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1 GENERELLE
OPLYSNINGER

1.1 Kontaktoplysninger og juridisk information
1.1.1 Kontaktoplysninger

Support

Kontakt Brainlab-support, hvis du ikke kan finde de oplysninger, som du har brug for i denne
vejledning, eller hvis du har spørgsmål eller problemer:

Region Telefon og fax E-mail

USA, Canada, Mellem- og Sydameri-
ka

Tlf: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Brasilien Tlf: (0800) 892 1217

Storbritannien Tlf: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tlf: +34 900 649 115

Frankrig og fransktalende regioner Tlf: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Europa
Tlf: +49 89 991568 44
Fax: +49 89 991568 811

Japan
Tlf: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Forventet servicelevetid

Brainlab yder fem års service på instrumenter. I løbet af denne periode tilbydes
softwareopdateringer såvel som support på stedet.

Feedback

Trods omhyggelig gennemgang kan denne vejledning indeholde fejl.
Kontakt os venligst på igs.manuals@brainlab.com, hvis du har forslag til, hvordan vi kan forbedre
vejledningen.

Producent

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

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.1.2 Juridiske oplysninger

Ophavsret

Denne vejledning indeholder oplysninger, der er beskyttet af ophavsret. Ingen del af denne
vejledning må gengives eller oversættes uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Brainlab.

Brainlab-varemærker

• Airo® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.
• CurveTM er et varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland. Der er ansøgt om registrering.
• KickTM er et varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland. Der er ansøgt om registrering.
• Softouch® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab i Tyskland og/eller USA.
• StarLink® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.
• VarioGuide® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.
• Z-touch® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Varemærker, som ikke er Brainlab

• Mobius Imaging®, Mobius Imaging-logo og MobiCT® er registrerede varemærker tilhørende
Mobius Imaging, LLC.

• Doro® er et registreret varemærke tilhørende pro med instruments GmbH.
• Mayfield® er et registreret varemærke tilhørende OMI, Inc.
• Microsoft® og Windows® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og

andre lande.
• MultiVisionTM er et varemærke tilhørende Carl Zeiss Meditec AG.
• OPMI®, Pentero® og PENTERO® er registrerede varemærker tilhørende Carl Zeiss Meditec

AG.

Integreret tredjeparts-software

Denne software er delvist baseret på arbejde udført af Independent JPEG Group.
Denne software indeholder openJPEG-biblioteket. På http://www.openjpeg.org kan du se en fuld
beskrivelse af ophavsrettigheder, ansvarsfraskrivelser og licens.

CE-mærke

CE-mærket viser, at Brainlab-produkterne overholder de væsentlige krav i direk-
tivet om medicinsk udstyr.
I henhold til MDD (Rådets direktiv 93/42/EØF):
• Cranial/ENT er et klasse IIb-produkt.

BEMÆRK: Gyldigheden af CE-mærkningen kan kun bekræftes for produkter, som fremstilles af
Brainlab.
 

Vejledning om bortskaffelse

Når et kirurgisk instrument har nået slutningen af sin levetid, skal du rengøre instrumentet for alle
biomaterialer/biorisici og kassere det i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser.

Kontaktoplysninger og juridisk information
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Elektrisk og elektronisk udstyr må udelukkende bortskaffes i overensstemmelse
med gældende lovgivning. Oplysninger vedrørende WEEE-direktivet (affald af
elektrisk og elektronisk udstyr) findes på:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Salg i USA

Amerikansk føderal lovgivning begrænser denne anordning til salg via eller efter henvisning fra en
læge.

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.2 Symboler
1.2.1 Symboler, der anvendes i denne vejledning

Advarsler

Advarsler er markeret med trekantede advarselssymboler. De indeholder vigtige
sikkerhedsoplysninger om mulig personskade, død eller andre alvorlige konsekvenser af
forkert brug af udstyret.

Forsigtighedsregler

Forsigtighedsregler er markeret med runde forsigtighedssymboler. De indeholder vigtige
sikkerhedsoplysninger om mulige problemer med anordningen. Sådanne problemer kan
være funktionsfejl ved enheden, svigt, beskadigelse af anordningen eller materiel skade.

Bemærkninger

BEMÆRK: Bemærkninger er formateret i kursiv skrift og bruges til at gøre opmærksom på
yderligere nyttige tips.
 

Symboler
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1.3 Tilsigtet brug
1.3.1 Brug af systemet

Indikationer for brug

Cranial/ENT-systemet er et intraoperativt billedstyret lokaliseringssystem, der muliggør minimal
invasiv kirurgi. Det forbinder en håndsonde, som spores via et passivt markørsensorsystem, med
et virtuelt computerbilledsted på patientbilleddata, som behandles af IGS-arbejdsstationen.
Systemet er beregnet til alle medicinske tilstande, hvor brugen af stereotaktisk kirurgi er relevant,
og hvor en reference til en fast anatomisk struktur som f.eks. kraniet eller en lang knogle eller
hvirvel kan identificeres relativt i forhold til en CT-, CTA-, røntgen-, MR-, MRA- og ultralydsbaseret
model af anatomien.
Eksempler på procedurer omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:
Kranieprocedurer:
• Tumorresektioner
• Kirurgi i kraniebunden
• Kranielle biopsier
• Kraniotomier/kraniektomier
• Pædiatrisk kateter-/shunt-placering
• Generel kateter-/shunt-placering
• Thalamotomi/pallidotomi

ENT-procedurer:
• Transphenoidale procedurer
• Maksillær antrostomi
• Ethmoidektomi
• Sphenoidektomi/eksploration på sin. sphenoid
• Conchotomi
• Frontal sinusotomi
• Intranasal

Tilsigtet brug

Cranial/ENT er velegnet til overordnede navigationsfejl på op til 3 mm. Men flere forskellige
faktorer kan påvirke systemets nøjagtighed signifikant. For at opnå en god navigation er det
vigtigt, at opsætning og håndtering sker korrekt, ligesom en grundig verificering af nøjagtigheden
også er helt afgørende.

Anvendelsessted

Cranial/ENT-systemet skal anvendes i et hospitalsmiljø, nærmere betegnet i rum, der er egnet til
kirurgiske indgreb (f.eks. operationsstuer).

Målgruppe

Denne brugervejledning er beregnet til neuro- og ENT-kirurger eller deres assistenter i forbindelse
med brugen af et Brainlab-navigationssystem.

Instrumentkontakt med hjernevæv og spinalvæske

Kun de angivne Brainlab-instrumenter må komme i direkte kontakt med hjernevæv og
spinalvæske. Du finder en liste over sådanne instrumenter i
instrumentbrugervejledningerne.

GENERELLE OPLYSNINGER
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Hvad er risikoen?
• Hvis hjernevæv og cerebrospinalvæske kommer i direkte kontakt med instrumenter, som ikke

er beregnet til en sådan kontakt, kan der opstå skader på patientens hjerne eller alvorligt chok
ved, at der tilføres endotoksiske stoffer til patientens krop.

• Brainlab-instrumenter er udviklet og fremstillet på en sådan måde, at risikoen for at beskadige
hjernevæv minimeres. Det er derfor usandsynligt, at der vil opstå skade på patienten ved
normal brug af instrumenterne. Forkert brug af instrumenterne eller brug af beskadigede
instrumenter kan imidlertid forårsage alvorlig patientskade.

• Standardmetoder til genklargøring er ikke effektive nok til endotoksisk kontaminerede
instrumenter. Endotoksisk forurening kan kun fjernes med aggressive behandlinger, f.eks.
meget høje temperaturer. Sådanne parametre kan ødelægge præcisionsfremstillede
instrumenter. Hvis hjernevæv eller cerebrospinalvæske kommer i kontakt med instrumenter,
som ikke er beregnet til en sådan kontakt, kan det forårsage alvorlig patientskade.

I hvilke situationer kan utilsigtet kontakt forekomme?
• Situationer, hvor utilsigtet kontakt med hjernevæv kan forekomme, er generelt alle de

situationer, hvor instrumenterne anvendes meget tæt på hjernevæv. Det kan eksempelvis være
ved anvendelse af navigationspointeren inde i kraniehulen f.eks. i forbindelse med
afstandsmåling eller punktregistrering.

Mindskning af risikoen:
• Fuldt genklargjorte instrumenter, som beskrevet i Vejledning til rengøring, desinficering og

sterilisering. Opbevar og håndtér instrumenterne som beskrevet.
• Undgå direkte instrumentkontakt med hjernevæv og kontakt med cerebrospinalvæske,

undtagen med de angivne instrumenter.

Forsigtig håndtering af hardware

Kun uddannet medicinsk personale må betjene systemkomponenter og
tilbehørsinstrumenter.

Systemkomponenter og tilbehørsinstrumenter indeholder præcise mekaniske dele. De skal
håndteres forsigtigt.

Gennemgang af plausibilitet

Før patientbehandlingen påbegyndes, skal plausibiliteten af alle de oplysninger, der er lagt
ind i og modtaget af systemet, gennemgås.

Ikke beregnet til diagnostisk brug

I overensstemmelse med DIN 6868 er de billeder, der vises på Brainlabs
navigationssystemer ikke egnet til diagnostisk brug.

Tilsigtet brug
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1.4 Kompatibilitet med medicinsk udstyr
1.4.1 Brainlab medicinske instrumenter

Kompatible Brainlab medicinske instrumenter

Cranial/ENT er kompatibel med:
• Adapterkit til DrapeLink

- Adapter til Doro kranieklemme
- Adapter til Mayfield kranieklemme
- Base Lang til DrapeLink
- Base Kort til DrapeLink

• Biopsijusteringsenhed og biopsikanal
• Blakesley-klemme
• DrapeLink-kraniereferenceenhed

- DrapeLink-kraniereferenceenhed
- Sammenkobler DrapeLink

• Reflekterende engangsmarkørkugler
• CT-, MR- og OR-engangsregistreringsmarkører
• Engangsstilet
• Rammeløst biopsisystem
• iMRI-fastskinne til GE-hovedstøtte
• iMRI-registreringsmatrice til GE
• iMRI-registreringsmatrice til Noras-hovedstøtte
• Instrumentadapterkit
• Instrumentkalibreringsmatrice 4.0 (ICM4)
• Mikroskopadaptere og mikroskopenheder
• Pointere med flere spidser inkl. Paint-pointerspidser
• Pointer med stump spids
• Pointer med skarp spids
• Referencearm for Mayfield-hovedstøtte
• Universal referenceklemme 
• Referencehovedbånd og referencehovedbåndsenhed
• Kraniereferencesæt
• Softouch
• Standard kraniereferenceenhed - markør 4
• Sterilisationsbakker (kranie, standard kranietilbehør, ENT, rammeløst biopsisystem,

referenceenhed DrapeLink, VarioGuide)
• Sugerør
• Ultralydsadaptere
• Ultralydsregistreringsfantom
• VarioGuide
• Z-touch

Andre Brainlab-instrumenter

Der kan blive markedsført andre instrumenter efter udgivelsen af denne vejledning. Kontakt
Brainlab-support, hvis du har spørgsmål vedrørende instrumenters kompatibilitet med Brainlab’s
software.

Anvend kun instrumenter og reservedele angivet af Brainlab sammen med Cranial/ENT.
Brug af ikke-godkendte instrumenter/reservedele kan have en negativ indvirkning på det

GENERELLE OPLYSNINGER
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medicinske udstyrs sikkerhed og effektivitet og udgøre en sikkerhedsrisiko for patienten,
brugeren og/eller miljøet.

