ne ovat lähellä rekisteröintipisteiden määritysaluetta.

HUOMAUTUS: tarkista tarkkuus aina merkintäpisteiden avulla. Kiertovirheet voidaan ha-
vaita vain, kun tarkistus tehdään potilaan päähän hajautettujen merkittävien merkintäpis-
teiden kohdalta. 

Potilasrekisteröinnin tarkkuus
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3 OHJELMISTON
YLEISKUVAUS

3.1 Ohjelmiston käynnistäminen ja sulkeminen
ja järjestelmän sammutus

Tietoa ohjelmiston käynnistämisestä ja sulkemisesta ja järjestelmän sammutuksesta

Alla olevissa ohjeissa kuvataan, miten ohjelmisto käynnistetään ja suljetaan asianmukaisesti ja
miten järjestelmä sammutetaan. Lisätietoja on asiaankuuluvassa järjestelmän käyttöohjeessa.

Ohjelmiston käynnistäminen

Toimenpiteet

1. Käynnistä järjestelmä.

2. Valitse potilas.

Varoitus
Varmista ennen potilastietojen latausta, että potilaan nimi ja tunnus ovat oi-
kein.

3. Valitse kraniaalisen työnkulun valintanäytöltä EM Navigation.

4. Valitse kuvajoukko.

5. Valitse Setup Navigation.
Noudata ohjeita ohjelmistossa.

HUOMAUTUS: lisätietoja potilaan ja kuvien valitsemisesta on Patient Data Manager -
ohjelmiston käyttöohjeessa. 

Ohjelmiston sulkeminen

Toimenpiteet

1. Paina Etusivu-painiketta Brainlab-järjestelmän etuosassa tai ohjelmiston kotisivusymbolia.
Content Manager avataan.

2. Valitsemalla Export voit viedä potilastiedot valittuun tallennusvälineeseen tai verkkosijain-
tiin.
HUOMAUTUS: kaikkia istunnon aikana Screenshot-painikkeen avulla otettuja näyttöku-
via voidaan käyttää ja tallentaa valitsemalla kohta Export. 

HUOMAUTUS: lisätietoja potilaan tietojen tallentamisesta on Patient Data Manager -ohjelmiston
käyttöohjeessa. 

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Oikea sammutustapa

Sulje ohjelmisto aina ennen järjestelmän sammutusta. Älä koskaan sulje ohjelmistoa
virtakytkimestä, sillä tällöin tietoja saatetaan menettää.

Järjestelmän sammutus

Toimenpiteet

1. Poista ohjelmiston sulkemisen ja potilastietojen tallentamisen jälkeen mahdolliset asenne-
tut tallennusvälineet.

2. Valitse Finish Content Manager -ohjelmistossa.

3. Valitse Shut Down.

HUOMAUTUS: lisätietoja järjestelmän sammuttamisesta on asiaankuuluvassa järjestelmän
käyttöohjeessa. 

Ohjelmiston käynnistäminen ja sulkeminen ja järjestelmän sammutus
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3.2 Johdanto Cranial EM:ään

Tietoa Cranial EM:stä

Cranial EM on kosketusnäyttöpohjainen intraoperatiivinen navigointiohjelmisto. Kirurgisten
instrumenttien sijoittaminen kolmiulotteiseen esitykseen, joka on lisätty kerrokseksi anatomisten
kuvajoukkojen, kuten MR- ja/tai TT-kuvajoukkojen päälle, saattaa tukea kirurgia erilaisten
kirurgisten toimenpiteiden aikana.

Varoitus
Cranial EM:ää voidaan käyttää vain kraniaalisiin hoitotoimenpiteisiin. Ohjelmistoa ei saa
käyttää mihinkään muihin hoitotoimenpiteisiin.

Varoitus
Cranial EM käyttää potilaasta skannattuja kuvia, jotka otetaan ennen leikkauksen
suorittamista. Potilaan todellinen anatomia voi erota preoperatiivisista kuvannustiedoista
(esimerkiksi kudoksen poiston vuoksi).
HUOMAUTUS: navigointinäytön tiedot voivat tulla näkyviin viiveellä verrattuna todelliseen
seurattavaan instrumenttiin. Jos navigointinäyttö on hidas, määritä mahdollisimman vähän tietoja
näkyviksi tiedoiksi. 

Tyypillinen Cranial EM -työnkulku

Toimenpiteet

1. Valitse potilas.

2.

Valitse kraniaalisen työnkulun valintanäytöltä EM Navigation.

3. Valitse potilastiedot.
Content Manager avataan.

4. Valitse Setup Navigation Content Manager -ohjelmistosta.
Voit suorittaa määrityksen suorittamalla esitetyt vaiheet.

5. Suorita rekisteröinti.

6. Suorita navigointi.

7. Kalibroi instrumentit tarvittaessa.

HUOMAUTUS: jos potilas on valittava tai vaihdettava kraniaalisen työnkulun valitsemisen jälkeen,
käyttäjä ohjataan välittömästi uudelleen Patient Selection- ja Data Selection -kohtaan. 

HUOMAUTUS: jos potilaan hoito suoritettiin loppuun ja jos on aloitettava uusi potilastoimenpide,
valitse Finish ja siirry kohtaan New Treatment. Järjestelmä käynnistyy automaattisesti uudelleen. 

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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3.3 Istunnon palautus

Tietoa palautetuista istunnoista

Mikäli ohjelmisto sammuu odottamattomasti, rekisteröinti voidaan palauttaa edellisestä istunnosta
ohjelmiston uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.

Kuva 4  

Vaihtoehdot

Valitsemalla Yes voit palauttaa edellisen rekisteröinnin ja avata päänäytön.

Valitsemalla No voit aloittaa uudelleen Patient Selection -kohdasta.

Varoitus
Tarkista palautetut rekisteröinnit huolellisesti ennen jatkamista.

Potilaan asemointi

Varoitus
Älä palauta rekisteröintiä, jos potilaan asemointi on muuttunut suhteessa Potilasvertailuun
tai EM-kenttägeneraattoriin.

Istunnon palautus
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4 TIETOVALIKOIMA
4.1 Johdanto tietovalikoimaan

Tietoa tietojen valinnasta

Kun ohjelmisto käynnistyy, sinua kehotetaan valitsemaan potilastiedot kohdasta Patient Data
Selection.
Mikäli ladataan useampia kuvajoukkoja, ohjelmistossa valitaan automaattisesti paras kuvajoukko
rekisteröintiä varten.
Saat lisätietoja Patient Data Manager -ohjelmiston käyttöohjeesta.

Potilasta ei ole valittu

Mikäli potilas valitaan ennen navigointia tai rekisteröintiä, sinua kehotetaan valitsemaan potilas:

Kuva 5  

Valitsemalla OK voit palata Patient Selection -näytölle.

Potilaan tietojen lataus istunnon aikana

Voit ladata potilastiedot istunnon aikana, jos ohjelmisto käynnistettiin ilman potilastietoja tai jos
haluat ladata alustavia potilastietoja tai lisäpotilastietoja.

Toimenpiteet

1. Valitsemalla Etusivu-painikkeen voit avata Content Manager -ohjelmiston.

2. Avaa Patient Data Selection.

3. Valitse potilas ja tiedot.

Image Fusion -ohjelmiston käyttö

Mikäli Image Fusion on asennettu, voit yhdistää useampia kuvajoukkoja (esim. TT- ja MR-tiedot).

TIETOVALIKOIMA
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Toimenpiteet

1. Avaamalla Content Manager -ohjelmiston pääset käyttämään Image Fusion -ohjelmis-
toa.

2. Jos potilastiedot sisältävät kuvajoukkoja, joita ei ole vielä yhdistetty, ohjelmistossa vali-
taan automaattisesti yhdistettävät kuvaparit.
Jotta voit jatkaa, sinun on valittava Accept tai Decline.

3. Jos valitset Accept, kuvat yhdistetään.
Kun yhdistäminen on valmis, valitse Done.

4. Valitsemalla Decline voit jatkaa yhdistämättä kuvajoukkoja.
Lisätietoja on Image Fusion -ohjelmiston käyttöohjeessa.

Esitettävän kuvajoukon vaihtaminen yhdistettyihin kuviin

Jos latasit yhdistettyjä kuvia, voit vaihtaa esitettävää kuvajoukkoa.

① ②

Kuva 6  

Toimenpiteet

1. Valitse tietokuvake ②.
Saatavilla olevat kuvajoukot näytetään.

2. Tarkista parit ja valitse haluttu kuvajoukko kohdasta SELECTED DATA ①.
Kulloinkin valittu kuvajoukko on korostettu oranssilla.

3. Voit jatkaa valitsemalla Done.

HUOMAUTUS: voit ladata lisäkuvajoukkoja valitsemalla Etusivu-painikkeen palataksesi Patient
Selection -kohtaan ja valitaksesi lisäpotilastietoja. 

Johdanto tietovalikoimaan
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5 NAVIGOINNIN
MÄÄRITTÄMINEN

5.1 Alustava järjestys

Alustava järjestysnäyttö

① ② ③

Kuva 7  

Initial arrangement -näyttö avautuu. Valitsemalla toistosymbolit voit käynnistää videot saadaksesi
lisätietoja seuraavasta:
• ① Potilasvertailu-johdon kiinnittäminen optimaalista rasituksen lievitystä varten.
• ② Potilasvertailun asemointi.
• ③ EM-kenttägeneraattorin asemointi.

Potilasvertailun kiinnittäminen

Potilasvertailu (EM) voidaan kiinnittää yhdellä seuraavista menetelmistä käytetyn
rekisteröintimenetelmän mukaan:
• Kallovertailusarjan jalusta: Saatavilla steriiliä (suojauksen jälkeen) tai steriloimatonta (ennen

suojausta) rekisteröintiä varten.
• Teipattu EM-potilasvertailu: Saatavilla steriiliä (suojauksen jälkeen) rekisteröintiä varten.

HUOMAUTUS: EM-potilasvertailu 1.0 ei ole yhteensopiva Cranial EM -ohjelmiston kanssa. 

Sijoita EM-potilasvertailu parhaiden tulosten aikaansaamiseksi seuraavasti:
• kohdealueen lähelle peittämättä tärkeitä rakenteita, joita tarvitaan pinnan rekisteröintiin.

NAVIGOINNIN MÄÄRITTÄMINEN
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• potilaan päässä olevalle jäykälle alueelle, jolla ihon siirtyminen tai liikkuminen on
epätodennäköistä, kuten otsalle ja ohimoluiden alueelle (ajele alueelta tarvittaessa hiukset).

• seurantatilavuuden sisäpuolelle parhaalla seurantatarkkuudella (10–35 cm EM-
kenttägeneraattorista ja keskitettynä xy-tasolle). Vertailualustan avulla järjestelmä voi seurata
potilaan pään sijaintia toimenpiteen aikana.

x

y
10 - 35 cm

Kuva 8  

Varoitus
Sijoita potilasvertailu 10–35 cm:n etäisyydelle EM-kenttägeneraattorista ja keskitettynä xy-
tasolle. Mikäli potilasvertailu sijoitetaan liian lähelle EM-kenttägeneraattoria tai liian kauas
siitä, tarkkuus saattaa alentua.

Älä peitä tärkeitä rakenteita, joita tarvitaan potilasvertailun kanssa suoritettavaan pinnan
pisteiden rekisteröintiin.

Alustava järjestys

32 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.2 Cranial EM Ver. 1.1



Potilasvertailun (EM) kiinnittäminen kallovertailusarjan jalustalla

①

Kuva 9  

Toimenpiteet

1. Sijoita potilasvertailu seurantatilavuuden sisäpuolelle käyttäen määritystutoriaalia ohjee-
na.

2. Kiinnitä potilasvertailu (EM) kallovertailusarjan jalustaan (EM) ①.
Kallovertailusarjan jalusta (EM) on kiinnitettävä jäykästi päähän ruuvin avulla. Täysin ki-
ristettynä ruuvi etenee 5 mm:n syvyyteen. Vältä ruuvaamista alueille, joilla kalloluun pak-
suus on alle 5 mm ja vältä ruuvaamista laskimo- tai valtimorakenteiden päälle. Arvioi kal-
lon paksuus, kaarevuus ja laatu suunnittelun aikana asennetun ruuvin etenemissyvyyden
arvioimiseksi.
Lisätietoja kallovertailusarjan jalustan (EM) kiinnittämisestä on vastaavassa instrument-
tien käyttöohjeessa.

3. Muodosta silmukka potilasvertailun johdosta ja teippaa se potilaan päähän ohjelmistos-
sa esitetyllä tavalla. Kiinnitä johto sen tahattomasta vetämisestä johtuvan päävertailun ta-
hattomien liikkeiden välttämiseksi.

Varoitus
Riittävä luun tiheys on välttämätöntä kallovertailusarjan jalustan (EM) kiinnittämiseen.
Koska potilaan ikä tai mahdolliset sairaudet (esim. osteoporoosi) saattavat alentaa luun
mineraalitiheyttä, tarkasta suunnittelutiedot ennen laitteen kiinnittämistä.

Varoitus
Älä kiristä kiinnitinmutteria liian tiukkaan, jotta ruuvi ei irtoa.

Varoitus
Kun jalusta on kiinnitetty tukevasti potilaan päähän, älä kiristä mutteria enempää, sillä se
saattaisi vahingoittaa luuruuvia.

Varoitus
Älä kohdista ruuveihin liikaa voimaa välttyäksesi murtumilta. Jos ruuvi on niin kireällä, että
putki ei voi liikkua, löysää ruuvia puoli kierrosta.

NAVIGOINNIN MÄÄRITTÄMINEN
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Varoitus
Kirurgi vastaa sen varmistamisesta, että kallovertailusarjan jalusta (EM) on asennettu
jäykästi potilaan päähän turvalliselle alueelle, joka ei ole herkkä. Koska kallovertailusarjan
jalusta (EM) kiinnitetään mahdollisimman pienen viillon kautta ja koska kohdistetaan
vähäistä painetta, kiinnitys ratkaisevan tärkeille alueille saattaisi vahingoittaa potilasta.

Varoitus
Varo törmäämästä kallovertailusarjan jalustaan (EM) tai vetämästä johtoa. Tämä saattaa
vahingoittaa potilasta ja aiheuttaa epätarkkuutta. Uudelleenrekisteröinti on tarpeen, jos
potilasvertailu sijoitettiin uudelleen tai jos sitä siirrettiin tahattomasti rekisteröinnin
jälkeen.

Potilasvertailun (EM) kiinnittäminen teipillä

①

Kuva 10  

Toimenpiteet

1. Sijoita potilasvertailu (EM) seurantatilavuuden sisäpuolelle käyttäen määritystutoriaalia
ohjeena.
HUOMAUTUS: suurta tarkkuutta vaativissa toimenpiteissä on käytettävä invasiivista kal-
lovertailusarjan jalustaa (EM). 

2. Kiinnitä potilasvertailu (EM) suoraan ihoon teipillä ①.

3. Muodosta silmukka potilasvertailun (EM) johdosta ja teippaa se potilaan päähän ohjel-
mistossa esitetyllä tavalla.

EM-kenttägeneraattorin sijoittaminen sijoitusvarren avulla

Kiinnitä EM-kenttägeneraattori sijoitusvarteen alla kuvatulla tavalla.
Seurantatilavuus alkaa 5 cm:n päästä EM-kenttägeneraattorista (potilaan kasvojen puolella
oleva puoli) ja muuttuu vähitellen maksimitarkkuusalueeksi. Tarkkuus on alhaisempi
seurantatilavuuden ensimmäisten 5 cm:n alueella. Näin ollen optimaalisen tarkkuuden
aikaansaamiseksi kohdealueen pitäisi olla 10–35 cm:n etäisyydellä EM-kenttägeneraattorin
etupuolelta.

Alustava järjestys

34 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.2 Cranial EM Ver. 1.1



①

Kuva 11  

Toimenpiteet

1. Kiinnitä sijoitusvarsi ① leikkauspöytään niin, että EM-kenttägeneraattori on potilaan
päähän päin.

2. Kiinnitä järjestelmän johdot.

HUOMAUTUS: lisätietoja järjestelmän määrittämisestä ja järjestelmän johdoista on
asiaankuuluvissa järjestelmän käyttöohjeissa. 

NAVIGOINNIN MÄÄRITTÄMINEN
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5.2 Sijoitus

Potilaan pään asemointi

Asemoi pää optimaalisesti seurantatilavuuden sisäpuolelle. Ohjelmisto opastaa sinua, jotta löydät
optimaalisen aseman.

①

②

③
④

Kuva 12  

Nro Komponentti

①

Pään aseman ilmaisimet:
• Vihreä: Good position
• Keltainen: Acceptable position
• Punainen: Improve position

② Pallo: Potilaan pään esitys

③
Seurantatilavuuden esitys
HUOMAUTUS: vertailujen on oltava toimenpiteen aikana tämän esityksen sisäpuolella. 

④ Voit korjata vääristymät valitsemalla Distortion Help.

HUOMAUTUS: tarkkuuden tarkistuksen aikana potilasvertailua ja instrumenttien esityksiä ei
näytetä. Sen sijaan näytetään osoittimen kärjen ja vertailun tarkistuspisteen välinen etäisyys. 

Sijoitus
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Pään aseman ilmaisimet

Ilmaisin Kuvaus

Potilaan pää on seurantatilavuuden sisäpuolella optimaalises-
sa asemassa.

Potilaan pää on seurantatilavuuden sisäpuolella hyväksyttä-
vässä mutta ei optimaalisessa asemassa.

Potilaan pää on seurantatilavuuden sisäpuolella asemassa,
jota ei voida hyväksyä. Sinun on parannettava pään asemaa,
jotta voit jatkaa seuraavaan vaiheeseen.

NAVIGOINNIN MÄÄRITTÄMINEN
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5.3 Kenttätarkistus

Tietoa kentän vääristymästä

Kentän vääristymä alentaa seurantatarkkuutta. Ohjelmisto auttaa sinua tarkistamaan, että
kentässä ei ole vääristymiä.

①
②

Nro Komponentti

① Osoittimen esitys

② Potilasvertailun esitys

Kentän vääristymän ilmaisimet

Voit tarkistaa kentän vääristymän ajamalla osoittimen koko seurantatilavuuden halki. Mikäli kentän
vääristymän ilmaisimia näkyy näytöllä, kentän lähellä tai suoraan kentässä on todennäköisesti
vääristymä.
HUOMAUTUS: lisätietoja EM-kentän vääristymän mahdollisista syistä on asiaankuuluvissa
järjestelmän käyttöohjeissa. 

Kertakäyttöinen mandriini (EM) ei sovellu kentän tarkistamiseen.

Ilmaisin Kuvaus

Kentässä on vähäinen vääristymä, joka vaikuttaa vain osoitti-
meen, tai osoitin on liian lähellä seurantatilavuuden reunaa.

Kenttätarkistus
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Ilmaisin Kuvaus

Kentässä on vähäinen vääristymä, joka vaikuttaa osoittimeen
ja potilasvertailuun.

Kentässä on merkittävä vääristymä. Osoitinta ja potilasverta-
ilua ei enää voida havaita.

NAVIGOINNIN MÄÄRITTÄMINEN
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5.4 EM-seurantatarkkuus

Tietoa EM-seurantatarkkuudesta

Cranial EM tarjoaa kirurgille vain apua eikä korvaa kirurgin kokemusta ja/tai vastuuta.
Järjestelmän asianmukainen tarkkuus on kuitenkin välttämätöntä sen suorituskyvyn kannalta.
Yleiset Cranial EM -navigointivirheet voivat olla enintään 3 mm:n kokoisia. Käytä Cranial EM -
ohjelmistoa vain toimenpiteisiin, joissa tämä tarkkuustaso on hyväksyttävä. Erilaiset tekijät
saattavat vaikuttaa huomattavasti järjestelmän tarkkuuteen. Asianmukainen kokoonpano ja
käsittely sekä huolellinen tarkkuuden tarkistus ovat olennaisia onnistuneen navigoinnin kannalta.
Tämän osion suositusten noudattaminen on ratkaisevan tärkeää EM-seurantatarkkuuden
varmistamisen kannalta.

Tarkkuuden tarkistus

Varoitus
Tarkista rekisteröintitarkkuus säännöllisin väliajoin koko toimenpiteen aikana vertaamalla
kuvanäkymissä esitettävän instrumentin tai osoittimen asemaa todelliseen pisteeseen
potilaan anatomiassa.

Oikeiden kuvausten käyttö

Varmista, että käytetään asianmukaisia potilaskuvauksia. Älä käytä rekisteröintiin vääristyneitä
MRI-kuvauksia. Mikäli 3D-vääristymäkorjaus on käytettävissä, sovella sitä kaikkiin kuvauksiin.
Kuvaa rekisteröintiin käytettävät kuvajoukot Brainlab-skannausprotokollien mukaisesti.
Mahdollisia virheiden lähteitä ovat skannauksen aikana ihoon painuvat MRI-kuulokkeet tai putket
ja potilaaseen kiinnitetty teippi, jotka muuttavat ihon pintaa.
Vertaa pinnan pisteiden rekisteröinnissä potilaan kasvoja 3D-rekonstruointiin. Vältä alueita, jotka
ovat erilaisia potilaan todellisessa anatomiassa ja 3D-ohjelmistorekonstruktiossa.

Potilasvertailun asema

Sijoita potilasvertailu jäykälle alueelle mahdollisimman lähelle kohdealuetta. Mitä lähemmäs
vertailu sijoitetaan todelliseen kohdealueeseen nähden, sitä tarkempi toimenpide on.
Varmista, että vertailu on seurantatilavuuden tarkimman alueen sisäpuolella, ihannetapauksessa
EM-kenttägeneraattorin eteen 10–35 cm:n etäisyydelle.

Asianmukainen suojaustoimenpide

Varo siirtämästä rekisteröityä potilasta, potilasvertailua tai kallovertailusarjan jalustaa (EM)
suojaustoimenpiteen aikana rekisteröinnin jälkeen, sillä se saattaa johtaa alentuneeseen
navigointitarkkuuteen. Tarkista järjestelmän tarkkuus säännöllisesti.

Potilaskentän ja EM-kenttägeneraattorin aseman muutosten minimointi

Vältä tekemästä rekisteröinnin jälkeen muutoksia potilaan pään tai EM-kenttägeneraattorin
asemaan.
Määrityksiin tehtävät muutokset saattavat johtaa alentuneeseen navigointitarkkuuteen. Varmista
ennen rekisteröinnin aloittamista, että potilas on halutussa asemassa leikkausta varten.
Mikäli on tarpeen asemoida potilaan pää uudelleen leikkauksen aikana, tarkista, että järjestelmän
tarkkuus on edelleen riittävä, tai suorita rekisteröinti uudelleen.

EM-seurantatarkkuus
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6 SEURANTA
6.1 Seurantajärjestelmä

Tietoa seurantatilavuudesta

Onnistunutta rekisteröintiä ja navigointia varten instrumenttien on oltava seurantatilavuuden
sisäpuolella.
Voit tarkistaa seurantatilavuuden ilmaisinten avulla riittävän tarkasti, onko instrumentti tai vertailu
seurantatilavuuden sisäpuolella ja onko häiriöitä (esim. metallien, sähkökäyttöisten
parranajokoneiden, haavapohjan puhdistamiseen tarkoitettujen välineiden tai muun
kenttägeneraattorin vuoksi).