Kompatibilitet med medicinsk udstyr
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1.4.2 Brainlab-software

Kompatibel medicinsk Brainlab-software

Cranial/ENT er kompatibel med:
• DICOM Viewer Version 2.0, 2.1 og 2.2
• Digital Lightbox Version 2.0
• Image Fusion Version 1.0 og 2.0
• iPlan CMF Version 3.0
• iPlan Cranial Version 3.0
• iPlan ENT Version 3.0
• iPlan Stereotaxy Version 3.0
• Smartbrush Version 2.1

Anden Brainlab-software

Kontakt Brainlab-support med henblik på oplysning om kompatibilitet med Brainlab-udstyr, hvis du
arbejder med andre softwareversioner end de ovenfor angivne.

Kun medicinsk Brainlab-software, som er specificeret af Brainlab, må installeres og bruges
på systemet.

GENERELLE OPLYSNINGER

Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 19



1.4.3 Ikke-Brainlab enheder

Kompatibelt ikke-Brainlab medicinsk udstyr

Medicinsk udstyr Model Producent

Anordning til fiksering af
kraniet

Hovedholder til intraopera-
tiv CT og MRI: Mayfield®,
Doro®, Noras, GE eller lig-
nende konstruktion

Integra Neurosciences
311 Enterprise Drive
Plainsboro, NJ 08536
USA
pro med instruments GmbH
Bötzinger Str. 38
79111 Freiburg
Tyskland
Noras MRI products GmbH
Leibnizstrasse 4
97204 Höchberg
Tyskland
GE Healthcare
3000 North Grandview
Waukesha, WI 53188
USA

Selvskærende skrue

1,5 x 6 mm maxDrive®

selvskærende (Martin) el-
ler selvskærende Cortex
Screw PlusDriveTM (Syn-
thes)

Gebrüder Martin GmbH and Co. KG
Ludwigstaler Str. 132
78532 Tuttlingen Tyskland
Synthes GmbH
Eimattstr. 3
4436 Oberdorf
Schweiz

Skruetrækkerklinge 1,5 mm (velegnet til brugte
skruer)

Skruetrækkerhåndtag Velegnet til brugte klinger
og skruer

Borekrone og håndtag (til-
valg) 1,1 mm

Engangsbiopsinål type A

PAJUNK GmbH
Karl-Hall-Strasse 1
78187 Geisingen
Tyskland

Referencemarkører for flere
modaliteter

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
USA

Kompatibelt ikke-Brainlab scanningsudstyr

Scanningsudstyr Model Producent

Medicinsk billeddannelsesudstyr kompati-
belt med Brainlab-scanningsanvisninger
(f.eks. MR- og CT-scannere, C-arm, DVT
og lignende udstyr)

Se kravene, som er beskrevet i Brainlab-scannings-
protokollerne.

Kompatibilitet med medicinsk udstyr
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Kompatible ikke-Brainlab kirurgiske mikroskoper

Model Producent

Olympus
• OME-9000
• OME-8000
• OME-7000

Sony Olympus Medical Solutions Inc.
4-7-1 Koyasu-machi, Hachioji-shi
Tokyo 192-0904
Japan

HAAG-STREIT
• Hi-R 1000
• Hi-R 700

HAAG-STREIT
Rosengarten 10
22880 Wedel
Tyskland

Leica
• M720
• M525
• M520
• M530

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg
Schweiz

Zeiss
• OPMI Pentero C
• OPMI Pentero
• OPMI PENTERO 800
• OPMI PENTERO 900
• OPMI Neuro MultiVision
• OPMI VARIO 700

Carl Zeiss Meditec AG
Site Oberkochen
Rudolf-Eber-Straße 11
73447 Oberkochen
Tyskland

Kompatibelt ikke-Brainlab udstyr til IGSonic-ultralydsintegration

Model Producent

• FlexFocus 700
• FlexFocus 800

BK Medical
Mileparken 34
2730 Herlev
Danmark

• Ultralydsprobe BK8862
• Ultralydsprobe BK8863

Netværksisolator EN-30
BEMÆRK: Dette er ikke medicinsk
udstyr.
 

EMO systems GmbH

Andre ikke-Brainlab enheder

Brug af kombinationer af medicinsk udstyr, som ikke er godkendt af Brainlab, kan have en
negativ indvirkning på udstyrets sikkerhed og/eller effektivitet og udgøre en
sikkerhedsrisiko for patienten, brugeren og/eller miljøet.

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.4.4 Ikke-Brainlab-software

Godkendelse

Kun autoriserede Brainlab-medarbejdere må installere software på Brainlab-systemet. Det
er ikke tilladt at installere eller fjerne softwareprogrammer.

Anden software, som ikke er Brainlab-software

Kun software, som er specificeret af Brainlab, må installeres og anvendes sammen med
Cranial/ENT.

Virusscanning og malware

Vær opmærksom på, at indstillingerne for visse programmer til beskyttelse mod skadelig
software (f.eks. virusscannere) kan påvirke systemets ydeevne negativt, fx hvis der
udføres realtids-scanninger, og hver filadgang overvåges, kan processen med at indlæse
og gemme patientdata blive langsommere. Brainlab anbefaler, at man slår realtids-
scanning fra og udfører virusscanninger uden for normal arbejdstid.

Sørg for, at din antivirussoftware ikke foretager ændringer af Brainlab-mapper.

Undlad at downloade eller installere opdateringer under behandlingsplanlægning. Kontakt
venligst Brainlab-support for yderligere oplysninger.

Opdateringer

Opdateringer til operativsystemet (Hotfixes) eller software fra tredjepart skal udføres uden
for normal arbejdstid og i et testmiljø for at kontrollere, at Brainlab-systemet fungerer
korrekt. Brainlab overvåger de udgivne Windows Hotfixes (Windows-hotfixes) og vil for
visse opdateringers vedkommende vide, om der kan forventes problemer. Kontakt venligst
Brainlab-support, hvis der opstår problemer i forbindelse med OS Hotfixes.

Kompatibilitet med medicinsk udstyr
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1.5 Oplæring og dokumentation
1.5.1 Oplæring

Brainlab-oplæring

For at bidrage til en sikker og hensigtsmæssig brug af systemet bør alle brugere, før de bruger
systemet, deltage i et oplæringsprogram, som afholdes af en Brainlab-repræsentant.

Superviseret support

Når du skal bruge et navigationssystem første gang, skal en repræsentant fra Brainlab være til
stede for at give den nødvendige vejledning. Start navigationen med mindre komplekse
procedurer, hvor du hurtigt kan kontrollere, hvordan navigationssystemet er en hjælp for dig, og
hvor dets begrænsninger er. Simuler procedurer på lig og/eller fantomer inden brug af systemet
på en virkelig patient.

Ansvar

Dette system yder ene og alene støtte til kirurgen og overtager eller erstatter ikke kirurgens
erfaring og/eller ansvar ved brugen. Det skal altid være muligt for brugeren at gå i gang
uden hjælp fra systemet.

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.5.2 Dokumentation

Læsning af brugervejledninger

Brugervejledningerne beskriver komplekse medicinske anordninger og kirurgisk
navigationssoftware, som skal anvendes med forsigtighed.
Det er vigtigt, at alle brugere af system, instrumenter og software:
• læser brugervejledningerne omhyggeligt, før udstyret anvendes
• til enhver tid har adgang til brugervejledningerne

Tilgængelige brugervejledninger

Brugervejledning Indholdsfortegnelse

Softwarebrugervejledninger
• Oversigt over behandlingsplanlægning og billedstyret navigation
• Beskrivelse af operationsstue-systemopsætningen
• Detaljerede softwareanvisninger

Hardwarebrugervejledning Detaljerede oplysninger om radioterapi og kirurgisk hardware, ty-
pisk defineret som store komplekse instrumenter

Instrumentbrugervejlednin-
ger Detaljerede anvisninger for instrumenthåndtering

Vejledning til rengøring, des-
inficering og sterilisering

Detaljer vedrørende rengøring, desinficering og sterilisering af in-
strumenter

Systembrugervejledninger Letforståelige oplysninger om systemopsætning

Teknisk brugervejledning Detaljerede tekniske oplysninger om systemet, inklusive data og
overensstemmelser

BEMÆRK: Denne tabel er ikke nødvendigvis dækkende for alle installationer. Der kan leveres
flere brugervejledninger, når din installation kræver det.
 

Oplæring og dokumentation
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2 SYSTEMOPSÆTNING
2.1 Opsætning af systemet
2.1.1 Oversigt

Opsætning af systemet

Systemopsætningen varierer afhængigt af det anvendte system og hvilken proceduretype, der
udføres. Vær opmærksom på følgende punkter:
• Kameraet og monitoren må ikke genere kirurgens arbejde.
• Kameraet skal have klart udsyn til referenceenheden og instrumenterne under proceduren,

herunder alle registrerings- og navigationsprocedurer.
• Placer kameraet korrekt inden start. Undgå større ændringer af kameraets placering under en

procedure.

Trin

1.

Justér kameraet ind til den ønskede position.
For at opnå den bedste visning skal kameraets afstand til operationsområdet være ca. 1,2
til 1,8 meter.
BEMÆRK: Se side 55 for flere oplysninger om kameraplacering ved forberedelse af pa-
tientregistrering.
 

2. Slut systemet til og tænd for det (se systembrugervejledningen).

Referenceenhedsposition

Anbring referenceenheden, så den er synlig ved hele proceduren. Hvis du f.eks. planlægger at
benytte et mikroskop, skal det overvejes, hvor det kan blokere synslinjen til referenceenheden.
Det hjælper at have kameraet stående på den side, hvor referenceenheden er fastgjort.

Jo tættere enheden er monteret på interesseområdet, jo mere nøjagtig vil navigationen
blive. Anbring referenceenheden så tæt på interesseområdet som muligt, uden at det virker
forstyrrende ind på det nødvendige kirurgiske rum.

Systemplacering

Ved neurokirurgiske procedurer foretrækkes en placering af systemet ved operationsbordets
fodende og ved ENT-procedurer foretrækkes en placering ved operationsbordets hovedende.
BEMÆRK: Systemets placering afhænger fortrinsvis af kirurgens position og placeringen af det
udstyr, der omgiver operationsbordet.
 

Lasereksponering

Infrarøde detektorer må ikke eksponeres over for Z-touch laserstråler fra andre systemer
eller fra Brainlab-kameraet.

SYSTEMOPSÆTNING
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3 OVERSIGT OVER
SOFTWAREN

3.1 Indledning
3.1.1 Oversigt

Generelle oplysninger

Cranial/ENT er en touchscreen-baseret intraoperativ navigationssoftware. Placeringen af
kirurgiske instrumenter i en tredimensionel position lagt over et sæt af anatomiske data som f.eks.
MR og/eller CT, kan understøtte kirurgen ved forskellige kirurgiske indgreb.
Når dette anvendes sammen med planlægningssoftware, kan der uden intervention forberedes en
behandlingsplan, som derefter overføres til navigationssoftwaren som ekstra reference og støtte
ved det kirurgiske indgreb. Derudover kan data, som registreres eller ændres ved indgrebet,
tilbageføres til planlægningssoftwaren.

Cranial/ENT kan kun anvendes til neurokirurgi og ENT-behandlinger. Softwaren må ikke
anvendes til andre behandlinger.

Cranial/ENT benytter scannede billeder af patienten, som er taget, før operationen er
udført. Patientens faktiske anatomi kan afvige fra de præoperative billeddata pga. f.eks.
brainshift eller resektion.

Typisk arbejdsgang

OVERSIGT OVER SOFTWAREN
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Trin

1. Opret og rediger plan i iPlan eller Brainlab Elements.

2. Indlæs behandlingsplanen i Patient Browser.

3. Naviger.

4.
Eksporter planen.
Gentag trinene 1-4 i det omfang, det er nødvendigt.

Indledning
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3.2 Indledning af en session
3.2.1 Start af softwaren

Åbning af softwaren

Åbn Cranial/ENT fra Content Manager ved hjælp af følgende valgmuligheder:

Valgmuligheder

Sådan startes Cranial/ENT med patientdata:
• Vælg den ønskede patient.
• Vælg applikationen Cranial/ENT.