Instrumentin / potilasvertailun tila

Ilmaisin Kuvaus

Osoitin / potilasvertailu on seurantatilavuudessa, eikä häiriöitä ole havaittu.

Osoitin / potilasvertailu on seurantatilavuudessa, mutta seurannan tarkkuus on
alhainen seuraavista syistä:
• häiriöt (lisätietoja on asiaankuuluvissa järjestelmän käyttöohjeissa)
• instrumentti tai potilasvertailu ei sijaitse navigointitilavuuden keskellä. Ihan-

teellisessa tapauksessa instrumenttien pitäisi olla keskitettynä navigointi-
kenttään eikä sijaita ulkorajoilla.

Osoitin / potilasvertailu on seurantatilavuudessa, mutta seurannan tarkkuus on
riittämätöntä.

Osoitin, instrumentti tai potilasvertailu ei ole kiinnitettynä vaan sijaitsee seuran-
tatilavuuden sisäpuolella.

SEURANTA
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Seurantajärjestelmän tila

Ilmaisin Kuvaus

Seurantajärjestelmässä on virhe. Se ei tällä hetkellä ole käytettävissä.

Seurantajärjestelmä on asetettu tauolle.

Seurantajärjestelmän lämmitys on käynnissä.

Seurantajärjestelmä
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6.2 Seurantainstrumentit

Seurannan ensisijaisuus navigoinnin kannalta

Ohjelmisto päivittää navigointinäkymät sen instrumentin sijainnin perusteella, joka on ensisijainen.
Ensisijaisuudeltaan vähäisemmät instrumentit näytetään, mutta näkymiä ei oletusarvoisesti
päivitetä niiden perusteella.
Seurantatilavuuden keskellä olevat instrumentit ovat ensisijaisuudeltaan tärkeämpiä kuin
seurantatilavuuden reunoilla sijaitsevat instrumentit. Keskellä sijaitsevien instrumenttien
ensisijaisuus on navigoinnissa seuraava:
1. EM-osoitin tai lyhyt EM-osoitin
2. EM-rekisteröintiosoitin
3. Kertakäyttöinen mandriini (EM)
4. EM-instrumenttivertailu

HUOMAUTUS: voit päivittää navigointinäkymät ensisijaisuudeltaan vähäisemmän instrumentin
perusteella poistamalla tätä instrumenttia korkeammalla ensisijaisuusjärjestyksessä olevat
instrumentit seurantatilavuudesta. 

Seurannan ensisijaisuus rekisteröinnin kannalta

1. EM-rekisteröintiosoitin
2. Lyhyt EM-osoitin
3. EM-osoitin

Seurannan viiveet

Tarkista mahdolliset seurannan viiveet vertaamalla instrumenttien liikettä näytöllä varsinaiseen
instrumenttiin.

Varoitus
Navigointinäytön tiedot voivat tulla näkyviin viiveellä verrattuna todelliseen seurattavaan
instrumenttiin. Jos navigointinäyttö on hidas, määritä mahdollisimman vähän tietoja
näkyviksi tiedoiksi.

Seurannan asettaminen tauolle

Voit keskeyttää EM-kentän luonnin väliaikaisesti (esim. neuroseurannan aikana) valitsemalla
Pause Tracking.

Toimenpiteet

1. Valitse Pause Tracking Navigation-kohdasta.

2. Aktivoi Pause Tracking siirtämällä liukusäädintä oikealle.
HUOMAUTUS: jotta Pause Tracking voidaan ottaa käyttöön, monitorin on oltava kytket-
tynä järjestelmään. 

HUOMAUTUS: kun Pause Tracking on aktivoitu, Pause-symboli tulee näkyviin seurannan
tilassa. 

SEURANTA
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Seurantainstrumentit
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7 REKISTERÖINTITIEDOT
7.1 Potilaan rekisteröinti

Tietoa potilaan rekisteröinnistä

Potilaan rekisteröinnin perusteella ohjelmisto voi täsmätä potilaan preoperatiiviset kuvatiedot
potilaan pään fyysisen anatomian kanssa. Yleensä rekisteröinti suoritetaan steriilissä
ympäristössä.

Varoitus
Ohjelmistossa käytetään preoperatiivisia skannauskuvia potilaasta. Potilaan todellinen
anatomia saattaa erota preoperatiivisista kuvannustiedoista (esimerkiksi kudoksen poiston
vuoksi). Varmista rekisteröintiä ja navigointia varten, että potilaan anatomia on sama kuin
mitä kuvajoukossa näytetään.

Rekisteröintimenetelmät

Menetelmä Kuvaus

Surface Match Määritä pisteet potilaan ihon pinnalta EM-osoittimen, lyhyen EM-
osoittimen tai EM-rekisteröintiosoittimen avulla.

Landmark Potilaan skannauksen aikana käyttämät rekisteröintimarkkerit tai ku-
vajoukon ennalta suunnitellut merkintäpisteet.

HUOMAUTUS: pinnan pisteiden määritys on oletusarvoinen rekisteröintimenetelmä. Jos haluat
siirtyä merkintäpisteiden rekisteröintiin, valitse rekisteröintinäytön pudotusvalikosta Landmark. 

Tietoja ei voida käyttää rekisteröintiä varten

Jos potilas on valittu, mutta tietoja ei ole valittu, näkyviin tulee seuraava ponnahdusikkuna:

Kuva 13  

REKISTERÖINTITIEDOT
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Kun valitset OK, sinut ohjataan uudelleen Patient Data Selection -kohtaan.
HUOMAUTUS: harvinaisissa tapauksissa valitut potilastiedot eivät vastaa skannausprotokollia.
Löydät lisätietoja soveltuvista tiedoista Patient Data Manager -ohjelmiston käyttöohjeesta. 

Rekisteröinnin palauttaminen

Mikäli ohjelmisto sammuu odottamattomasti, edellisen istunnon rekisteröinti voidaan palauttaa.

Potilaan rekisteröinti
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7.2 Rekisteröintiosoittimet

Osoittimet steriiliä ja steriloimatonta rekisteröintiä varten

① ②
Kuva 14  

Käytä steriiliin rekisteröintiin EM-osoitinta ① tai lyhyttä EM-osoitinta ②.

Kuva 15  

Käytä steriloimattomaan rekisteröintiin EM-rekisteröintiosoitinta.
Kertakäyttöinen mandriini (EM) ei sovellu potilaan rekisteröintiin.

Varoitus
Älä käytä EM-osoittimia potilaan silmien kohdalla.

Varoitus
EM-osoittimia ei ole tarkoitettu käytettäväksi MR-ympäristössä. Älä altista laitetta
voimakkaalle magneettikentälle, kuten magneettikuvaus (MRI) -kuvantamislaitteelle, sillä se
saattaa magnetisoitua. Seuranta magnetisoidulla laitteella saattaa johtaa virheelliseen
navigointiin ja mahdollisiin henkilövammoihin.

Ennen kuin aloitat

Varoitus
Lue huolellisesti EM-osoitinta koskeva luku vastaavasta instrumenttien käyttöohjeesta.

Varoitus
Tarkista tarkkuus varmistaaksesi, että EM-osoitin toimii asianmukaisesti. Katso lisätietoja
vastaavasta instrumenttien käyttöohjeesta.

REKISTERÖINTITIEDOT
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Varoitus
EM-osoittimet ovat erittäin tarkkoja ja herkkiä lääketieteellisiä instrumentteja. Mikäli osoitin
putoaa (vaikka se olisi säilytyskotelossa), tarkista kalibroinnin tarkkuus kuvauksen
mukaisesti tai ota yhteyttä Brainlabiin saadaksesi neuvoja jatkotoimia varten.

Älä altista EM-osoittimia röntgensäteilylle, sillä se saattaa vahingoittaa laitetta.

Käytä EM-osoitinta, lyhyttä EM-osoitinta ja EM-rekisteröintiosoitinta vain yhdessä
sellaisten laitteiden kanssa, jotka on lanseerattu käytettäväksi Brainlabin EM-
navigointijärjestelmän kanssa.
HUOMAUTUS: kun EM-osoittimia käytetään rekisteröintiin, varmista, että kärki ei vahingoita
potilasta. Verisuonet, silmät ja muut herkät alueet eivät sovellu merkintäpisteiden
rekisteröintiin. 

Pisteiden määrittämiseen soveltuvat alueet

• Älä käytä osoittimia pehmytkudokseen, jonka asema saattaa siirtyä (esim. löysä iho).
• Parhaan tarkkuuden saat määrittämällä pisteet potilaan kasvojen kummaltakin puolelta.
• Pisteiden määritykseen soveltuvat yleensä kaikki luiset rakenteet, joiden pinta ei muutu

anestesian aikana.
HUOMAUTUS: alaleuan luu ei ole pisteiden määritykseen hyväksyttävä luinen rakenne, sillä sen
asento saattaa muuttua suhteessa potilasvertailuun. 

Rekisteröintiosoittimet
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8 PINNAN PISTEIDEN
REKISTERÖINTI

8.1 Perustietoja pinnan pisteiden
rekisteröinnistä

Tietoa pinnan pisteiden rekisteröinnistä

Pinnan pisteiden rekisteröinnillä määritetään tiettyjä pintoja potilaan päästä käyttämällä EM-
osoitinta, lyhyttä EM-osoitinta tai EM-rekisteröintiosoitinta.
Ohjelmisto käyttää pinnan pisteiden rekisteröintialgoritmia potilaan anatomian täsmäämiseksi
preoperatiivisten TT-/MR-kuvien kanssa. Pinnan pisteiden rekisteröintialgoritmilla voidaan käyttää
täsmäytykseen vain TT-/MR-kuvajoukkojen sisältämiä anatomisia pinnan pisteitä. Älä määritä
pisteitä alueilta, jotka eivät ole jäykkiä TT- tai MR-skannaukseen verrattuna (esim. leukaa
ympäröivät alueet).
Pinnan pisteiden rekisteröinnin etuna on se, että TT-/MR-markkereita ei tarvita.

Kuvajoukkoja koskevat vaatimukset

• Kuvajoukon on sisällettävä rekisteröitävä potilaan anatomian alue, mukaan lukien koko nenä.
• Pinnan pisteiden määrityskuvan leikepaksuus ei saa ylittää 3 mm.
• Jotta saadaan aikaan korkein rekisteröintilaatu, on käytettävä MR T1-, TT- tai TTA-

kuvajoukkoja.
• MR T2 -kuvajoukon käyttö saattaa heikentää rekisteröinnin laatua.

Tietojen riittämätön laatu

Mikäli tietojen laatu ei ole riittävä pinnan pisteiden määritykseen, näkyviin tulee seuraava
ponnahdusikkuna:

Kuva 16  

PINNAN PISTEIDEN REKISTERÖINTI
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Jatka valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehdoista.

Vaihtoehdot

Load New Data Sinut ohjataan uudelleen kohtaan Patient Data
Selection.

Landmark Käynnistää merkintäpisteiden rekisteröinnin.

Select Manually
Avaa Data Selection -kohdan sivupalkissa. Sii-
nä tapauksessa voit valita tiedot, mutta laatu
on heikompi.

HUOMAUTUS: skannaa vain anatomisia alueita, jotka on tarkoitus sisällyttää pinnan pisteiden
rekisteröintiin tarkoitettuun kuvajoukkoon. Tietoja soveltuvista kuvajoukoista löytyy Brainlabin
skannausprotokollasta. 

HUOMAUTUS: pinnan pisteiden rekisteröinti epäonnistuu todennäköisemmin, jos sitä käytetään
yhdessä rotaatioangiografian, C-varren tai Cone Beam CT -kuvajoukkojen kanssa. On
suositeltavaa suorittaa pinnan pisteiden rekisteröinti ensin MR- tai TT-kuvajoukoissa ja käyttää
sen jälkeen automaattista kuvien yhdistämistä muiden kuvatyyppien yhdistämiseen. 

HUOMAUTUS: kun 3D-rekonstruktiossa näytetään tulos, joka on täysin erilainen kuin potilaan
ihon pinta, raja-arvoa voidaan muuttaa valitsemalla raja-arvopainiketta ohjelmistossa. 

Kuvajoukon valinta

Ohjelmisto valitsee automaattisesti kuvajoukon, joka riittää parhaiten pinnan pisteiden
rekisteröintiin. Jos et halua suorittaa rekisteröintiä automaattisesti valitun kuvajoukon avulla,
valitse muu kuvajoukko kohdasta Selected Data. Saat lisätietoja Patient Data Manager -
ohjelmiston käyttöohjeesta.
HUOMAUTUS: aiemmat rekisteröinnit menetetään, mikäli valitaan uusi kuvajoukko. 

Rekisteröinnin keskeyttäminen

Mikäli rekisteröinti keskeytyy jostain syystä, se on suoritettava uudelleen.
HUOMAUTUS: rekisteröinnit poistetaan automaattisesti 24 tunnin kuluttua. 

Tyypillinen pinnan pisteiden rekisteröintityönkulku

Ohjelmisto ohjaa sinut rekisteröinnin halki anatomisten merkintäpisteiden perusteella sekä
potilaan asemoinnin perusteella suhteessa EM-kenttägeneraattoriin.

Toimenpiteet

1. Tarkista kolmiulotteisen rekonstruktion pinta.

2. Määritä kolme anatomista merkintäpistettä ohjelmiston ohjeistuksen mukaan.

3. Määritä pinnan pisteet EM-osoittimen, lyhyen EM-osoittimen tai EM-rekisteröintio-
soittimen avulla.

4. Tarkista rekisteröinnin tarkkuus.

Perustietoja pinnan pisteiden rekisteröinnistä
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8.2 Pinnan pisteiden rekisteröinnin aktivointi

Tietoa aktivoinnista

Valitse Next, kun Setup Navigation on suoritettu loppuun. Pinnan pisteiden rekisteröinti avautuu
automaattisesti oletuksena.

Potilasrekisteröintinäyttö

Ohjelmistossa valitaan automaattisesti paras kuvajoukko rekisteröintiä varten. Voit tarvittaessa
siirtyä toiseen ladattuun kuvajoukkoon valitsemalla tietokuvakkeen.

① ②

④

③

Kuva 17  

Nro Komponentti

① Kuvajoukon 3D-rekisteröinti. Käytä tätä rekonstruktiota pinnan tarkistamiseen.

②

Vihreä alue kolmiulotteisessa mallissa edustaa aluetta, jolta pinnan pisteet saadaan mää-
ritettyä parhaiten.
Animaatiossa näytetään, miten osoitinta siirretään pinnan poikki parhaiden tulosten ai-
kaansaamiseksi.

③ Painamalla Start Over voit aloittaa rekisteröinnin alusta.

④ Valitsemalla Threshold voit avata ihon raja-arvoasetusten valintaikkunan.

Kolmiulotteisen pinnan tarkistus

Tarkista ennen rekisteröinnin aloittamista kolmiulotteisen rekonstruktion pinnan soveltuvuus
pinnan pisteiden rekisteröintiin.
Tarkista, että:
• Kasvojen pinta on selvästi näkyvissä.
• Ihon pinta on tasainen, eikä siinä ole epäyhtenäisyyskohtia tai merkittäviä häiriöitä.
• 3D-rekonstruktio muistuttaa potilasta.
• Paikanna putket, teipit tai muut laitteet, jotka ovat saattaneet muuttaa kasvoja potilaan

kuvantamisen jälkeen.
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HUOMAUTUS: huomaa, että laite, johon potilas on kiinnitetty, on saattanut aiheuttaa
skannauksen aikana ihon liikkumista. 

Raja-arvon muuttaminen

Jos ihon pintaa ei voida tarkastella asianmukaisesti (esim. käytettäessä Cone Beam CT:tä), valitse
Threshold ja säädä sitä tarpeen mukaan.

Toimenpiteet

1.

①

Valitse Threshold ① työkaluriviltä.

2.

②

Säädä avautuvassa valintaikkunassa liukusäädintä ② ihon pinnan tarkastelemiseksi tar-
peen mukaan.

Pinnan pisteiden rekisteröinnin aktivointi
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Toimenpiteet

3.

③

Kun tarkastelu tapahtuu oikein, voit jatkaa toimenpidettä valitsemalla Accept ③.
Valitsemalla Cancel tai Reset voit peruuttaa tai toistaa toimenpiteen.
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8.3 Pinnan pisteiden rekisteröinnin suorittaminen

Ennen kuin aloitat

Varoitus
Vältä pisteiden määrittämistä alueilla, joilla potilaan anatomia saattaa poiketa kuvajoukosta
(esim. kasvojen turvonneet alueet tai potilaan eri asennosta johtuva ihon liikkuminen).
Tämä saattaa johtaa virheelliseen rekisteröintiin ja navigointiin.

Ensimmäisten pinnan pisteiden määritys

Kuva 18  

Ohjelmisto tunnistaa neljä rekisteröintipistettä määrätyssä järjestyksessä:
• oikea luomikulma
• nenän tyvipiste
• vasen luomikulma
• takaraivokyhmy.

Kolme näistä pisteistä on määritettävä. Jos jokin pisteistä ei ole saatavilla potilaan asemoinnista
johtuen, voit jatkaa seuraavaan pisteeseen painamalla Skip Point.
HUOMAUTUS: voit käynnistää rekisteröinnin uudelleen alusta valitsemalla Start Over. Kaikki
määritetyt pisteet poistetaan. 

Pinnan pisteiden rekisteröinnin suorittaminen
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Pinnan pisteiden määritys iholta

③

②①

④

Kuva 19  

Toimenpiteet

1. Pitele osoitinta seurantatilavuuden sisäpuolella.

2. Pitele osoitinta varoen potilaan ihoa vasten ja siirtele sitä vihreällä kohdealueella ②.
HUOMAUTUS: pitele osoitinta 40–60°:n kulmassa ihon pintaan nähden, jotta voidaan var-
mistaa rekisteröinnin tarkkuus. Jos kulma on liian jyrkkä, osoitin jää helposti jumiin pinnan
epäsäännöllisiin kohtiin, ja jos kulma on liian pieni, työkalun kärki saattaa leijua ihon pin-
nan yläpuolella. 

3. Voit käynnistää pisteiden määrityksen painamalla osoittimen ohjauspainiketta. Pitele oh-
jauspainiketta painettuna liu’uttaessasi osoittimen kärkeä vihreällä alueella pitäen sitä jat-
kuvasti kosketuksessa potilaan ihon kanssa.
Pisteet tulevat näkyviin 3D-rekonstruktiossa ①. On suositeltavaa määrittää pisteet myös
otsan yläosasta, mikäli aluetta ei ole suojattu rekisteröinnin ajaksi.
HUOMAUTUS: jos osoittimen kärki ei enää ole kosketuksessa potilaan ihoon, voit aloittaa
ihon pinnan pisteiden määrittämisen alusta valitsemalla Start Over ③.
 

4. Kun määritetään lisää pisteitä, etenemispalkki ④ täyttyy, ja kuulet merkkiäänen.

5. Kun pisteiden määritys on valmis, seuraavana vuorossa on tarkistus.
Tarkista rekisteröinnin tarkkuus avautuvalta näytöltä.

Varoitus
Pidä osoittimen kärki pisteiden määrityksen aikana jatkuvasti kosketuksessa potilaan ihon
kanssa. Älä kohdista osoittimen kärjellä potilaan iholle painetta, sillä se saattaa tehdä
painauman ihoon ja saada järjestelmän määrittämään pisteitä ihoa syvemmältä.

Varoitus
Mikäli pisteet määritetään rekisteröinnin aikana liian nopeasti, se saattaa johtaa
epätarkkuuksiin.
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Ihon pinnan pisteiden määrityksen keskeytys

Toimenpiteet

Vapauta EM-osoittimen tai lyhyen EM-osoittimen valvontapainike ihon pinnan pisteiden määri-
tyksen keskeyttämiseksi.
Voit käynnistää määrityksen uudelleen alusta painamalla valvontapainiketta uudelleen.
HUOMAUTUS: voit myös käyttää EM-rekisteröintiosoitinta kraniaalisessa tilassa steriloimatto-
man rekisteröinnin kohdalla. 

Pinnan pisteiden rekisteröinnin suorittaminen
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8.4 Pinnan pisteiden rekisteröinnin tarkkuus

Mahdollisia syitä alentuneeseen navigointitarkkuuteen

Varoitus
Jotta voit varmistaa riittävän tarkkuuden, kuvajoukon (esim. TT, MR) on sovelluttava
stereotaktisiin navigointitoimenpiteisiin, ja on varmistettava 3D:n oikeellisuus. Skannaa
potilas Brainlabin skannausprotokollassa kuvatulla tavalla.

Varoitus
Magneettikuvajoukoissa mahdollisesti olevien vääristymien vuoksi navigointitarkkuus voi
olla heikentynyt kohdealueella siitä huolimatta, että rekisteröinti on tarkistettu
onnistuneesti.

Varoitus
Tarkista tarkkuus kohdealueen läheltä, mutta ei kuitenkaan suoraan rekisteröityjen
merkintäpisteiden kohdalta. Huomaa, että navigointitarkkuus saattaa olla virheiden
kertautumisen vuoksi alentunut alueilla, joilla tarkkuutta ei tarkistettu.

Varoitus
Tarkkuus saattaa vaihdella seurantatilavuudessa instrumentin ja EM-kenttägeneraattorin
välisen etäisyyden mukaan.

Jos vastinetta ei löydy

Lisäpisteiden määrittämisen jälkeen vastaava valintaikkuna avautuu, jos ohjelmisto ei
edelleenkään löydä vastinetta.

Vaihtoehdot

Voit määrittää lisää pisteitä valitsemalla More Points.
Näyttöön tulee rekisteröintivalintaikkuna. Mahdolliset lisäpisteet merkitään eri värillä.

Voit käynnistää rekisteröinnin uudelleen valitsemalla Start Over.
Kaikki määritetyt pisteet poistetaan.

Voit siirtyä merkintäpisteiden rekisteröintiin valitsemalla Landmark.
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Jos rekisteröinti löytyy

Kun rekisteröinti onnistuu, avataan rekisteröinnin tarkistusnäyttö.

Kuva 20  

Toimenpiteet

1. Vie osoitin tunnettuihin anatomisiin merkintäpisteisiin (esimerkiksi nenän tyvi ja useimmat
lateraaliset orbitaaliset pisteet) ja tarkista, että osoittimen kuvanäkymissä näkyvä sijainti
vastaa todellista pistettä potilaan anatomiassa.

2. Pitele osoitinta potilaan kallon eri pisteiden kohdalla ja tarkista, että näytettävä etäisyys
virtuaalisesta osoittimen kärjestä potilaan ihoon vastaa osoittimen todellista asemaa.
HUOMAUTUS: etäisyysmitta esitetään, kun osoittimen kärki on 8 mm:n sisällä lasketusta
pinnasta. 