Softwaren indlæses, og hovedskærmen åbnes (se side 32).

Vælg applikationen Cranial/ENT for at starte softwaren uden patientdata.
Softwaren indlæses, og hovedskærmen åbnes (se side 32).

BEMÆRK: Du finder flere oplysninger om valg af patient og applikationsvalg i
brugervejledningen til Content Manager-softwaren.
 

Kontrollér, at patientnavn og -id er korrekte, før patientdataene indlæses.

Indlæsning af patientdata under sessionen

Hvis du har startet Cranial/ENT-softwaren uden patientdata eller ønsker at indlæse yderligere
data til sessionen, kan du gøre det når som helst.

Trin

1. Tryk på Data i menulinjen for at åbne dialogen Data (se side 35).

2.
Tryk på Load Data.
Patient Browser åbnes, og du kan vælge patientdata.
Når dataene indlæses, skiftes der tilbage til Cranial/ENT-softwaren.

BEMÆRK: Se Brugervejledningen til Patient Browser-softwaren for flere oplysninger
 

Billedfusion

Du kan fusionere flere billedsæt, hvis Image Fusion-funktionen er installeret i dit system.

Valgmuligheder

Hvis patientdataene indeholder billedsæt, som endnu ikke er fusioneret, bliver du bedt
om at fusionere dem.
Tryk på Proceed.

Du kan også undlade billedfusion ved indlæsningen af softwaren og senere fusionere
billedsættene fra dialogen Data på et vilkårligt tidspunkt under navigationen.

BEMÆRK: Se brugervejledningen til Image Fusion-softwaren for flere oplysninger.
 

OVERSIGT OVER SOFTWAREN
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3.3 Lukning og gendannelse af en session
3.3.1 Lukning af softwaren og nedlukning af systemet

Korrekt nedlukning

Luk altid softwaren, før systemet lukkes ned. Luk aldrig softwaren ved at slukke på
kontakten, da dette kan medføre tab af data.

Lukning af softwaren

Trin

1.
Tryk på startknappen.
Content Manager åbner.

2.
Tryk på Export for at eksportere patientdataene til det valgte lagermedium.
BEMÆRK: Alle skærmbilleder, der er taget i løbet af sessionen med knappen Screen-
shot, kan gemmes og fås adgang til.
 

BEMÆRK: Se brugervejledningen til Content Manager-softwaren for flere oplysninger.
 

Nedlukning af systemet

Trin

1. Fjern lagermediet, når softwaren er lukket og patientdataene gemt.

2. Tryk på Exit i Content Manager.

3. Tryk på Shutdown.

BEMÆRK: Nærmere oplysninger om nedlukning af systemet findes i
systembrugervejledningen.
 

Lukning og gendannelse af en session
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3.3.2 Gendannelse af en session

Generelle oplysninger

Hvis softwaren lukker uventet ned, gendannes registreringen og instrumentkalibreringen fra den
forudgående session, når softwaren er blevet genstartet.

Gendannelse af en session

Figur 1 

Trin

Softwaren gendanner oplysningerne og hovedskærmen åbnes.
Tryk på Close for at fortsætte navigationen.

Kontrollér gendannede registreringer og instrumentkalibreringer omhyggeligt, før du går
videre.

Gendan ikke kalibreringen, hvis instrumentet er skiftet ud, eller adapteren er flyttet eller
omplaceret. Udfør i stedet en ny kalibrering.

OVERSIGT OVER SOFTWAREN
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3.4 Brugerflade
3.4.1 Hovedskærm

Generelle oplysninger

Hovedskærmen åbner, så snart der er indlæst patientdata. Cranial/ENT tilbyder to
brugerflademuligheder, som du kan skifte imellem:
• Den store menu med en udvidet menulinje
• Den lille menu med en minimeret menulinje

Stor menuvisning

På figuren herunder ses en stor menuvisning af systemet.

③

④

①

②

⑤

Figur 2 

Nr. Forklaring Se

① Aktuel funktion og partientoplysninger Side 29

② Home tager dig tilbage til Content Manager I/T

③ Navigationsvisninger Side 111

④ Kameravisningsvinduer Side 40

⑤ Kamerastatusbjælker Side 41

⑥ Menulinje Side 34

Lille menuvisning

I den lille menuvisning består menulinjeknapperne af ikoner, og navigationsvisningerne er
større.
Menulinjemulighedernes funktioner er de samme som i den store menuvisning, som beskrevet
på side 34.

Brugerflade
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Figur 3 

Trin

1. Tryk på Tools > Settings.

2.
Tryk på Menu Big/Small.
Navigationskærmen bag dialogen skifter til den lille menuvisning (maksimeret visning).

3. Tryk på Close for at gå tilbage til navigationsskærmen.

OVERSIGT OVER SOFTWAREN
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3.4.2 Menulinjefunktioner

Registreringsfunktion

Funktion Stor menu Lille menu Se

Register aktiverer patientregistrering. Side 53

Navigationsfunktioner

Funktion Stor menu Lille menu Se

Tooltip gør det muligt at udvide eller sam-
mentrække en navigeret instrumentspids. I/T Side 174

Acquire giver mulighed for at definere et digi-
taliseret punkt på patientens hoved eller op-
rette en bane, hvis der er fastlagt en forskyd-
ning for en værktøjsspids. 

I/T Side 156

Justering af visninger

Funktion Stor menu Lille menu Se

Freeze låser den navigerede visning. Side 169

Zoom ændrer forstørrelsen af viste billeder. Side 115

Visningskonfiguration og skærmbilleder

Funktion Stor menu Lille menu Se

Skifter mellem og konfigurerer forskellige vis-
ninger. I/T Side 116

Screenshot tager et skærmbillede af den ak-
tuelle skærm. Side 144

Valgfrie knapper

De valgfrie knapper kan aktiveres via Tools > Settings > Optional Menu Bar Button (se side
49). Der kan vælges mellem følgende ikoner til visning i menulinjen:

Funktion Stor menu Lille menu Se

Paint gør det muligt at spore kirurgisk fjernet
væv. Side 241

Aktiverer mikroskopnavigation. Side 275

Brugerflade
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Funktion Stor menu Lille menu Se

Aktiverer VarioGuide-navigation. Side 247

Aktiverer ultralydsnavigation. Side 201

Data

Tryk på Data for at åbne dialogen Data, som giver adgang til patientdatafunktioner. 

Figur 4 

Funktion Se

Justerer billedsætegenskaber Side 140

Administration af objekter og overlapninger Side 145

Administrerer baner Side 164

Administrerer punkter Side 158

Fusionerer billedsæt
BEMÆRK: Se brugervejledningen til Image Fusion-softwaren for mere detalje-
rede brugsanvisninger.
 

Side 29

Indlæser patientdata Side 29
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Tools

Tryk på Tools for at åbne dialogen Tools, der giver adgang til navigationsindstillinger og
værktøjer.

Figur 5 

Funktion Se

Brainlab hotline-information Side 46

Justerer systemindstillinger Side 47

Vælger kalibrerede instrumenter Side 197

Aktiverer VarioGuide-navigation Side 247

Aktiverer mikroskopnavigation Side 275

Aktiverer ultralydsnavigation Side 201

Konfigurerer en videoforbindelse Side 50

Aktiverer IGTLink Side 312

Vælger måleværktøjer Side 170

Brugerflade
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3.4.3 Generelle dialogknapper

Tilgængelige knapper

Afhængigt af dialogen er der forskellige knapper til rådighed.

Knap Funktion

Lader dig gå videre til næste trin.

Bekræfter indstillinger og lukker dialogen.

Går tilbage til den forrige dialog eller det forrige trin.

Gør det muligt at gentage et trin.

Annullerer dialogen uden at aktivere ændringer.

Lukker dialogen uden at aktivere ændringer.

Gendanner indstillingerne fra før du åbnede den aktuelle dialog.

BEMÆRK: Yderligere knapper med specifikke funktioner beskrives sammen med det
pågældende trin i denne vejledning.
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3.4.4 Værktøjslinjefunktioner til administration af data

Tilgængelige funktioner

I dialoger, der viser data, er flere funktioner tilgængelige i værktøjslinjen:

①

Figur 6 

Funktion Forklaring

Åbner dialogen Select Set for at vælge et andet billedsæt.

Ændrer forstørrelsen af det viste billede.

Viser/skjuler alle objekter i billedvisningen.

Brugerflade
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3.4.5 Dialogvisning, når der benyttes to skærme

Generelle oplysninger

Hvis systemet er udstyret med to skærme (f.eks. på Curve-systemet), er der to muligheder til
konfigurering af skærmvisningerne:
• Clone-tilstand: Der vises samme information på begge skærme.
• Extended-tilstand: En primær skærm viser en menulinje og en sekundær skærm viser ekstra

navigationsvisninger.
BEMÆRK: I Extended bør den sekundære skærm kun bruges som en ekstra skærm, da der
mangler vigtige informationer som f.eks. kameravisningsvinduer og statusbjælker.
 

Se brugervejledningen til Content Manager-softwaren for nærmere oplysninger om udvidet
funktion og klon-funktion, og hvordan de aktiveres.

Dialogvisning med udvidet funktion

Når der åbnes en dialog på den primære skærm, vises følgende meddelelse på den sekundære
skærm: ”A dialog is open on the other display. Press Fetch to put that dialog here.”

Figur 7 
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3.5 Sporingssystem
3.5.1 Sporingsstatusvisninger

Generelle oplysninger

For at opnå en vellykket registrering og navigation skal kameraet have uhindret udsyn til
instrumenterne og referenceenhederne.
Statusvisningerne giver realtids-feedback mht. instrumenters og referenceenheders synlighed i
forhold til kameraet. Prikker i visningen angiver de relative positioner for instrumenter og
referenceenheder, der er synlige for begge kameralinser.

Statusvisninger: Stor menuvisning (minimeret visning)

②

①

Figur 8 

Nr. Komponent

① Kameravisningsvinduer

② Statusbjælker

Statusvisninger: Lille menuvisning (maksimeret visning)

②

①

Figur 9 

Nr. Komponent

① Kameravisningsvinduer

② Statusbjælker

Kameravisningsvinduer

Kameravisningsvinduerne viser prikker, som angiver markørkuglegeometrierne for
referenceenhederne og navigerede instrumenter. Prikkernes farvekode er specifik for hver
referenceenhed og hvert instrument. Kameravisningsvinduerne kan benyttes til at kontrollere, om
et instrument eller en enhed er synlig for kameraet.

Sporingssystem
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Prikfarve Repræsenteret element

Rød Referenceenhed (f.eks. kraniereferenceenhed), hvis patienten er regi-
streret.

Gul
• Kalibreret instrumentadapterenhed.
• iMRI-registreringsmatrice (ved registrering).

Orange
• ICM4.
• Ultralydsregistreringsfantom.

Grøn Pointer eller Softouch.

Blå Ultralydsadaptere.

Lyseblå Mikroskopadaptere.

Turkis Paint-instrumenter.

Lyserød
• Engangsbiopsinål type A og biopsijusteringsenhed.
• VarioGuide.
• Engangsstilet.

Hvid Ukalibrerede instrumenter.

Grå (udfyldt) En enheds markørkugler er synlige for begge kameralinser, men kan ikke
tilknyttes et bestemt instrument.

Grå (åben) En enhed er kun synlig for den ene kameralinse og kan ikke fortolkes.

Instrumentvisning

Vær opmærksom på, at instrumentvisualiseringen kan blive vist som en forenklet
fortolkning af den faktiske form af instrumentet.

Farveblinde brugere kan muligvis ikke skelne farveforskellene mellem de repræsenterede
instrumenter tydeligt.