3. Jos tarkistettu rekisteröinti on hyväksyttävä, voit jatkaa toimenpidettä valitsemalla Yes.

Varoitus
Tarkista tarkkuus useiden anatomisten merkintäpisteiden kohdalla etenkin kohdealueella,
sillä se saattaa poiketa ihon pinnalla tarkistetusta tarkkuudesta. Jos kohdealue on
saavuttamattomissa, tarkista alueet mahdollisimman läheltä kohdealuetta.

Parannusvaihtoehdot

Toimenpiteet

1. Jos rekisteröinti ei ole silmämääräisen tarkistuksen jälkeen hyväksyttävä, valitse No rekis-
teröinnin tarkistusnäytöllä.

Pinnan pisteiden rekisteröinnin tarkkuus
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Toimenpiteet

2.

Improvement Options -valintaikkuna avataan.

3. Voit jatkaa valitsemalla vaihtoehdon:
• More Points: Määritä kymmenen ylimääräistä pinnan pistettä. Kaikki aiemmin määrite-

tyn pinnan pisteet säilytetään ja sisällytetään laskentaan.
• Start Over: Aloita rekisteröinti uudelleen alusta.
• Landmark: Siirry merkintäpisteiden rekisteröintiin.

HUOMAUTUS: mikäli silmämääräisen tarkistuksen aikana havaitaan merkittävä poikke-
ama, on suositeltavaa valita No ja/tai tarkistaa osoittimen tarkkuus. 

Lisäpisteiden käyttö

Jos pinnan pisteiden rekisteröinti onnistui, mutta tulos ei ollut optimaalinen tarkistuksen aikana,
voit parantaa sitä lisäämällä pisteitä More Points -vaihtoehdolla.
Lisäpisteiden lisäämisen jälkeen on kaksi mahdollisuutta:

Vaihtoehdot

Algoritmi löytää vastineen, ja tarkistusnäyttö avataan. Nyt voit siirtyä kahden rekisteröinnin välillä
Last Solution -vaihtokomennon avulla (katso alla).

Algoritmi ei löydä vastinetta. Tämä tarkoittaa, että lisäpisteet eivät auttaneet ohjelmistoa paran-
tamaan rekisteröintiä ja että näkyviin tulee No match found -ponnahdusikkuna.

HUOMAUTUS: jos valitset Last Solution, palaat edellisen ratkaisun tarkistussivulle. Lisäpisteet
hävitetään ja näytetään edellinen rekisteröinti. 

Last Solution -vaihtoehdon käyttö rekisteröintien vertailuun

Jos valitset More Points kohdasta Improvement Options ja jos löydettiin vastine, ohjelmistossa
näytetään molempien rekisteröintien tarkistussivu, sekä alkuperäisen että lisäpisteiden
rekisteröinnin tarkistussivu.
Last Solution -vaihtokomento aktivoidaan työkalurivillä. Nyt voit siirtyä kahden onnistuneen
rekisteröinnin välillä ja vertailla niitä toisiinsa.
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Toimenpiteet

1.

①

Käytä työkalurivillä Last Solution -vaihtokomentoa ①, jotta voit vertailla kahta rekisterö-
intiä toisiinsa.

2.

②

Jos yksi rekisteröinneistä on hyväksyttävä, voit jatkaa ② valitsemalla Yes.
Jos kumpikaan ei ole tyydyttävä, valitse No palataksesi takaisin Landmark- tai Start
Over -kohtaan. Paranna rekisteröintiä jälleen, kunnes saadaan aikaan tyydyttävä tulos.

Pinnan pisteiden rekisteröinnin tarkkuus
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9 MERKINTÄPISTEIDEN
REKISTERÖINTI

9.1 Perustietoja merkintäpisteiden
rekisteröinnistä

Tietoa merkintäpisteiden rekisteröinnistä

Merkintäpisteiden rekisteröinnillä määritetään tiettyjä pintoja potilaan päästä käyttämällä EM-
osoitinta, lyhyttä EM-osoitinta tai EM-rekisteröintiosoitinta.
Ensin rekisteröintipisteet suunnitellaan preoperatiivisessa kuvajoukossa yhdessä
kuvauksenaikaisten markkereiden kanssa tai ilman niitä. Sen jälkeen samat pisteet määritetään
potilaan anatomiasta. Ohjelmisto korreloi kuvajoukon potilaan todelliseen anatomiaan.
Vain TT-/MR-kuvajoukkojen sisältämiä anatomisia pinnan pisteitä voidaan määrittää ja käyttää
merkintäpistealgoritmissa. Älä määritä pisteitä alueilta, jotka eivät ole jäykkiä TT- tai MR-
skannaukseen verrattuna (esim. leukaa ympäröivät alueet).
HUOMAUTUS: tarkkoja tietoja kuvauksenaikaisten markkereiden sijoittamisesta potilaaseen on
valmistajan käyttöohjeessa. 

Kuvajoukkoja koskevat vaatimukset

Kuvajoukon on sisällettävä rekisteröitävä potilaan anatomian alue, mukaan lukien koko nenä.
Jotta saadaan aikaan korkein rekisteröintilaatu, on käytettävä MR T1-, TT- tai TTA-kuvajoukkoja.
MR T2 -kuvajoukon käyttö saattaa heikentää rekisteröinnin laatua.
HUOMAUTUS: tietoja soveltuvista kuvajoukoista löytyy Brainlabin skannausprotokollasta. 

Kuvajoukon valinta

Ohjelmisto valitsee automaattisesti kuvajoukon, joka riittää parhaiten merkintäpisteiden
rekisteröintiin. Jos et halua suorittaa rekisteröintiä automaattisesti valitun kuvajoukon avulla,
valitse muu kuvajoukko kohdasta Selected Data. Saat lisätietoja Patient Data Manager -
ohjelmiston käyttöohjeesta.
HUOMAUTUS: aiemmat rekisteröinnit menetetään, mikäli valitaan uusi kuvajoukko. 

Rekisteröinnin keskeyttäminen

Mikäli rekisteröinti keskeytyy jostain syystä, se on suoritettava uudelleen.
HUOMAUTUS: rekisteröinnit poistetaan automaattisesti 24 tunnin kuluttua. 
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Tyypillinen merkintäpisteiden rekisteröinnin työnkulku

Toimenpiteet

1. Siirry Landmark rekisteröintiin, jos se ei ole oletusarvoinen rekisteröintimenetelmä.

2. Suunnittele rekisteröintipisteet.

3. Rekisteröi pisteet ohjelmiston määrittämässä järjestyksessä.

4. Tarkista rekisteröinnin tarkkuus.

Perustietoja merkintäpisteiden rekisteröinnistä
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9.2 Merkintäpisteiden rekisteröinnin aktivointi

Tietoa aktivoinnista

Tässä osiossa kuvataan, miten rekisteröintipisteet suunnitellaan manuaalisesti (kuvauksenaikaiset
markkerit tai merkintäpisteet).

Merkintäpisteiden rekisteröinnin avaaminen

Surface Match on oletusarvoinen rekisteröintimenetelmä (mikäli se on saatavilla). Näin ollen
sinun on siirryttävä manuaalisesti Landmark rekisteröintiin.
Pisteiden suunnittelunäyttö avataan, kun valitset Landmark, ja sinua kehotetaan suunnittelemaan
pisteitä.

Kuva 21  

Toimenpiteet

1. Valitsemalla Surface Match voit avata pudotusvalikon.

2. Valitse Landmark pudotusvalikosta.

Potilasrekisteröintinäyttö

③

④

⑤

⑥

⑦

②①

Kuva 22  
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Nro Komponentti Kuvaus

① 3D-malli Lisää manuaalisesti rekisteröintipisteitä painamalla 3D-mallia.

②
Axial-, Coronal- ja
Sagittal (ACS) -nä-
kymä

Hienosäädä suunniteltujen pisteiden uudelleensijoitusta vetämällä
ympyröityä ristikkoa ACS-näkymissä.

③ Data
Mikäli käytettävissä on useampia tieto- tai kuvajoukkoja, valitse tie-
tojoukko, jota haluat käyttää merkintäpisteiden rekisteröintiin, pai-
namalla tätä painiketta.

④ Zoom Lähennä rekisteröintipisteisiin liu’uttamalla palkkia tai painamalla
miinus- tai plus-symboleita.

⑤ Poista Poista pisteitä valitsemalla piste ja painamalla sen vieressä X.

⑥ Pisteluettelo Luettelo suunnitelluista pisteistä.

⑦ Registration

• Aktiivinen, jos on määritetty vähintään neljä pistettä.
• Avaa Registration-näytön ja ottaa suunnitellut pisteet käyttöön.

HUOMAUTUS: mikäli pisteet suunnitellaan liian lähelle toisiaan tai
riviin, rekisteröinti ei ole tarkka. Silloin et pysty jatkamaan. 

Kolmiulotteisen pinnan tarkistus

Tarkista ennen rekisteröinnin aloittamista kolmiulotteisen rekonstruktion pinnan soveltuvuus
merkintäpisteiden rekisteröintiin.
Tarkista, että:
• Kasvojen pinta on selvästi näkyvissä.
• Ihon pinta on tasainen, eikä siinä ole epäyhtenäisyyskohtia tai merkittäviä häiriöitä.
• 3D-rekonstruktio muistuttaa potilasta.
• Paikanna putket, teipit tai muut laitteet, jotka ovat saattaneet muuttaa kasvoja potilaan

kuvantamisen jälkeen.
HUOMAUTUS: huomaa, että laite, johon potilas on kiinnitetty, on saattanut aiheuttaa
skannauksen aikana ihon liikkumista. 

Raja-arvon muuttaminen

Mikäli ihon pintaa ei voida visualisoida asianmukaisesti (esim. Cone Beam CT:n avulla), palaa
Surface Match -rekisteröintiin ja käytä Threshold-toimintoa.

Merkintäpisteiden rekisteröinnin aktivointi
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9.3 Rekisteröintipisteiden suunnittelu

Rekisteröintipisteiden optimaalinen sijoitus

Kuvauksenaikaisten markkereiden tai merkintäpisteiden optimaalinen rekisteröinti:
• Levitä kuvauksenaikaisten markkereiden / merkintäpisteiden asemat pään ympärille

mahdollisimman laajalti ja muutoin kuin riviin.
• Vältä kuvauksenaikaisten markkereiden / merkintäpisteiden sijoittamista symmetriseen

rakenteeseen (esim. riviin tai säännölliseen muotoon).
• Vältä alueita, joilla on löysää ihoa.
• Kuvauksenaikaisten markkereiden / merkintäpisteiden asemien pitäisi ympäröidä kohdealuetta.

Rekisteripisteiden suunnittelutavat

Rekisteröintipisteitä suunnitellessasi voit:
• suunnitella merkintäpisteet: anatomiset tai ulkoiset (esim. lastat ja ruuvi-implantit).
• suunnittele kuvauksenaikaiset markkerit, jotka ovat näkyvissä kuvajoukossa.

Kaikki navigointiohjelmistossa suunnitellut rekisteröintipisteet esitetään näytöllä oranssina.
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9.4 Anatomisten markkereiden suunnittelu

Tietoa suunnittelun rekisteröinnistä yhdessä anatomisten markkereiden kanssa

Tässä osiossa kuvataan, miten anatomiset merkintäpisteet suunnitellaan manuaalisesti.

Pisteiden valitseminen

Toimenpiteet

Paina haluttua pistettä 3D-mallissa tai pisteluettelossa.
Piste on korotettu luettelossa ja se esitetään täytettynä näkymissä.

Pisteiden sijoituksen hienosäätö

Toimenpiteet

1. Valitse haluttu piste.

2. Vedä ympyröity ristikko ACS-näkymissä tarkalleen rekisteröintipisteen haluttuun paik-
kaan.

Pisteiden poistaminen

Toimenpiteet

Paina X pisteluettelossa sen pisteen vieressä, jonka haluat poistaa.

Anatomisten markkereiden suunnittelu
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9.5 Kuvauksenaikaisten markkereiden suunnittelu

Tietoa suunnittelun rekisteröinnistä yhdessä kuvauksenaikaisten markkereiden kanssa

Tässä osiossa kuvataan, miten rekisteröintipisteet suunnitellaan manuaalisesti
kuvauksenaikaisten markkereiden tai osittain automaattisen tunnistusmenetelmän avulla.

Kuvauksenaikaisten markkereiden käyttö

Rekisteröintiin tarvitaan vähintään neljä merkintäpistettä. Kuvauksenaikaisia markkereita
käytettäessä on suositeltavaa kiinnittää kuusi tai seitsemän markkeria potilaaseen varmistamaan,
että merkintäpisteitä on riittävästi sen varalta, että niitä irtoaa.

Potilaan ei pitäisi poistaa kuvauksenaikaisia markkereita. Älä jätä ilman valvontaa
lapsipotilaita tai sekavassa tilassa olevia potilaita, joihin on kiinnitetty kuvauksenaikaisia
markkereita.

Kuvauksenaikaisten markkereiden lisäys osittain automaattisella tunnistusmenetelmällä

Paina suoraan 3D-näkymää, jotta osittain automaattinen tunnistusmenetelmä voidaan ottaa
käyttöön. Kun näkymässä olevaa markkeria painetaan, rekisteröintipiste sijoitetaan suoraan
keskiöön.
HUOMAUTUS: osittain automaattista tunnistusmenetelmää voidaan käyttää vain yhteensopivien
kuvauksenaikaisten markkereiden kanssa. 

Toimenpiteet

1. Paina pisteiden suunnittelunäytöllä kuvauksenaikaista markkeria 3D-näkymässä.
3D-malli kiertyy, kunnes kuvauksenaikainen markkeri on edessä.
HUOMAUTUS: vedä 3D-näkymää tarvittaessa, jotta voit tehdä säätöjä 3D-mallin kiertoon. 

2. Paina kuvauksenaikaista markkeria.
Rekisteröintipiste (josta on osoituksena ympyrä) sijoitetaan kuvauksenaikaisen markkerin
keskiöön.

3.
Varmista ACS-näkymissä, että rekisteröintipiste on sijoitettu kuvauksenai-
kaisen markkerin keskiöön. Voit tarkistaa lähennystoiminnon avulla, että
rekisteröintipiste on sijoitettu oikein.

Varoitus
Tarkista kunkin kuvauksenaikaisen markkerin asema aksiaalisessa, koronaalisessa ja
sagittaalisessa näkymässä.

Kuvauksenaikaisten markkereiden rekisteröinti

Toimenpiteet

Paina Registration.
Ohjelmistossa kehotetaan rekisteröimään pisteet.

MERKINTÄPISTEIDEN REKISTERÖINTI
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9.6 Merkintäpisteiden rekisteröinnin suorittaminen

Rekisteröintitekniikat

Kun merkintäpisteiden rekisteröintiin käytetään osoitinta, rekisteröintitekniikka riippuu
rekisteröitävän pisteen tyypistä.

Rekisteröintipiste Menetelmä

Kuvauksenaikaiset
markkerit 

Sijoita osoittimen kärki kunkin Useita tiloja tukevan rengasrekisteröinti-
markkerin keskiöön varmistaen, että kärki koskettaa ihoa, ja paina sitten
EM-osoittimen tai lyhyen EM-osoittimen painiketta.
Voit käyttää myös EM-rekisteröintiosoitinta yhdessä EM-kallovertailu-
sarjan jalustan (EM) kanssa.
HUOMAUTUS: älä kohdista ihoon painetta, sillä piste on määritettävä
ihon pinnalta. 

Merkintäpisteet 

Pitele osoittimen kärkeä merkintäpisteen kohdalla ja paina sen jälkeen
osoitinpainiketta.
HUOMAUTUS: älä kohdista ihoon painetta, sillä piste on määritettävä
ihon pinnalta. 

Luiset merkintäpis-
teet 

Paina osoittimen kärkeä varoen, kunnes saavutetaan luinen merkintäpis-
te, ja paina sen jälkeen osoitinpainiketta.
HUOMAUTUS: kohdista potilasta vahingoittamatta riittävästi painetta, jot-
ta piste määritetään luusta eikä ihon pinnalta. 

Tietoa pisteistä

Pisteet on rekisteröitävä ohjelmiston määrittämässä järjestyksessä.

Varoitus
Suorita rekisteröinti mahdollisuuksien mukaan steriileissä olosuhteissa ja potilaan
suojauksen jälkeen, jotta voidaan välttää potilasvertailun siirtymistä, joka johtaa
epätarkkaan navigointiin.

Tarkista ennen navigoinnin jatkamista osoittimen tarkkuus, jos osoitin putoaa tai
vaurioituu muulla tavoin fyysisesti.

Ennen kuin aloitat

Vältä pisteiden määrittämistä alueilla, joilla potilaan anatomia saattaa poiketa kuvajoukosta
(esim. kasvojen turvonneet alueet tai potilaan eri asennosta johtuva ihon liikkuminen).
Tämä saattaa johtaa virheelliseen rekisteröintiin ja navigointiin.

Merkintäpisteiden rekisteröinnin suorittaminen
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Pisteiden määritys

①

Kuva 23  

Toimenpiteet

1. Käytä EM-osoitinta, lyhyttä EM-osoitinta tai EM-rekisteröintiosoitinta pisteiden rekis-
teröimiseksi järjestyksessä ohjelmistossa ilmoitetulla tavalla.
HUOMAUTUS: jos markkeria/merkintäpistettä ei ole (esimerkiksi leikkausolosuhteiden
vuoksi) mahdollista saavuttaa, voit ohittaa pisteen valitsemalla pisteluettelosta seuraavan
pisteen ①.
 

2. Rekisteröi vähintään neljä pistettä tai kaikki luettelon pisteet.

3. Valitse Verification.
Tarkista rekisteröinnin tarkkuus avautuvasta valintaikkunasta.

Visuaaliset ohjelmiston vihjeet

Rekisteröintiä varten ennalta määritetyt pisteet on lueteltu ohjelmistossa.

Kuva 24  

Toimenpiteet

Rekisteröi piste niin kuin se on listattu ohjelmistossa.
Kunkin pisteen vieressä oleva valintamerkki osoittaa, että piste on rekisteröity.

Ohjelmiston äänivihjeet

Toimenpiteet

Kun rekisteröit pisteen, ohjelmistosta kuuluu äänimerkki.
Jos yrität rekisteröidä pisteen useamman kerran, ohjelmistosta kuuluu erilainen äänimerkki. Pis-
tettä ei rekisteröidä uudelleen.

MERKINTÄPISTEIDEN REKISTERÖINTI
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Pisteiden lisääminen

Toimenpiteet

Voit suunnitella lisäpisteitä valitsemalla Back.
Planning Points -näyttö avautuu.

Rekisteröinnin toistaminen

Toimenpiteet

Voit toistaa pisteen rekisteröinnin valitsemalla pisteen pisteluettelosta ① ja määrittämällä sen
uudelleen.

Merkintäpisteiden rekisteröinnin suorittaminen
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9.7 Merkintäpisteiden rekisteröintitarkkuus

Mahdollinen alentunut navigointitarkkuus

Varoitus
Jotta voit varmistaa riittävän tarkkuuden, kuvajoukon on sovelluttava stereotaktisiin
navigointitoimenpiteisiin, ja on varmistettava 3D:n oikeellisuus. Tarkista kunkin
kuvauksenaikaisen markkerin asema aksiaalisessa, koronaalisessa ja sagittaalisessa
näkymässä merkintäpisteiden rekisteröintiä varten. Skannaa potilas Brainlabin
skannausprotokollassa kuvatulla tavalla.

Varoitus
Koska MR-kuvajoukoissa saattaa olla vääristymiä, navigointitarkkuutta voidaan alentaa
kohdepisteen kohdalla, vaikka rekisteröinnin tyydyttävyys on tarkistettu.

Varoitus
Tarkista tarkkuus kohdealueen läheltä, mutta ei kuitenkaan suoraan rekisteröityjen
merkintäpisteiden kohdalta. Huomaa, että navigointitarkkuus saattaa olla virheiden
kertautumisen vuoksi alentunut alueilla, joilla tarkkuutta ei tarkistettu.

Varoitus
Tarkkuus saattaa vaihdella seurantatilavuudessa instrumentin ja EM-kenttägeneraattorin
välisen etäisyyden mukaan.

Jos rekisteröintiä ei löydy

Jos rekisteröintiä ei löydy, koska tarkkuus on riittämätön, vastaava valintaikkuna tulee näkyviin.

Kuva 25  

Vaihtoehdot

Voit säätää, lisätä tai poistaa pisteitä valitsemalla Plan Points.
Suunnittelupisteet-näyttö avautuu.

Voit toistaa rekisteröinnin valitsemalla Re-Acquire.

Jos haluat poistua Landmark-rekisteröinnistä ja suorittaa pinnan pisteiden rekisteröinnin, valitse
Surface Match.

MERKINTÄPISTEIDEN REKISTERÖINTI
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Jos rekisteröinti löytyy

Kun rekisteröinti onnistuu, avataan rekisteröinnin tarkistusnäyttö.

Kuva 26  

Toimenpiteet

1. Vie osoitin tunnettuihin anatomisiin merkintäpisteisiin (esimerkiksi nenän tyvi ja useimmat
lateraaliset orbitaaliset pisteet) ja tarkista, että osoittimen kuvanäkymissä näkyvä sijainti
vastaa todellista pistettä potilaan anatomiassa.

2. Pitele osoitinta potilaan kallon eri pisteiden kohdalla ja tarkista, että näytettävä etäisyys
virtuaalisesta osoittimen kärjestä potilaan ihoon vastaa osoittimen todellista asemaa.
HUOMAUTUS: etäisyysmitta esitetään, kun osoittimen kärki on 8 mm:n sisällä lasketusta
pinnasta. 

3. Jos tarkistettu rekisteröinti on hyväksyttävä, voit jatkaa toimenpidettä valitsemalla Yes.

Varoitus
Tarkista tarkkuus useiden anatomisten merkintäpisteiden kohdalla etenkin kohdealueella,
sillä se saattaa poiketa ihon pinnalla tarkistetusta tarkkuudesta. Jos kohdealue on
saavuttamattomissa, tarkista alueet mahdollisimman läheltä kohdealuetta.

Merkintäpisteiden rekisteröintitarkkuus
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10 NAVIGOINTITOIMINNOT
10.1 Navigointinäkymien määritys

Tietoa navigointinäkymien määrityksestä

Rekisteröinnin tarkistuksen päätyttyä navigointinäytöllä esitetään potilaan anatomiset tiedot 3D-
mallissa (ylävasemmalla) sekä aksiaalisissa, koronaalisissa ja sagittaalisissa (ACS) näkymissä.
Jos osoitin sijoitetaan potilaan päähän, 3D-näkymän yläkerrokset, jotka ovat kohtisuorassa
osoittimeen nähden, muuttuvat läpinäkyviksi. Näin voit tarkastella osoittimen alapuolella olevia
rakenteita.

①
②

Kuva 27  

Vaihtoehdot

Freeze View
Liu’uttamalla ① voit lukita esitetyt leikkeet ja rekonstruktiot. Voit jatkaa
instrumentin navigointia samalla, kun leikkeet ja rekonstruktiot ovat lukit-
tuina.

Pause Tracking Liu’uttamalla ② voit kytkeä EM-kenttägeneraattorin pois päältä (esim.
neuroseurannan aikana).