Sørg for, at instrumentsporingsenheder ikke vises for tæt på hinanden og at de ikke
blokerer for, at andre markører registreres af kameraet. Ellers vil systemet muligvis ikke
være i stand til at skelne mellem instrumenter, hvilket kan medføre ukorrekt
instrumentnavigation.

Kamerastatusbjælker

Statusbjælkerne angiver, om kameraet kan spore instrumentet.

Statusbjælke Farve Fortolkning

Højre linje (i den store
menuvisning)

Grøn
Normal sporingsfunktion. Referenceenheden og mindst et
instrument med en kendt markørkuglegeometri er synlig for
kameraet.Nederste linje (i den lil-

le menuvisning)

Højre linje (i den store
menuvisning)

Gul
Kameraet har mistet udsynet til en aktiv enhed. Statusbjæl-
ken forbliver gul, indtil normal sporing genoptages. Hvis
der ikke skabes synlighed, skifter statusbjælken til rød.Nederste linje (i den lil-

le menuvisning)

Venstre linje (i den sto-
re menuvisning)

Rød
Ingen sporing mulig. Patientregistrering er ikke udført eller
markørkugler for en vigtig enhed er ikke synlige for kame-
raet.Øverste linje (i den lille

menuvisning)
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Statusbjælke Farve Fortolkning

Begge Sort
Fejl i kamerakommunikationen under opstart. Hvis kamera-
kommunikationen falder ud under brug, vises der en advar-
selsmeddelelse.

Hvis en statusbjælke er gul, kan præcis sporing ikke garanteres.

Sporingsventetid

Den viste information kan være forsinket i forhold til det aktuelt sporede instrument.
Sammenlign bevægelsen af det faktiske instrument med gengivelsen på skærmen. Hvis
navigationsvisningen er langsom, bør de synlige data holdes på et minimum (se side 111).

Sporingssystem
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3.5.2 Sporing af instrumenter

Sporingsprioritet

Softwaren opdaterer navigationsvisningerne ud fra positionen for de instrumenter, der har den
højeste prioritet. Instrumenter med lavere prioritet vises, men benyttes som standard ikke til at
opdatere visningerne.
Listen viser sporingsprioriteten, startende med instrumenter med høj prioritet øverst:
• Softouch
• Pointer
• Instrumentadapterenhed XL
• Instrumentadapterenhed L
• Instrumentadapterenhed ML
• Instrumentadapterenhed M
• Paint-instrumenter
• Engangsstilet
• Engangsbiopsinål type A
• Biopsijusteringsenhed/VarioGuide
• Mikroskopadaptere
• Ultralydsadaptere

BEMÆRK: For at opdatere navigationsvisningerne til positionen for et instrument med lavere
prioritet skal instrumenter med højere prioritet fjernes fra kameraets synsfelt.
 

Sporing af identiske instrumentgeometrier

Softwaren kan ikke skelne mellem instrumenter med ens sporingsenhedsgeometrier. Hvis du
f.eks. har fastgjort en instrumentadapterenhed, størrelse ML til to forskellige instrumenter (se
billede nedenfor), fortolker softwaren dem muligvis som samme instrument.

Figur 10 

Brug ikke pointere, mikroskopadaptere, ultralydsadaptere eller instrumentadaptere af
samme størrelse samtidigt, da navigationssoftwaren ikke kan skelne mellem de enkelte
kalibreringer af ens geometrisk placerede markørkugler.
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3.5.3 Kamerapositionering

Dialogen Tracking System Alignment

Denne dialog viser positionen for reference- og sporingsenheder inden for kameraets synsfelt.

①

③
②

Figur 11 

Nr. Forklaring

① Den blå konus angiver kameraets synsfelt.

② De farvede ringe angiver enhedernes afstand fra kameralinserne.

③ Farvede kugler angiver markørkugler på reference- og sporingsenheder.

BEMÆRK: Farvekonventionerne for kuglerne og cirklerne er de samme som i
kameravisningsvinduerne (se side 40).
 

Camera App-display

Hvis installeret åbner og viser Camera App positionen for reference- og sporingsenheder inden
for kameraets synsfelt.

Sporingssystem
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① ②

③

④

Figur 12 

Nr. Forklaring

① Viser instrumenternes og/eller referenceenhedernes afstand i forhold til kameraet. For op-
timal synlighed og nøjagtighed skal alle sporingskugler ligge inden for den blå korridor.

② Viser instrumenternes og/eller referenceenhedernes position i forhold til kameraet.

③ Viser positioneringsknapperne til styringen af kameramotoren.

④
Bruges til at centrere kameraet.
BEMÆRK: Centrering af kameraet tager op til 5 sekunder. Et nyt klik deaktiverer centre-
ringsfunktionen.
 

Optimering af kamerasynsfeltet

Trin

1.
Tryk på et af kameravisningsvinduerne i menulinjen for at åbne dialogen Tracking Sy-
stem Alignment.
Åbner Camera App, hvis installeret.

2.

Indstil kameraafstand og -vinkel, så alle nødvendige enheder er med i den blå konus i
dialogen Tracking System Alignment. Ringene, der angiver referenceenheden, skal væ-
re så tæt på midten som muligt, så der er tilstrækkelig plads til navigering af instrumenter.
Hvis en enhed ikke længere er synlig for kameraet, forsvinder kuglerne fra visningen, hvil-
ket angiver at enheden ikke længere kan spores.
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3.6 Systeminformation og konfiguration
3.6.1 Oversigt

Generelle oplysninger

Brainlab-support foretager den indledende systemkonfiguration. Yderligere indstillinger kan
konfigureres i dialogen Tools.

Dialogen Tools

①

②

③

Figur 13 

Nr. Funktion

①
Tryk på Hotline for at få adgang til:
• Brainlab-support og hotline-numre
• Oplysninger om softwareversion

② Tryk på Settings for at åbne Tools > Settings og justere diverse systemindstillinger (se
side 47).

③ Gå til Video for at konfigurere videoindstillinger (se side 50).
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3.6.2 Justering af indstillinger

Dialogen Tools > Settings

Figur 14 

Indstillingsfunktioner

Indstilling Komponent Se

Menu Left/Right Justerer menulinjepositionen. Side 48

Menu Big/Small Maksimer/minimer visningerne på hovedskærmen for
navigation. Side 32

Sound Justerer lydindstillingerne. Side 48

3-D Instruments Justerer instrumentvisningen (3D eller 2D). Side 178

Big Instrument Crosshair Justerer visningen af instrumentspidsen (stort eller lil-
le trådkors). Side 179

3-D Points & Trajectories Justerer visningen af punkter og baner. Side 168

Display Scan Time Justerer visningen af scanningsdato og -klokkeslæt i
billedvisninger. Side 112

Smart Autozoom Øger automatisk zoomfaktoren til 300 %, når det na-
vigerede instrument holdes stille. Side 115

Smart Video Maximize
Automatisk display af videovisning som fuld skærm,
når der ikke navigeres noget instrument i 30 sekun-
der.

Side 134

Image Orientation Fastlægger retningen for patientbilleddata. Side 121

Optional Menu Bar Button Aktiverer og vælger ekstra knapper til menulinjen. Side 49

BEMÆRK: Hvis der anvendes login-funktion på dit system, gemmes indstillinger defineret her ved
hjælp af dit brugerlogin.
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Justering af menuplaceringen

Trin

Gå til Tools > Settings, og tryk på Menu Left/Right for at få vist menulinjen i venstre/højre side
af skærmen. 

Justering af lydkonfigurationen

Figur 15 

Trin

1. Åbn Tools > Settings > Sound. 

2.
Systemlyde, som f.eks. fejlbip og andre bekræftelseslyde (f.eks. når en dialog åbnes eller
lukkes), kan aktiveres og deaktiveres ved at skifte Sound Output til tilkoblet (blå ramme)
eller frakoblet (grå ramme).

3. Lyd, når der trykkes på en knap, kan aktiveres/deaktiveres ved at skifte Button Sound til
tilkoblet (blå ramme) eller frakoblet (grå ramme).

4. Vælg volumeniveau ved at stille på skyderen Sound volume level.
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Aktivering af ekstra knap i menulinjen

Figur 16 

Trin

1. Åbn Tools > Settings > Optional Menu Bar Button.

2.

Vælg mellem:
• Microscope
• Ultrasound
• VarioGuide
• Paint

Den pågældende knap vises i menulinjen (se side 34).

OVERSIGT OVER SOFTWAREN

Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 49



3.6.3 Konfigurering af en videoforbindelse

Generelle oplysninger

Video gør det muligt at konfigurere indstillingerne for en realtids-videoforbindelse (f.eks.
endoskopisk video). Når der er konfigureret videoforbindelser, kan du justere skærmen til at vise
en videovisning i enhver navigationsvisning (se side 111). 

Før du begynder

Tilslut kablet mellem videokilden og navigationssystemet i henhold til anvisningerne i den
relevante Brainlab-systembrugervejledning og brugsanvisningen for videokilden. Kontrollér, at
der er et signal, så videoindstillingerne kan justeres.

Adgang til videoindstillinger

Trin

Tryk på Video i dialogen Tools. 
Der åbnes en række faneblade, hvor du kan fastlægge forskellige indstillinger.

Valg af videoindgang og signaltype

① ②

Figur 17 

Trin

1. På fanebladet Input ① vælges den tilsvarende Signal Type via Toggle.

2.
Der kan vælges en anden videokilde ved tryk på Select Input.
Gå til dialogen Video input ②, og vælg den ønskede indgang. Indgange, der allerede er i
brug, er markeret som optaget.
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Justering af videovinduet

③

Figur 18 

Trin

1.
Tryk på fanebladet Cropping for at beskære og justere visningen, så den mest relevante
del af videoen vises.
BEMÆRK: Kontrollér, at hele videobilledets indhold vises i hentningsvinduet.
 

2.

• Brug de vandrette og lodrette skydere for størrelse for at konfigurere den aktuelle stør-
relse på beskæringsboksen.

• Brug pilene i visningen eller tryk direkte i visningen for at justere positionen for beskæ-
ringsboksen.

Justering af videobilledindstillinger

Figur 19 
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Trin

1.
Tryk på fanebladet Settings for at justere billedindstillingerne for videovisningen. 
BEMÆRK: De tilgængelige indstillinger afhænger af systemets hardwarekonfiguration.
 

2. Justér billedvisningsindstillingerne efter behov ved hjælp af skydebjælkerne.

Om videobilledindstillinger

Du kan gå til dialogen Image Settings fra hovedskærmen: Tools > Video > Settings.

Indstilling Forklaring

Brightness Generel lysintensitet i billedet.

Contrast
Lysintensitetens fordelingsområde. En høj kontrast har et smalt område.
Det gør grænsen mellem områder af forskellig lysstyrke skarpere, men re-
ducerer fine grader af intensitet.

Saturation

Bestemmer farvemængden i videobilledet.
• Høj: Giver levende farver
• Lav: Får farverne til at virke afdæmpede
• Ingen mætning: Billederne vises i sort/hvid

Hue Bestemmer, om en farve er grundliggende rød, orange, gul, grøn osv. Ved
at ændre nuance kan videobilledets farvetone justeres.
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4 REGISTRERINGSOVERSIG
T

4.1 Indledning
4.1.1 Oversigt

Generelle oplysninger

Patientregistreringen gør det muligt for softwaren at kortlægge patientens præoperative billeddata
i forhold til patienthovedets fysiske anatomi. Registreringen udføres normalt i usterile omgivelser.
Korrekt registrering er hovedfaktor, hvad angår påvirkning af nøjagtig navigation. Registreringer
skal verificeres som nøjagtige og passende for proceduren for at sikre en pålidelig
navigationsnøjagtighed.

Kontrollér, at patientens anatomi er den samme som den, der vises i billeddiagnostikken.