Käytettävissä olevat asettelut

Valitsemalla tietokuvakkeen voit avata Layouts-välilehden valitaksesi jonkin saatavilla olevista
asettelunäkymistä.

NAVIGOINTITOIMINNOT
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Vaihtoehdot

Cranial EM näyttää kolme erilaista tietorekonstruktioiden navigointinäky-
mää.
Kun video on kytkettynä, saataville tulee kaksi lisänäkymää, joissa näy-
tetään videokuvaa.
Valitse tarvittava navigointinäkymä sivupalkista.

Videosisältö

• Jos videolähde on kytketty navigointijärjestelmään, 3D-mallin sijasta näytetään videosisältöä.
Valitsemalla ACS + Video tai Inline + Video -asettelun voit näyttää videosisältöä.

• Jos endoskooppi on kytkettynä ja jos navigointi on ollut aktivoimattomana (ei instrumentteja
navigointikentässä) määrätyn ajan, yksittäinen videonäkymänäyttö suurennetaan
automaattisesti. Kun navigointi alkaa (navigointikenttään viedään instrumentti), yksittäinen
videonäkymänäyttö pienennetään.

• Videokuva saattaa näkyä viiveellä, jos järjestelmän täysi kapasiteetti on käytössä.
• On suositeltavaa näyttää videokuvat erillisessä lisämonitorissa etenkin ratkaisevan tärkeiden

toimenpiteiden yhteydessä.

Varoitus
DIN 6868 -standardin mukaisesti navigointinäkymät ja videokuva eivät sovellu
diagnostiseen käyttöön, koska ne saattavat näkyä vääristyneenä. Värejä ei kalibroida, ja
kuvaresoluutio ei ole riittävä diagnostiikkakäyttöön. Ulkoisista laitteista lisättyjen
värikuvien objektit saattavat näkyä erivärisinä kuin navigointinäytössä. On suositeltavaa
käyttää objektien tunnisteina tilannekohtaisia tietoja (esim. koko- ja sijaintimerkintöjä).

Varoitus
3D-näkymiä käytettäessä spatiaalinen ja syvyyden havaitseminen on rajallista. Navigointi
yksinomaan muuntonäkymien avulla saattaa johtaa joissakin tapauksissa virheelliseen
tulkintaan. Tarkista ratkaisevan tärkeät päätökset ensin kaksiulotteisissa näkymissä.

Kuvanlaatu

Jos näkymässä on kuvajoukko, joka sisältää vioittuneen kuvaleikkeen, näyttöön tulee asiasta
ilmoittava sanoma.

Navigointinäkymien määritys
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Varoitus
Navigointinäkymissä näytetään tietorekonstruktioita. Nämä kuvat interpoloidaan, ja sen
vuoksi saattaa näyttää siltä, että niiden resoluutio on erilainen tai suurempi kuin
alkuperäisessä kuvajoukossa. Vierekkäisten tasojen tiedot voivat näkyä aktiivisena olevalla
rekonstruktiotasolla. Myös aksiaalisen, koronaalisen ja sagittaalisen rekonstruktion suunta
saattaa erota todellisesta aksiaalisen, koronaalisen ja sagittaalisen kuvan suunnasta sen
mukaan, missä asennossa potilas on kuvantamislaitteessa tai käsitellyssä
kuvasuuntauksessa.

Kuvien nimeäminen

Näkymissä näkyvät kuvat nimetään kuvan suunnan mukaan:

Tunnus Suuntaus

A Anteriorinen

P Posteriorinen

L Vasen

R Oikea

H Pää

F Jalat

Näkymän suuntaus

Kuva 28  

Näkymän oletusarvoinen suuntaus on selinmakuulla päästä jalkoihin. Suuntausta voidaan
muuttaa milloin tahansa Content Manager -ohjelmistossa.
Löydät lisätietoja kuvan suuntauksen muuttamisesta Patient Data Manager -ohjelmiston
käyttöohjeesta.

Instrumenttinäyttö

Kun navigoitu instrumentti on seurantatilavuuden sisäpuolella, instrumentti esitetään
navigointinäkymissä. Instrumentit näytetään navigointinäkymissä eri värein.

NAVIGOINTITOIMINNOT
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① ②

Kuva 29  

Nro Komponentti

① Kohdistusristikko edustaa instrumentin kärkeä.

②
Kun EM-osoitin, lyhyt EM-osoitin tai navigoitu instrumentti on näkymän suuntainen (eli
instrumentin akseli on kuvatasossa), instrumentin jatkumo näytetään. Jatkumo näkyy kak-
siulotteisessa näkymässä.

Navigointinäkymien määritys
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10.2 Muita toimintoja

Osoittimen kaukosäätimen käyttäminen

Kuva 30  

Navigointitilassa kaukosäädinvaihtoehtoja voidaan käyttää painamalla osoitinpainiketta.

Vaihtoehdot

Lyhyt napsautus Siirtyy vaihtoehtojen välillä ja aktivoi toiminnon, kun se on valittu.

Pitkä napsautus Avaa kaukosäädinvalikon ja valitsee halutun vaihtoehdon.

Freeze View
Lukitse esitetyt leikkeet ja rekonstruktiot.
Voit jatkaa instrumentin navigointia samalla, kun leikkeet ja rekonstruk-
tiot ovat lukittuina.

Screenshot

Tallentaa näyttökuvan potilaan kohdalle, jotta se voidaan viedä ulkoi-
seen tallennuslaitteeseen tai verkkosijaintiin Content Manager -ohjel-
miston välityksellä.
HUOMAUTUS: näyttökuvia voi tarkastella myös muissa Brainlab-ohjel-
mistoissa (esim. DICOM Viewerissä), kunhan tarvittavat potilastiedot
ovat ladattuna. 

Varoitus
Potilaan nimi näkyy kussakin näyttökuvassa. Jotta potilas-
tiedot säilyisivät luottamuksellisina, rajoita näyttökuvien
käyttöoikeus vain niille henkilöstön jäsenille, jotka tarvitse-
vat näyttökuvia.

Ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen saat tietoa järjestelmän
määrittämisestä niin, että potilastiedot eivät näy näyttökuvissa.

New Trajectory Palaat takaisin Trajectory-tilaan poistumatta navigointityönkulusta.

Olemassa olevan liikeradan kaukosäädinvalikko

Kuva 31  

Jos liikerata on jo olemassa, näytetään toinen kaukosäädinvalikko. Voit valita jonkin
vaihtoehdoista napsauttamalla painikkeita.

Muut vaihtoehdot

Update Entry Muuta liikeradan sisäänmenokohtaa.

NAVIGOINTITOIMINNOT
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Osoittimen kauko-ohjaus kahden näytön järjestelmissä

① ②

Kuva 32  

Jos käytät kahden näytön järjestelmää (esim. Curve), ohjelmistossa päätetään automaattisesti,
mitä näyttöä kaukosäätimellä ohjataan.
Seuraavista vihjeistä voit päätellä, miltä näytöltä ohjelmistoa ohjataan:
• Painikkeet ovat aktiivisia (sininen) vain ohjattavalla näytöllä ①.
• Näkyviin tulee tekstiviesti, jossa ilmoitetaan, että ohjaamaton näyttö odottaa prosessin

päättymistä ②.

Sovellusten ensisijaisuuden näyttäminen

Useimmissa tapauksissa etusijalle asetetut etäkäyttösovellukset näytetään ensisijaisessa
näytössä. Sovellus näytetään toisinaan toissijaisessa näytössä.

Kauko-ohjattujen sovellusten ensisijaisuus

Registration on etusijalla seuraaviin
nähden:

• Setup
• Navigation
• Instruments

Instruments ovat etusijalla seuraa-
viin nähden:

• Setup
• Navigation

Navigation on etusijalla seuraaviin
nähden: • Setup

Automaattisen zoomauksen käyttö

Auto-Zoom-ominaisuudella näytettävien kuvien zoomauskerroin kaksinkertaistetaan, kun
navigoitua instrumenttia pidellään vakaana samassa asemassa. Kyseinen zoomauskerroin jää
pitkäksi, kunhan instrumenttia navigoidaan hitaasti.
Jos instrumenttia siirretään nopeasti tai poistetaan seurantatilavuuden sisäpuolelta,
zoomauskerroin palaa oletusarvoon.

Muita toimintoja
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10.3 Liikeratojen toiminnot

Tietoa liikeratojen toiminnoista

Kuva 33  

Trajectory-toiminnon avulla voit hallita iPlan-ohjelmistossa tai Trajectory-tilassa ennalta
suunniteltuja liikeratoja. Lisäksi voit luoda ja hallita liikeratoja intraoperatiivisesti.
Voit muokata liikeratojen tietoja avaamalla SELECTED DATA.

Liikeradan polun määritys

Toimenpiteet

Sijoita osoitin haluttuun suuntaan ja määritä liikeradan polku painamalla painiketta.
Voit määrittää kohteen aseman lyhentämällä liikerataa (katso alla).

NAVIGOINTITOIMINNOT
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Liikeradan lyhentäminen

④

①

②
③

Kuva 34  

Toimenpiteet

1. Valitsemalla Shorter ④ ja napsauttamalla osoitinta voit lyhentää liikerataa.
Hyväksy pituus pitkällä napsautuksella tai valitsemalla Accept ②.

2. Voit aloittaa alusta valitsemalla Discard ③.

3. Voit tarkastaa leikkeet koko liikeradan polulta painamalla toistopainiketta ①.

Kaukosäädintoimintojen käyttö liikeradan lyhentämiseksi

Toimenpiteet

1. Paina Trajectory-näytöllä osoittimen painiketta kaukosäädinvaihtoehtojen käyttämiseksi.

2. Kaukosäädinvalikko avataan pitkällä napsautuksella, ja lyhyellä napsautuksella siirrytään
vaihtoehdosta toiseen.
Pitkällä napsautuksella voit valita halutun vaihtoehdon ja lyhyellä napsautuksella voit akti-
voida toiminnon, kun se on valittu.

Liikeratojen toiminnot
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Liikeradassa navigointi

①

Kuva 35  

Toimenpiteet

1. Pitele navigoidun instrumentin kärkeä sisäänmenokohdan lähellä.
Automaattipilottinäkymä ① tulee näkyviin, kun instrumentti on sisäänmenokohdan lähellä.

2. Kohdista navigoitu instrumentti (tässä tapauksessa vihreä) liikeradan (tässä tapauksessa
oranssi) kanssa.

Kertakäyttöisen EM-mandriinin käyttö

Kuva 36  

Kertakäyttöinen EM-mandriini on suunniteltu sunttien tai aivokammion katetrien sijoittamiseen
neurokirurgiassa.

Toimenpiteet

1. Kytke kertakäyttöisen EM-mandriinin liitin EM-tukiasemaan vastaavan sovittimen avul-
la.
HUOMAUTUS: kertakäyttöinen EM-mandriini on kalibroitu. 

2. Voit tarkistaa instrumentin asettamalla instrumentin kärjen kalibrointi-keskiöpisteeseen.

3. Suorita valintaikkunassa esitetyt vaiheet.
Tarkistuksen jälkeen navigointinäyttö avautuu.
HUOMAUTUS: tarkista ennen kertakäyttöisen EM-mandriinin käyttöä mahdolliset ken-
tän vääristymät EM-osoittimen tai lyhyen EM-osoittimen avulla. 
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10.4 Navigointitarkkuuden tarkistus

Instrumentin tarkkuus

Varoitus
Älä käytä epätarkkoja instrumentteja.

Instrumenttitarkkuuden tarkistaminen EM-osoittimella tai lyhyellä EM-osoittimella

Kuva 37  

Toimenpiteet

Pitele EM-osoittimen tai lyhyen EM-osoittimen kärkeä EM-instrumenttivertailun tarkistuspis-
teessä.
Instrumentin kärjen ja tarkistuspisteen välinen esitys näytetään navigointinäytöllä.