Softwaren bruger scannede billeder af patienten, som er taget før operationen. Patientens
faktiske anatomi kan afvige fra de præoperative billeddata pga. f.eks. brainshift eller
resektion.

Før du begynder

Se instrumentbrugervejledningen for nærmere oplysninger om brugen af
registreringsinstrumenter.

Optimering af registrering og navigationsnøjagtighed

For at opnå optimal registrering (dvs. standard- og overfladematchende registrering) anbefales
det at bruge CT-data sammen med knogleskruer som registreringspunkter.

Dialogen Registration Selection

I dialogen Registration Selection er alle registreringsfunktioner til rådighed. Hvilke
registreringsmetoder, der er til rådighed, kan variere alt efter din softwarelicens.
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Figur 20 

Metode Forklaring

Standard Registrer markører, som patienten har båret under scanningen eller
forplanlagte pejlemærker i billedsæt.

Surface Matching Indsamler punkter på patientens hud ved hjælp af Softouch, Z-
touch, eller pointeren.

Restore Registration Gendanner en udført registrering.

Acquire Intraoperative
Landmarks

Indsamler pejlemærker til brug for intraoperativ registrering (til rå-
dighed, hvis registreringen er udført).

Register Intraoperative
Landmarks Registrerer intraoperativt indsamlede pejlemærker.

Automatic Registration

Aktivér automatisk registrering af patientens MR- eller CT-data (er
tilgængelige, hvis du har intraoperativ billeddannelse, se side 307).

Automatic Registration Ai-
ro

Automatic Registration
iAngio

Indledning
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4.1.2 Forberedelse til registrering

Referenceenheder

For at gøre det muligt at udføre registrering og navigation skal der fastgøres en referenceenhed til
patienten. Det giver systemet mulighed for at lokalisere patienthovedets placering og bevægelser
under hele proceduren.
Referenceenheden skal til enhver tid være synlig for kameraet.

Kameraets synlighed

Når du vælger en registreringsmetode, viser softwaren nedenstående dialog, hvis
referenceenheden ikke er synlig for kameraet:

Figur 21 
Sørg for, at kameraet er positioneret, så det er effektivt under hele proceduren (registrering og
navigation). Undgå større ændringer af kameraets position. Hvis det er nødvendigt at ændre dets
position under proceduren, skal du verificere nøjagtigheden, inden du fortsætter.

Trin

Justér kameraets afstand og vinkel på en sådan måde, at referenceenheden (angivet med farve-
de ringe og kugler) vises midt i den blå kegle. Ringene skal være så tæt på midten som muligt,
så der er tilstrækkelig plads til navigationsinstrumenter.

BEMÆRK: For at få de bedste resultater bør kameraet være placeret ca. 1,2-1,8 m fra
interesseområdet. For oplysninger om placering af kamera, se side 44.
 

Etablering af godt udsyn

Kontrollér markørkuglernes reflekteringsevne. De valgte instrumenter skal være klart synlige for
systemet. De reflekterende markørkugler skal være fastgjort sikkert.

Hvis kameraet ikke kan registrere en referenceenhed, skal det kontrolleres, at
markørkuglerne er rene, tørre og uden skader, og at referenceenheden ikke er bøjet.

Under proceduren skal det sikres, at markørkuglerne altid er synlige for kameraet (og ikke
dækket af afdækningsstykker eller blokeret af andet udstyr).
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Refleksionsartefakter

Billedartefakter på grund af refleksioner - især under billedtagning og billedregistrering -
kan forårsage unøjagtigheder. Sørg for, at lyskilder eller genstande, som er kraftigt
reflekterende, ikke kan påvirke kameraets synsfelt.

Kameraet og/eller Z-touch-laseren kan påvirke andet infrarødt baseret
operationsstueudstyr såsom fjernbetjeninger, pulsoximetre eller IR-følsomme mikroskoper.
Hold andre infrarøde kilder ude af kameraets synsfelt, da det kan forhindre kameraet i at
detektere Z-touch.

Kontrol af nøjagtigheden

Kontrollér altid registreringsnøjagtigheden, som softwaren beder om.

Indledning
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4.1.3 Gendannelse af en tidligere registrering

Gendannelse af en registrering

Hvis du har udført en fuld registrering, og du indlæser denne plan til softwaren en gang til, kan du
gendanne registreringen.

Skærmbilledlayout

① ②

Figur 22 

Nr. Komponent

① Den aktuelt aktive registrering er angivet med en knap med blå ramme.

Metode til gendannelse af en registrering

Trin

1. Tryk på Register på menulinjen.

2. Tryk på Restore Registration i dialogen Registration Selection.

3. Tryk på knappen for den registrering, du gerne vil gendanne.

4. Kontrollér registreringens nøjagtighed i dialogen Registration Verification.

Patientpositionering

Relativ bevægelse af patientens hoved og referenceenheden kan ikke kompenseres af
navigationssystemet. Derfor skal det sikres, at patienten er stramt fikseret i hovedstøtten.

Gendan ikke en registrering, hvis patientens position er ændret i forhold til
referenceenheden. Hvis referenceenheden flyttes eller rammes, skal en ny registrering
begynde forfra.
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5 STANDARDREGISTRERING
5.1 Introduktion til standardregistrering
5.1.1 Oversigt

Generelle oplysninger

Standardregistreringen anvender en teknik med matchning af parrede punkter, hvor du først
planlægger registreringspunkter i patientens billedsæt, og derefter bruger
registreringsinstrumentet til at hente punktet på patienten. På den måde kan softwaren korrelere
billedsættet med den faktiske patient.
Registreringspunkterne kan være:
• Markører (kugle- eller donutmarkører, som patienten har på under scanningen) eller

pejlemærker, som er forberedt i iPlan
• Markører/pejlemærker, som er planlagt i navigationssoftwaren
• Markører detekteret af navigationssoftwaren

BEMÆRK: Se instrumentbrugervejledningen for yderligere oplysninger om positionering af
markører på patienten.
 

Standardregistreringsmetoder

Der er forskellige standardregistreringsmetoder til rådighed. Softwaren aktiverer den passende
registrering alt efter, hvilket billedsæt der vælges til registreringen.

Registreringsmetode Forklaring

Planlægning af regi-
streringspunkter

Punkterne skal være planlagt i billedsættet inden registreringen. Hvis
du ikke allerede har planlagt markører eller pejlemærker i iPlan, skal
du planlægge dem i navigationssoftwaren i trinnet Registration
Points.

Ikke-sekventiel registre-
ring 

Når registreringspunkterne allerede er blevet planlagt i billedsættet, be-
der softwaren om, at du udfører en ikke-sekventiel registrering.
Du kan registrere punkterne i vilkårlig rækkefølge.

Sekventiel registrering 

Hvis placeringen af registreringspunkter er tvetydig, eller hvis der er
mere end syv registreringspunkter i billedsættet, er ikke-sekventiel re-
gistrering ikke egnet til billedsættet. I så fald bliver du bedt om at udfø-
re en sekventiel registrering.
Du skal registrere punkterne i den rækkefølge, der defineres af softwa-
ren.

BEMÆRK: Du kan skifte fra ikke-sekventiel til sekventiel registreringsmetode.
 

Oversigt over arbejdsgangen

Arbejdsgang Se

1. Åbn dialogen Registration Selection, og vælg Standard. Side 63
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Arbejdsgang Se

2. Vælg billedsæt (hvis der er flere til rådighed). Side 63

3.
Planlæg registreringspunkter.
Hvis punkterne allerede er blevet planlagt i iPlan, er dette trin ikke nødven-
digt, og du bliver bedt om at gå til trin 4.

Side 64

4. Registrér punkter ved at bruge enten sekventiel eller ikke-sekventiel regi-
strering. Side 72

5. Kontrollér registreringsnøjagtigheden. Side 76

Før du begynder

I det omfang det er relevant, skal OR-engangsregistreringsmarkørerne fastgøres til
markørpladerne, som beskrevet i instrumentbrugervejledningen.

Fjern ikke markørpladerne fra patientens hud, før patientregistreringen er udført. Ellers er
standardregistrering ikke mulig.

CT- og MR-markørkuglerne skal fjernes fra patienten efter scanningen. Hvis markørerne
stadig er vedhæftet, skal de fjernes nu. Pas på ikke at klemme de grønne MR-markører i
stykker.

Introduktion til standardregistrering
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5.1.2 Registreringsinstrumenter og softwaresignaler

Før du begynder

Flyt Softouch eller pointeren langsomt, når du indsamler punkter for at få en præcis
indsamling af punkter.

Vær opmærksom på, at når du tænder Softouch for første gang, kommer der automatisk et
punkt inde i kameraets synsfelt. Hvis punktet kommer væk fra patientens krop, kan det
forårsage en registreringsfejl. For at undgå dette skal Softouch tændes uden for kameraets
synsfelt.

Registreringsinstrumenter

Standardregistreringen kan udføres ved hjælp af en pointer eller Softouch. Den korrekte
registreringsteknik afhænger af, hvilken type punkter der skal registreres.

Registrerings-
punkt

Teknik

Kuglemarkører
Placér pointeren/Softouch-spidsen i fordybningen på registreringsmarkø-
ren, og drej instrumentet langsomt, samtidig med at du holder spidsen på
plads.

Donut-markører

• Hvis du bruger pointeren, skal du placere pointerspidsen midt i mark-
øren, hvorefter markøren drejes langsomt, mens spidsen holdes på
plads.

• Hvis du bruger Softouch, skal du placere instrumentspidsen i mark-
ørens indvendige åbning og sørge for, at spidsen rører huden.

Pejlemærker Hold pointeren/Softouch-spidsen på pejlemærket, og drej pointeren lang-
somt, samtidig med at du holder spidsen på plads. 

Sikkerhedsovervejelser

Pas på, at pointerspidsen ikke skader patienten, når du bruger pointeren til registrering.
Blodkar, øjne, osv. er ikke egnede til registrering af pejlemærker.

Undgåelse af hudforskydninger

Hold pointeren/Softouch lodret på markøren/pejlemærket, når du registrerer markører og
forberedte pejlemærker. Derved undgås utilsigtede hudforskydninger som følge af tryk fra
instrumentet.

Visuelle softwaresignaler

Antallet af punkter, som kan registreres, er angivet med kugler i registreringsdialogen.
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Figur 23 

Kuglefarve Indikation

Blå Punktet er registreret.

Sort Punktet er endnu ikke registreret.

Auditive softwaresignaler

Softwaren udsender en biplyd, hver gang et punkt registreres.
Hvis du prøver at registrere et allerede registreret punkt, udsender softwaren en biplyd i et lavere
toneleje, og punktet registreres ikke igen.

Introduktion til standardregistrering
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5.1.3 Aktivering af standardregistrering

Aktivering

Figur 24 

Trin

1. Tryk på Register på menulinjen.

2. Tryk på Standard i dialogen Registration Selection.

3.
Hvis der er flere billedsæt til rådighed, åbner dialogen Patient Registration. Vælg det bil-
ledsæt, du gerne vil have vist.
Den dertil hørende registreringsdialog åbnes.
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5.2 Planlægning af registreringspunkter
5.2.1 Oversigt

Generelle oplysninger

Inden der udføres en standardregistrering, skal der planlægges registreringspunkter (markører og/
eller forberedte pejlemærker) i billedsættet. Hvis du ikke allerede har planlagt punkter i iPlan,
vises dialogen Registration Points, når du aktiverer registreringen, og du bliver bedt om at
planlægge punkter. 
For at sikre en optimal registrering af markørkuglerne og pejlemærkerne er det vigtigt at overholde
følgende:
• Placér ikke markører/pejlemærker meget tæt på hinanden.
• Undgå at placere markører/pejlemærker i en symmetrisk struktur som f.eks. på række eller i en

regelmæssig form.
• Fordel markørernes/pejlemærkernes positioner omkring hovedet, og undgå områder med løs

hud.