HUOMAUTUS: EM-osoittimen tai lyhyen EM-osoittimen tarkkuus voidaan myös tarkistaa
pitelemällä kärkeä tunnettujen anatomisten merkintäpisteiden kohdalla. 

Instrumenttitarkkuuden tarkistaminen EM-rekisteröintiosoittimella

Kuva 38  

Toimenpiteet

Pitele EM-rekisteröintiosoittimen kärkeä EM-potilasvertailun 2.0 tarkistuspisteessä.
Instrumentin kärjen ja tarkistuspisteen välinen esitys näytetään navigointinäytöllä.

Navigointitarkkuuden tarkistus
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11 INSTRUMENTIT
11.1 Instrumenttien asetukset

Ennen kuin aloitat

Jotkin instrumentit on kalibroitava ja tarkistettava, ennen kuin niitä voidaan käyttää.
Kalibrointivalintaikkunassa annetaan tietoja kulloinkin kytkettynä olevista sterilointijaksoista ja
kalibroinnin tilasta.
HUOMAUTUS: kertakäyttöisen mandriinin (EM) käyttö edellyttää sovitinta. 

Instrumenttitietojen käyttö

Kuva 39  

Toimenpiteet

Valitse Instruments.
Esitetään jäljellä olevien uudelleenkäsittelyjaksojen määrää, kalibroinnin ti-
laa ja instrumentin kytkentäporttia koskevat tiedot.

INSTRUMENTIT

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.2 Cranial EM Ver. 1.1 83



11.2 Instrumenttien tila

Instrumenttien tilatiedot

Kuva 40  

Kun instrumentti kytketään, ohjelmisto ilmoittaa, miten monta kertaa kyseistä instrumenttia on
käytetty tai onko se kalibroitu. Voit käyttää näitä tietoja valitsemalla Instruments työkaluriviltä tai
valitsemalla OK instrumentteihin liittyvästä ponnahdusikkunasta.

Esitettävä viesti Kuvaus

Instrument
Näyttää, mitkä instrumentit, potilasviitteet tai osoittimet ovat kulloin-
kin kytkettynä. Kohde, jonka vieressä on ympyrä, on kulloinkin va-
littu kalibrointia varten.

Sterilization Cycles
Osoittaa, montako kertaa osoitinta tai instrumenttia voidaan käyt-
tää. Mikäli tämä ei ole olennaista kytketyn instrumentin kannalta,
näytetään -\-.

Calibrated Rastimerkki osoittaa, onko osoitin tai instrumentti kalibroitu.

No usages left: Merkittyä instrumenttia ei voida käyttää. Voit jatkaa toimenpidettä
irrottamalla tämän instrumentin ja kytkemällä toisen instrumentin.

Unplug!
Tätä instrumenttia ei voida käyttää (esim. koska voit kytkeä vain
yhden EM-potilasvertailun kerrallaan, jos se on vahingoittunut tai
jos käyttökertoja ei enää ole jäljellä).

Instrument is damaged: Irrota instrumentti ja kytke toinen instrumentti.

Tool not initialized: Merkittyyn porttiin kytketyn instrumentin alustaminen epäonnistui.
Irrota instrumentti ja yritä kytkeä se uudelleen.

Invalid Tool Combination: Instrumenttiyhdistelmä on virheellinen. Irrota merkitty instrumentti
ja kytke toinen instrumentti.

Instrumenttien tila
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12 KALIBROINTI
12.1 Perustietoja kalibroinnista

Tietoa kalibroinnista

Esikalibroimattomat instrumentit on kalibroitava ja tarkistettava navigointia varten.
Seuraavilta instrumenteilta vaaditaan kalibroinnin ja tarkistuksen suorittamiseen
instrumenttivertailu:
• Kiinnittimet
• Monikärkiset osoittimet
• Imuputket

Nämä instrumentit kalibroidaan EM-osoittimen tai lyhyen EM-osoittimen kalibrointi-
keskiöpisteen avulla.
HUOMAUTUS: tietoja instrumenttivertailuista on vastaavassa instrumenttien käyttöohjeessa. 

Kalibrointivalintaikkunan avaaminen

Kalibrointivalintaikkuna voidaan avata kahdella tavalla:
• Jos olet navigointitilassa ja kytket instrumenttivertailun, kalibrointivalintaikkuna avataan.
• Voit kalibroida instrumentin ennen rekisteröintiä kytkemällä instrumenttivertailun ja sijoittamalla

instrumentin seurantatilavuuden sisäpuolelle. Näyttöön tulee kalibrointivalintaikkuna.

Kalibroitavat instrumentit

Voit varmistaa soveltuvan kalibrointitarkkuuden käyttämällä ainoastaan yhteensopivia Brainlabin
EM-instrumentteja. Lisätietoja on asiaankuuluvassa instrumenttien käyttöohjeessa.

Varoitus
Älä yritä kalibroida instrumentteja, joita ei ole hyväksytty käytettäväksi ohjelmiston kanssa.

KALIBROINTI
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Kalibroinnin aktivointi

Kuva 41  

Toimenpiteet

1. Kytke instrumenttivertailu ja pitele instrumenttia seurantatilavuuden sisäpuolella.
Näyttöön tulee kalibrointivalintaikkuna.

2. Valitse valintaikkunasta kalibroitava instrumentti.

3. Valitse Calibrate.

Varmista, että kaikki instrumenttisovittimen ruuvit on kiristetty tiukasti.

Varmista, että seurantatilavuuden sisäpuolella on vain kalibroitava instru-
mentti.

HUOMAUTUS: lue huolellisesti kaikki asiaankuuluvat luvut vastaavasta instrumenttien
käyttöohjeesta. 

HUOMAUTUS: EM-osoitin, lyhyt EM-osoitin, rekisteröintiosoitin (EM) ja kertakäyttöi-
nen mandriini (EM) ovat esikalibroituja instrumentteja. 

Perustietoja kalibroinnista
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12.2 Kalibroinnin suorittaminen

Kalibrointi EM-osoitinten kalibrointi-keskiöpisteen avulla

①

Kuva 42  

Suorita yhteensopivien osoittimen kärkien sekä imuputkien kalibrointi ja tarkistus EM-osoittimen
tai lyhyen EM-osoittimen kalibrointi-keskiöpisteen ① avulla.
HUOMAUTUS: tarkista ennen kalibrointia, että kaikki instrumenttivertailun ruuvit on kiristetty
tiukasti. 

HUOMAUTUS: tämän luvun ohjeet koskevat kaikkia tämän ohjelmiston kanssa yhteensopivia
osoittimia. 

Kalibroiminen

Kuva 43  

KALIBROINTI
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Toimenpiteet

1. Pitele instrumenttia niin, että EM-instrumenttivertailu on kiinnitetty navigointitilavuuden
luotettavalle alueelle.
Jos kalibroit instrumenttia ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee instrumentin kalibrointivalin-
taikkuna.
Valintaikkunassa kehotetaan tuomaan EM-osoitin tai lyhyt EM-osoitin ja lisävertailut
seurantatilavuuden sisäpuolelle.
Mikäli instrumentit eivät ole seurantatilavuuden sisäpuolella, ohjelmistossa näytetään tie-
toa, jotta voit ratkaista ongelman nopeasti:

① ②

Tässä esimerkissä EM-osoitin ① ja EM-instrumenttivertailu ② eivät ole näkyvissä.

③

Tässä esimerkissä EM-instrumenttivertailu ③ ei ole näkyvissä.

Kalibroinnin suorittaminen
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Toimenpiteet

2. Aseta instrumentin kärki kalibrointi-keskiöpisteeseen ja paina sitten painiketta pikaisesti
näytöllä esitetyllä tavalla.

Pitele instrumenttia vakaana muutaman sekunnin ajan etenemispalkin täyttyessä.

3. Pidä osoitin ja instrumentti yhdessä, kierrä instrumenttia vähintään 50°:n kulmassa suh-
teessa lähtöpisteeseen, kunnes kaareva etenemispalkki täytyy ja ääni lakkaa kuulumasta.
HUOMAUTUS: varmista, että instrumentin kärki jää kohtisuoraan kalibrointi-keskiöpistee-
seen nähden. 

HUOMAUTUS: aloita parhaiden kalibrointitulosten aikaansaamiseksi pitelemällä instru-
menttia ja EM-osoitinta / lyhyttä EM-osoitinta 180°:n kulmassa. 

HUOMAUTUS: sekä instrumentin ja EM-osoittimen tai lyhyen EM-osoittimen on oltava
optimaalisella EM-seuranta-alueella (katso edellä). 

4.

Pitele instrumentin kärkeä vakaana muutaman sekunnin ajan kalibrointi-keskiöpisteessä
etenemispalkin täyttyessä.

KALIBROINTI
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Toimenpiteet

5. Mikäli kalibrointi epäonnistuu, avataan vastaava valintaikkuna.

Lue mahdollisia kalibroinnin epäonnistumisen syitä.
Valitse OK ja käynnistä kalibrointi uudelleen.

6. Mikäli kalibrointi onnistui, näytetään kalibrointituloksen tarkistussivu.

Näytetään etäisyys tarkistuspisteeseen, ja sinua pyydetään joko hyväksymään tai hylkää-
mään tulos.
HUOMAUTUS: kalibroinnin tarkistussivu aktivoidaan vain, kun pitelet kalibroitua instru-
menttia keskiöpisteen lähellä vähintään 2,5 sekuntia. 

7. Jos kalibrointitulos on tyydyttävä, valitse Yes.
Navigointinäyttö avautuu, ja navigointi tapahtuu uuden instrumentin avulla.

8. Jos kalibrointitulos ei ole tyydyttävä, valitse No.
Kalibrointi käynnistyy uudelleen.

Kalibroinnin suorittaminen

90 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.2 Cranial EM Ver. 1.1



Kalibrointi epäonnistui

Kalibrointi epäonnistui, jos:
• instrumenttia ja EM-osoitinta tai lyhyttä EM-osoitinta ei pidelty seurantatilavuuden

luotettavalla alueella.
• käytetään instrumentteja, jotka sisältävät sähkömagneettisia häiriöitä aiheuttavia materiaaleja.
• tarkkuus ei ole riittävä.
• lisäinstrumentit sijaitsevat magneettikentässä ja johtavat alentuneeseen seurantatarkkuuteen.
• kalibroitu instrumentti on liian pitkä. Siinä tapauksessa näkyviin tulee seuraava

ponnahdusikkuna.

Varoitus
Kalibroi instrumentit pitelemällä osoitinta ja instrumenttivertailua seurantatilavuuden
luotettavimmalla alueella. Muussa tapauksessa kalibrointi saattaa epäonnistua.

KALIBROINTI
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12.3 Kalibroinnin jälkeen

Kalibroinnin tarkistus

Voit tarkistaa instrumentin kalibrointitarkkuuden leikkauksen aikana osoittamalla kalibroidulla
instrumentilla toistuvasti anatomisia merkintäpisteitä ja tarkistamalla sijainnin, joka näkyy
näytössä.

Instrumentin tai instrumenttivertailun vaihtaminen

Älä vaihda tai sijoita instrumenttivertailua uudelleen kalibroinnin jälkeen. Tästä seuraa, että
instrumentti näkyy virheellisesti ja että navigointi on epätarkkaa. Kalibroi instrumenttivertailu aina
uudelleen, jos se on vaihdettu tai sijoitettu uudelleen.
Jos instrumentin kärki (esimerkiksi monikärkisen osoittimen kärjet) vaihdetaan, instrumentti on
kalibroitava uudelleen.

Kalibroinnin jälkeen
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