Typer af registreringspunktplanlægning

I registreringspunktplanlægningen kan du gøre følgende:
• Automatisk detektere eller manuelt planlægge kuglemarkører, som er synlige i billedsættet.
• Bruge den halvautomatiske detektionsfunktion for at planlægge donut-markører, som er synlige

i billedsættet.
• Planlægge pejlemærker: anatomiske eller kunstige (f.eks. skinner, implanterede skruer osv.).

Pejlemærker kan planlægges i enten Sphere- eller Donut-markørdialogen.
Alle registreringspunkter, der er planlagt i navigationssoftwaren er vist med rødt på skærmen.

Dialogen Registration Points

Alt efter hvilken type registreringspunkt, du vil planlægge, kan du vælge fanebladet Sphere ①
eller Donut ②, når dialogen Registration Points åbner.

① ②

Figur 25 
BEMÆRK: Softwaren husker det faneblad, du har valgt, og viser det automatisk næste gang, du
åbner softwaren og starter Registration Points-planlægningen.
 

Planlægning af registreringspunkter
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5.2.2 Planlægning af kuglemarkører

Generelle oplysninger

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af:
• Automatisk detektion af de kuglemarkører, der var fastgjort på patienten inden scanningen
• Manuel planlægning af registreringspunkter (kuglemarkører eller pejlemærker)

Skærmbilledlayout

②

③

④①

Figur 26 

Nr. Komponent Forklaring Se

① Funktionsknapper

• Tilføjer registreringspunkter manuelt. Side 65

• Omplacerer registreringspunkter. Side 70

• Sletter registreringspunkter. Side 70

• Detekterer markører automatisk. Side 66

BEMÆRK: Du kan ikke trykke på Add Point, hvis
der er et eksisterende punkt placeret mindre end
2 mm fra det nyplanlagte punkt (midten af trådkor-
set).
 

② Knapper på værktøjs-
linjen Justerer visningen af billedsættene. Side 70

③ Pileknapper Skifter mellem de registreringspunkter, der er til rå-
dighed. Side 70

④ Skydebjælke til tær-
skelværdi

Definerer parametre for automatisk detektering af
kuglemarkører. Side 65

Definition af parametre for automatisk detektion

Hvis du vil udføre automatisk markørdetektion af kuglemarkører, giver Threshold-skydebjælken
dig mulighed for at definere den tærskelværdi, der kræves til detektionen.
Tærskelværdien bestemmer, hvor entydigt softwaren kan skelne markørkugler fra normalt celle-
eller knoglevæv i billedsættet. Denne funktion er nyttig til at forhindre, at knoglestrukturer med
samme tæthed som kuglemarkørerne detekteres og vises som registreringspunkter i billedsættet.
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Når der er indstillet en passende tærskel, genkender softwaren alle markører og viser dem som
kugler med en grøn belægning.
• Ved CT-markører udtrykkes tæthedsoplysninger i internationale Hounsfield-enheder. Anbefalet

område: 1.200-1.800.
• Ved MR-markører anvendes gråtoneværdier.

Valgmuligheder

Flyt skyderen mod hhv. højre eller venstre for at øge eller reducere tærskelværdien.

Justér værdien til den næste gråtoneværdi i billedsættet ved hjælp af enkeltpilen.

Justér værdien med 2 % ved hjælp af dobbeltpilene.

Rul gennem skiverne ved hjælp af pilene i billedvisningen for at kontrollere indstillingerne.

Tryk på Reset for at gendanne standardindstillingerne fra softwaren.

Automatisk detektion af kuglemarkører

Trin

Tryk på Detect.
Detekterede markører vises som røde cirkler i billedsættet.
Tidligere detekterede markører i billedsættet er slettet.

BEMÆRK: Automatisk detektion af markører kan kun anvendes i kombination med Brainlab-
kuglemarkører.
 

Billedsæt

Det anbefales at planlægge i et CT- eller MR-datasæt, inden billedsættet fusioneres med andre
typer billedsæt, da automatisk markørdetektion ikke er kompatibel med rotationsangiografi, C-arm
eller DVT-datasæt.

Planlægning af registreringspunkter
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5.2.3 Planlægning af donut-markører

Generelle oplysninger

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af:
• Detektion af de donut-markører, der var fastgjort på patienten inden scanningen
• Manuel planlægning af registreringspunkter (donut-markører eller pejlemærker)

Skærmbilledlayout

①

②

③

Figur 27 

Nr. Komponent Forklaring Se

① Funktionsknapper
• Tilføjer registreringspunkter manuelt.
• Omplacerer registreringspunkter.
• Sletter registreringspunkter.

Side 69
Side 70
Side 70

② Knapper på værktøjs-
linjen Justerer visningen af billedsættene. Side 71

③ Pileknapper Skifter mellem de registreringspunkter, der er til rå-
dighed. Side 70
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Tilføjelse af donut-markører ved hjælp af halvautomatisk detektion

Tryk direkte på 3D-billedet for at aktivere en halvautomatisk detektionsfunktion. Når du trykker tæt
på markørens midte, placeres registreringspunktet direkte i centrum.

Figur 28 

Trin

1.
I dialogen Registration Points skal du trykke på donuten i 3D-visningen.
Visningsændringer til 3D-visning i fuld størrelse.

2.
Rotér 3D-modellen ved hjælp af pilene i visningen, indtil den ønskede donut-markør ven-
der fremad.
BEMÆRK: Det er nyttigt, hvis donuten ikke blev roteret tilstrækkeligt i trin 1.
 

3.
Tryk hvor som helst på donut-markøren direkte i visningen.
Registreringspunktet (angivet med et trådkors med en cirkel) springer automatisk til mid-
ten af donut-markøren.

4. I de aksiale, koronale og sagittale visninger er det vigtigt at sørge
for, at registreringspunktet er placeret midt i donut-markøren.

BEMÆRK: Den halvautomatiske detektionsfunktion kan kun bruges i forbindelse med kompatible
markører (se side 20).
 

Kontrollér hver enkelt donut-markørs position i de aksiale, koronale og sagittale visninger.

Planlægning af registreringspunkter
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Manuel tilføjelse af registreringspunkter

Du kan også planlægge en markør manuelt ved hjælp af funktionen Add Point.

①

②

Figur 29 

Trin

1. I den aksiale, koronale eller sagittale visning skal du placere det punkt, hvor de orange
linjer skærer hinanden ①, nøjagtig der hvor du vil tilføje en markør eller et pejlemærke.

2.
Tryk på Add Point.
Der vises et trådkors med cirkel ②, der angiver registreringspunktet.

3. Såfremt det er nødvendigt, kan registreringspunktets position finindstilles ved hjælp af
Reposition (se side 70). 

Efterfølgende trin

Når du har planlagt alle registreringspunkter, skal du registrere dem.

Trin

Tryk på Proceed.
Softwaren beder dig om at registrere punkterne ved hjælp af ikke-sekventiel eller sekventiel regi-
strering (se side 72).
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5.2.4 Ekstra funktioner for planlægning af registreringspunkter

Søgning af punkter

Pileknapperne giver dig mulighed for at lokalisere og vise et bestemt registreringspunkt midt i
visningen:

Trin

Tryk på pileknapperne for at skifte mellem de registreringspunkter, der er til rådig-
hed.
Det aktuelt valgte registreringspunkt vises som et trådkors med cirkel midt i hver en-
kelt visning.

Flytning af punkter

Denne funktion giver dig mulighed for at finindstille positionen for et registreringspunkt, du har
planlagt.

Trin

1. Skift til det ønskede registreringspunkt ved hjælp af pileknapperne.

2. I den aksiale, koronale eller sagittale visning skal du placere det punkt, hvor de blå linjer
skærer hinanden, nøjagtig der hvor du vil flytte registreringspunktet hen.

3.
Tryk på Reposition.
Der vises et trådkors med cirkel, der angiver registreringspunktet.

Sletning af punkter

Trin

1. Skift til det ønskede registreringspunkt ved hjælp af pileknapperne.

2. Tryk på Delete.

Gendannelse af indstillingerne

Trin

Tryk på Reset for at gendanne alle indstillinger til de indstillinger, der var defineret første gang,
du åbnede planlægningen af Registration Points.

Zoom-knapper

Zoom-knapperne i værktøjslinjen giver dig mulighed for at ændre forstørrelsen af billeder, så det
bliver lettere at studere positionen for et planlagt registreringspunkt. De aksiale, koronale og
sagittale visninger zoomes ind og ud med samme faktor. 3D-visningen påvirkes ikke.

Knap Forklaring

Zoomer ind i 2D-visninger.

Zoomer ud i 2D-visninger.

Planlægning af registreringspunkter
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Justering af indstillinger for gråtonefordeling

Funktionen gråtonefordeling giver avancerede muligheder for at justere fordelingen af
gråtoneværdier, så knoglestruktur og markørpunkter lettere kan skelnes fra blødt væv.

Figur 30 

Trin

1. Tryk på gråtonefordelingsknappen i værktøjslinjen for at åbne gråtoneforde-
lingsdialogen.

2. Justér indstillingerne for gråtonefordelingen som beskrevet på side 138.

3. Tryk på Accept for at bekræfte indstillingerne.

BEMÆRK: Når du trykker på Reset, gendannes de indstillinger, der blev defineret via dialogen
Windowing (se side 138).
 

Datasætknap

Valgmulighed

Tryk på knappen for at vælge et andet patientdatasæt.

BEMÆRK: Hvis du vælger et andet datasæt, efter at du har foretaget ændringer i dialogen
Registration Points, gemmes disse ændringer ikke.
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5.3 Ikke-sekventiel og sekventiel registrering
5.3.1 Udførelse af ikke-sekventiel registrering

Generelle oplysninger

Når det billedsæt, der er valgt til registrering, indeholder planlagte registreringspunkter (enten
forberedt i iPlan eller planlagt i navigationssoftwaren ved hjælp af Registration Points
Planning), vil softwaren opfordre dig til at udføre ikke-sekventiel registrering.
Med den metode kan du registrere punkterne i vilkårlig rækkefølge.
BEMÆRK: Hvis placeringen af registreringspunkter er tvetydig, eller hvis der er mere end syv
registreringspunkter i billedsættet, vil softwaren opfordre dig til at udføre sekventiel registrering (se
side 74).
 

Registreringsdialog

Figur 31 

Registrering af punkter

Trin

1. Brug pointeren/Softouch til at registre punkterne med ét efter ét. Du kan registrere punk-
terne i vilkårlig rækkefølge.

2. Tryk på Proceed, når du har registreret det forudindstillede antal punkter, der er angivet
øverst i dialogen.

3. Kontrollér registreringsnøjagtigheden i den dialog, der åbnes (se side 76).

Skift af registreringsmetoder

Valgmuligheder

Tryk på Define Points for at tilføje registreringspunkter eller gendetektere markører i billedsæt-
tet.
Dialogen Registration Points åbner (se side 64).

Ikke-sekventiel og sekventiel registrering
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Valgmuligheder

Tryk på Guide for at se markørernes placering i billedsættet og/eller udføre sekventiel registre-
ring (registrering af markører i den rækkefølge, der defineres af softwaren).
Dialogen til sekventiel Patient Registration åbnes (se side 74).
BEMÆRK: Når du har trykket på Guide for at åbne sekventiel registrering, er du nødt til at starte
registreringen fra begyndelsen. Markører, du allerede har registreret, er ikke ført med over i den
sekventielle registrering.
 

Gentagelse af registreringen

Trin

Tryk på Try Again for at gentage den registrering, du lige har udført.

Mislykket registrering

Hvis softwaren ikke kan fortsætte på grund af utilstrækkelig nøjagtighed, åbnes en dialog.

Valgmuligheder

Tryk på Try Again for at gentage registreringen.

Tryk på Proceed for at gentage registreringen ved hjælp af sekventiel registrering (se side 74).

Hvis du ønsker at gå ud af standardregistreringen for f.eks. at udføre registrering af overflade-
matchning, skal du trykke på Cancel.
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5.3.2 Udførelse af sekventiel registrering

Generelle oplysninger

Hvis det billedsæt, der er valgt til registrering, indeholder flere end syv registreringspunkter, eller
hvis placeringen af punkterne er tvetydig, vil softwaren opfordre dig til at udføre sekventiel
registrering.
Du skal registrere markørerne/pejlemærkerne i den rækkefølge, der defineres af softwaren.

Registreringsdialog

①

②

Figur 32 

Nr. Komponent

① Det punkt, der skal registreres først, vises som et trådkors med cirkel i visningerne.

②

Teksten angiver, hvilken type punkt, der registreres:
• Hvis registreringspunktet var forberedt i iPlan, er punktets navn det samme som det

navn, der er defineret i iPlan.
• Hvis registreringspunktet blev planlagt i navigationssoftwaren, kaldes punktet for Reg

Point med et unikt nummer.

Registrering af punkter

Trin

1. Brug pointeren/Softouch til at registre punkterne med ét efter ét, som angivet af softwa-
ren.

2. Hvis der ikke er adgang til en markør eller et pejlemærke, f.eks. på grund af de kirurgiske
indstillinger, skal du trykke på Skip og fortsætte til næste markør/pejlemærke.

3.
Om nødvendigt kan du ændre forstørrelsen af de viste billeder med zoom-
knapperne i værktøjslinjen, så det bliver lettere at studere de planlagte mark-
ørers position.

4.
• Registrer det angivne minimumsantal markører, og tryk derefter på Proceed, eller
• Registrér alle markører, så softwaren automatisk fortsætter til næste trin.

Ikke-sekventiel og sekventiel registrering
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Trin

5. Kontrollér registreringsnøjagtigheden i den dialog, der åbnes (se side 76).

Skift af registreringsmetoder

Valgmuligheder

Tryk på Define Points for at tilføje registreringspunkter eller gendetektere markører i billedsæt-
tet.
Dialogen Registration Points åbner (se side 64).

Tryk på Guide for at skifte til ikke-sekventiel registrering (registreringsmarkører i vilkårlig række-
følge).
Dialogen til ikke-sekventiel Patient Registration åbnes (se side 74).
BEMÆRK: Guide-knappen er kun tilgængelig ved sekventiel registrering, såfremt der er syv el-
ler færre markører, og såfremt markørernes position er entydig.
 

BEMÆRK: Når du har trykket på Guide for at åbne ikke-sekventiel registrering, er du nødt til at
starte registreringen fra begyndelsen. Markører, du allerede har registreret, er ikke ført med over
i den sekventielle registrering.
 

Gentagelse af registreringen

Trin

Tryk på Try Again for at gentage den registrering, du lige har udført.

Mislykket registrering

Hvis softwaren ikke kan fortsætte på grund af utilstrækkelig nøjagtighed, åbnes en dialog.

Valgmuligheder

Tryk på Try Again for at gentage registreringen.

Tryk på Check Marker for at kontrollere registreringspunkternes placering.
Dialogen Registration Points åbner (se side 64).

Hvis du ønsker at gå ud af standardregistreringen for f.eks. at udføre registrering af overflade-
matchning, skal du trykke på Cancel.
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5.4 Registreringsnøjagtighed
5.4.1 Oversigt

Generelle oplysninger

Efter registreringen viser softwaren den beregnede matchpræcision i verificeringsdialogen.
Præcisionen er den gennemsnitlige afvigelse mellem de registrerede markører/pejlemærker og
markørernes/pejlemærkernes faktiske position i billedsættet.
Brug denne information sammen med en visuel kontrol af de anatomiske pejlemærker til at
bestemme den totale præcision.

Resultater

Baseret på den beregnede afvigelse vil registreringen enten bestå eller ikke bestå.

Resultat Afvigelse

Registrering bestået < 8,0 mm

Mislykket registrering > 8,0 mm

BEMÆRK: Vær opmærksom på, at den nøjagtighed, som beregnes af softwaren, kun giver
oplysninger om, hvor godt softwaren var i stand til at matche de indhentede punkter i forhold til de
planlagte markører og pejlemærker. Værdien angiver ikke nødvendigvis den overordnede
fejlafvigelse.
 

Nedsat navigationsnøjagtighed

For at sikre tilstrækkelig nøjagtighed skal scanningen (f.eks. CT, MR) være egnet til
stereotaktiske navigeringsprocedurer (som beskrevet i scanningsprotokollen fra Brainlab).

På grund af mulige forvrængninger i MR-billedsættene, kan navigeringsnøjagtigheden
være nedsat ved interessepunkterne, selvom registreringen er blevet tilfredsstillende
verificeret.

Kontrollér nøjagtigheden i områder, der ikke er pejlemærker, nær interesseområdet,
eftersom navigationsnøjagtigheden kan være nedsat som følge af fejlspredning. Hvis der
er en fejl i en pejlemærkeposition, kan denne fejl være større i de efterfølgende
pejlemærker ved kontrol af navigationsnøjagtigheden.

Registreringsnøjagtighed
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5.4.2 Verificering af registreringsnøjagtigheden

Verificering af registreringsnøjagtighed

Når registreringen er udført, viser softwaren dialogen Registration Verification.

Figur 33 

Trin

Hold pointeren på mindst tre kendte anatomiske pejlemærker, og bekræft, at den pointerposition,
der vises i billedvisningen, stemmer overens med det faktiske punkt på patientens anatomi.
Når pointeren er inden for 15 mm i forhold til den beregnede overflade, viser softwaren afvigel-
sen (afstand til overflade) fra den virtuelle pointerspids til overfladen.

BEMÆRK: Nøjagtigheden i interesseområdet kan afvige fra den nøjagtighed, der er verificeret i
andre anatomiske pejlemærker. For at estimere nøjagtigheden i interesseområdet kan du både
bruge verifikationen af de anatomiske pejlemærker og pålidelighedskortfunktionen (se side 79).
 

Efterfølgende trin

Afhængigt af den visuelle verifikation fortsætter man som følger:

Valgmuligheder

Tryk på Accept, hvis den verificerede registrering er tilstrækkelig.
Hovedskærmen åbner, og du kan starte navigeringen.

Hvis visuelt verificeret registrering ikke er tilstrækkelig, kan man:
• Tryk på Try Again for at gentage registreringen
• Tryk på Details for at kontrollere enkelte punkters nøjagtighed og/eller for på ny at hente

punkter, som kan være hentet unøjagtigt (se side 80)
BEMÆRK: Du kan også kontrollere pointernøjagtigheden i den koniske referenceenhed som be-
skrevet på side 143.
 

BEMÆRK: Hvis der ved den visuelle verifikation konstateres en afvigelse på mere end 3 mm,
anbefales det, at du vælger Try Again eller Details, og/eller kontrollerer pointernøjagtigheden.
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Valgmuligheder

Hvis registreringen mislykkes, skal du trykke på Try Again for at gentage registreringen.

Registreringsnøjagtighed
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5.4.3 Verifikation af nøjagtigheden vha. pålidelighedskort

Dialog til registreringsverificering

②

①

Figur 34 
Pålidelighedskortet bygger på fordelingen af registreringspunkter og deres beregnede afvigelser.
Brug kortet til at evaluere registreringspålideligheden i dit interesseområde. Ved måling af
nøjagtigheden i grønne områder er det mere sandsynligt, at der fås samme nøjagtighed i andre
grønne områder sammenlignet med gule eller ikke-farvede områder.

Nøjagtigheden i interesseområdet kan afvige fra den nøjagtighed, der er verificeret på
hudoverfladen. Du kan vurdere nøjagtigheden i interesseområdet ved at kombinere
verificeringen af de anatomiske pejlemærker på hudoverfladen med pålidelighedskortet for
interesseområdet. Bestem, om interesseområdet ligger inden for et acceptabelt område af
pålidelighedskortet.

Verificér nøjagtigheden flere steder, først og fremmest i interesseområdet. Hvis
interesseområdet ikke er tilgængeligt, skal du i stedet verificere områder så tæt på
interesseområdet som muligt.

Kortet viser snarere en anslået fejlsandsynlighed i forhold til den beregnede match end en
absolut nøjagtighed.

Vær opmærksom på, at selvom kortet viser stor pålidelighed, betyder dette ikke
nødvendigvis, at matchningen er tilstrækkelig nøjagtig. Registreringsnøjagtigheden skal
kontrolleres ved de anatomiske pejlemærker.

Adgang til avancerede funktioner

Valgmuligheder

Tryk på Last Solution ① for at skifte mellem den nuværende og den foregående
registrering (hvis der er foretaget ændringer i registreringsresultatet i dialogen De-
tails se side 80).

Tryk på ikonet ② for at aktivere pålidelighedskortet.
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5.4.4 Detaljerede oplysninger om registreringsnøjagtighed

Generelle oplysninger

Du kan gennemse detaljerede oplysninger, som viser nøjagtigheden for hvert individuelt punkt,
der er registreret. Du kan se den kombination af punkter, softwarealgoritmen har brugt til
beregning af registreringen og den deraf følgende nøjagtighed. Softwaren kan f.eks. ”ignorere”
visse punkter, hvor nøjagtigheden var dårlig.

Adgang til detaljerede oplysninger

Trin

Tryk på Details i dialogen Registration Verification (se side 79).

Detaljedialog

①

②

③

Figur 35 

Nr. Forklaring

① En liste, som viser alle registrerede punkter og afvigelsen mellem det enkelte registrerede
punkt og punktets faktiske position i billedsættet.

②

Kolonnen Consider viser, hvilke punkter softwaren havde med i beregningen af den ge-
nerelle nøjagtighed:
• Flueben: Softwaren har brugt det pågældende punkt
• Intet flueben: Softwaren har ikke medtaget det pågældende punkt, da nøjagtigheden

var utilstrækkelig
BEMÆRK: Hvis du er sprunget over punkter under registreringen, angives dette med
Skipped i kolonnen Deviation.
 

③

Når du placerer pointeren på kraniet, viser softwaren følgende:
• Afvigelsen mellem pointerspidsen og det punkt, du hentede under registreringen (Ac-

quired point)
• Afvigelsen mellem pointerspidsen og det punkt, der er planlagt i datasættet (Planned

point)

Registreringsnøjagtighed
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Gennemsyn af enkeltpunkter

Valgmuligheder

Hold pointeren ind mod et registreret punkt.
Softwaren viser afvigelsen fra pointerspidsen til det hentede og planlagte punkt.

For at lokaliseret et specifikt punkt, skal du trykke på den pågældende knap i listen Item. Punk-
tet vises midt i billedvisningen.
Du kan også holde pointeren ind mod punktet i billedvisningen. Derved aktiveres knappen for
det pågældende punkt.

For at registrere et punkt på ny (hvis f.eks. det hentede punkts position er åbenlyst forkert, eller
hvis afvigelsen til det planlagte punkt er for stor) skal du holde pointeren/Softouch ind mod det
pågældende punkt og dreje pointeren.

For at inkludere et ”ignoreret” punkt i nøjagtighedsberegningen skal du trykke på den pågælden-
de knap i listen Consider.
BEMÆRK: Hvis du medtager et punkt, kan de andre punkters nøjagtighed blive nedsat (angives
i kolonnen Deviation). Hvis du f.eks. medtager et mindre nøjagtigt punkt, som er taget fra bagsi-
den af hovedet, kan det resultere i en nedsat nøjagtighed for de punkter, der er taget fra forsiden
af hovedet.
 

Efterfølgende trin

Valgmuligheder

Hvis du foretager ændringer som f.eks. genregistrering af et punkt, skal du trykke på Accept.
Softwaren åbner den foregående Registration Verification-dialog, så du kan gennemse den
generelle fejlafvigelse.

Hvis du vil gå tilbage til den foregående Registration Verification-dialog uden at gemme evt.
ændring, skal du trykke på Cancel.
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6 REGISTRERING AF
OVERFLADEMATCHNING

6.1 Introduktion til registrering af
overfladematchning

6.1.1 Oversigt

Generelle oplysninger

Med registrering af overfladematchning kan du scanne anatomisk vigtige overflader på patientens
hoved ved hjælp af Z-touch eller Softouch.
Softwaren bruger en overfladematchningsalgoritme til at matche patientens anatomi med det
præoperative CT/MR-billede. Kun anatomiske overfladepunkter, som findes i CT/MR-billedsættet,
kan hentes ind og anvendes til overfladematchningsalgoritmen.
BEMÆRK: Pointeren kan også bruges til registrering af overfladematchning, men for at sikre de
bedste resultater anbefales det at bruge Z-touch eller Softouch.
 

Før du begynder

Sørg for, at patientens anatomi ikke har ændret sig efter scanningen (f.eks. hævede
områder i ansigtet eller hudforskydning pga. en anden patientposition). Det vil resultere i
forkert registrering og navigering.

Kontrollér, at registreringsenheden (Z-touch/Softouch) fungerer korrekt.

Fordele ved registrering af overfladematchning

• Hudforskydninger reduceres (når der anvendes Z-touch eller Softouch)
• Der kræves ingen CT/MR-markører

Metoder til overfladematchning

Metode Forklaring

Z-touch Z-touch udsender en infrarød laserstråle, som registreres af kameraet. Du
henter punkter ved at scanne patientens hoved.

Softouch
Softouch er en elektronisk pointer med en huddetektionssensor. Et infrarødt
signal fra Softouch aktiverer kameraet, så det registrerer punktet i det øje-
blik, pointeren rører ved huden. 
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Metode Forklaring

Kombination af Z-
touch og Soft-
ouch

Du kan benytte Z-touch og Softouch sammen med hinanden til indsamling
af punkter. Det kan være hensigtsmæssigt, hvis karakteristiske overflade-
matchningspunkter ikke er tilgængelige med Z-touch (f.eks. ønskede områ-
der, som er dækket af hår, eller steder, hvor den infrarøde laserprik ikke kan
registreres af kameraet).
Der kan skiftes mellem registreringsmodi ved at holde det ønskede instru-
ment i kameraets synsfelt.

Vejledt registre-
ring

Softwarevejledt registrering af overfladematchning ud fra anatomiske pejle-
mærker og patientplaceringen i forhold til kameraet.

Krav til billedsættet

• Billedsættet skal indeholde det område af patientens anatomi, der skal hentes, inklusive hele
næsen.

• Billedsættet bør have en maks. skivetykkelse på 2 mm.
• Brug MR T1-, CT- eller CTa-billedsæt for at få den bedste registreringskvalitet.
• Brug af MR T2-billedsæt kan resultere i reduceret registreringskvalitet.

BEMÆRK: Se scanningsprotokollen fra Brainlab for yderligere oplysninger om billedsæt, der er
velegnede til registrering af overfladematchning.
 

BEMÆRK: Det anbefales først at foretage registrering af overfladematchning i MR- eller CT-
datasæt først og derefter bruge automatisk billedfusion til at fusionere andre billedtyper.
Registrering af overfladematchning er ikke kompatibel med rotationsangiografi, C-arm eller DVT-
datasæt.
 

BEMÆRK: Det antages, at CT-scanninger indkodes i 12-bit Hounsfield-værdier.
 

Visning af overfladematchningspunkter

• Overfladematchningspunkter, der er hentet med Z-touch, vises med rødt.
• Overfladematchningspunkter, der er hentet med Softouch, vises med blåt.

Introduktion til registrering af overfladematchning
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6.1.2 Mulige arbejdsgange ved registrering af overfladematchning

Oversigt over standardarbejdsgangen

I denne arbejdsgang registrerer du patienten ved hjælp af Softouch eller Z-touch, og går derefter
direkte videre til verifikation.

Arbejdsgang Se

1. Åbn dialogen Registration Selection, og vælg Surface Matching. Side 86

2. Kontrollér overfladen på 3D-rekonstruktionen. Side 87

3. Justér tærsklen eller billedsættet, såfremt nødvendigt. Side 88

4. Hent overfladematchningspunkter ved hjælp af Softouch eller Z-touch. Side 90

5. Kontrollér registreringsnøjagtigheden. Side 99

BEMÆRK: Du kan når som helst under registreringen aktivere den vejledte arbejdsgang, der er
beskrevet nedenfor.
 

Oversigt over vejledt arbejdsgang

I denne arbejdsgang leder softwaren dig gennem registreringen ud fra anatomiske pejlemærker
og patientplaceringen i forhold til kameraet.

Arbejdsgang Se

1. Åbn dialogen Registration Selection, og vælg Surface Matching. Side 86

2. Kontrollér overfladen på 3D-rekonstruktionen. Side 87

3. Justér tærsklen eller billedsættet, såfremt nødvendigt. Side 88

4. Tryk på Guide, og hent 3 anatomiske pejlemærker i henhold til softwarens
anvisninger. Side 95

5. Hent overfladematchningspunkter ved hjælp af Softouch eller Z-touch. Side 90

6. Kontrollér registreringsnøjagtigheden. Side 99

REGISTRERING AF OVERFLADEMATCHNING
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6.2 Aktivering af registreringen af
overfladematchning

6.2.1 Valg af registrering og verificering af den scanningsegnede overflade

Aktivering

Figur 36 

Trin

1. Tryk på Register på menulinjen.

2.
Tryk på Surface Matching i dialogen Registration Selection.
Registreringsdialogen åbnes.

Dialog til patientregistrering

Når du har aktiveret registreringen, vælger softwaren automatisk det bedste billedsæt til
registreringen. I dialogen Patient Registration er der vist en 3D-rekonstruktion af billedsættet.

Aktivering af registreringen af overfladematchning
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①

②

③

④

⑤

Figur 37 

Nr. Komponent

①

Det grønne område på 3D-modellen angiver det ideelle område til hentning af punkter til
overfladematchning.
Animationen viser, hvordan instrumentet skal bevæges hen over overfladen for at opnå
det bedste resultat.

② 3D-rekonstruktion ud fra billedsættet. Den kan du bruge til verificering af overfladen (se
side 87).

③ Tryk på værktøjsknappen for at justere tærskelindstillingerne for billedsættet eller for at
vælge et andet billedsæt til registreringen (se side 88).

④ Tryk på Guide for at aktivere en avanceret vejledt registreringsmodus (se side 95).

⑤

Hvilken registreringstype, der er aktiveret (Z-touch eller Softouch), afhænger af det in-
strument, der er synligt for kameraet.
BEMÆRK: Hvis softwaren ikke detekterer Softouch i 10 sekunder, aktiveres Z-touch-re-
gistreringen.
 

Verificering af 3D-overfladen

Inden registreringen påbegyndes, bør du undersøge overfladen på 3D-rekonstruktionen for at
fastslå, om den egner sig til registrering af overfladematchning. Du bør kontrollere følgende:
• Ansigtets overflade skal være klart synlig.
• Hudoverfladen skal være glat og jævn uden brud eller større artefakter.
• 3D-rekonstruktionen skal ligne din patient.
• Kig efter slanger, tape og andre enheder, som kan have forandret ansigtets udseende, siden

patienten blev scannet.
Hvis kvaliteten af overfladerekonstruktionen trænger til at blive forbedret, kan du gøre det ved at
justere tærsklen (se side 88).
BEMÆRK: Vær opmærksom på, at der kan være sket en hudforskydning under scanningen som
følge af patientfikseringsanordningen.
 

Kontrollér hudtærsklen, inden du udfører registreringen af overfladematchning. En
ukorrekt hudtærskelvisning kan resultere i en dårlig registreringsnøjagtighed. Juster kun
hudtærsklen, hvis det er nødvendigt.
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6.2.2 Justering af tærskelindstillinger og valg af billedsæt

Generelle oplysninger

En korrekt visning af hudoverfladen er afgørende for at opnå optimale matchningsresultater.
Softwaren giver mulighed for at justere tærskelindstillingerne, så der kan defineres en
tæthedsværdi (Hounsfield-enheder for CT-billedsæt og gråtoneværdier for MR-billedsæt) for blødt
væv ved at regulere tærskelskydeknappen, indtil hele hudoverfladen er vist.
Softwaren giver også mulighed for at vælge et andet billedsæt, hvis du ikke ønsker at fortsætte
med registreringen ved hjælp af det billedsæt, softwaren har valgt.
BEMÆRK: Hvis du ændrer tærsklen eller vælger et nyt billedsæt, vil alle tidligere udførte
registreringer gå tabt.
 

Adgang

Trin

Tryk på værktøjsknappen for at åbne fanebladene Skin Threshold og Image Set.

Justering af tærsklen

Figur 38 

Trin

1. Tryk på fanebladet Skin Threshold.

2. Justér tærskelindstillinger, som beskrevet på side 138.

3. Rul gennem skiverne ved hjælp af pilene i billedvisningen for at kontrollere indstillingerne.

4.
Tryk på Accept for at godkende ændringer.
Softwaren genberegner den tredimensionale rekonstruktion i dialogen Patient Registrati-
on i overensstemmelse med dine definerede indstillinger.

Aktivering af registreringen af overfladematchning
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Valg af et billedsæt

Figur 39 

Trin

1. Tryk på fanebladet Image Set.

2. Vælg billedsæt til brug for registreringen.

3. Justér indstillingerne i fanebladet Skin Threshold, såfremt nødvendigt (se side 88).

4.
Tryk på Accept for at bekræfte dit valg.
BEMÆRK: Hvis du allerede har udført registrering af overfladematchningen, annullerer
valg af et andet billedsæt din registrering.
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6.3 Softouch-registrering
6.3.1 Udførelse af Softouch-registrering

Før du begynder

Læs Softouch-kapitlet i instrumentbrugervejledningen grundigt igennem.

Vær opmærksom på, at når du tænder Softouch for første gang, kommer der automatisk et
punkt inde i kameraets synsfelt. Hvis punktet kommer væk fra patientens krop, kan det
forårsage en registreringsfejl. For at undgå dette skal Softouch tændes uden for kameraets
synsfelt.

Retningslinjer for indsamling af punkter

• Brug ikke Softouch på blødt væv eller områder, som kan ændre position sammenlignet med
CT-/MR-scanningen (f.eks. løs hud, hagen).

• Generelt er alle (knogle-) strukturer med en overflade, der typisk ikke ændrer sig under
anæstesi, egnede til indsamling af punkter.

• Hent punkter i begge sider af patientens ansigt for at sikre optimal nøjagtighed.

For at undgå hudforskydning skal Softouch kun røre let ved patientens hud med det
allermindste tryk under indsamlingen af punkter.

Flyt Softouch langsomt, når du indsamler punkter for at få en præcis indsamling af
punkter.

Udførelse af registrering

Figur 40 

Trin

1.
Hold Softouch i kameraets synsfelt.
BEMÆRK: Sørg for, at punkterne hentes 1,2-1,8 m fra kameraet. Der vises en advarsel,
hvis du henter punkter længere end 2,2 m fra kameraet.
 

Softouch-registrering
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Trin

2.

Rør forsigtigt ved et punkt på patienten med spidsen af Softouch, og hold instrumentet
stille.
Hentningen af punktet indikeres med en ”bip-lyd” og en statusbjælke.
BEMÆRK: Når statusbjælken når midten, udsender softwaren en højere tone.
 

3.
Når indsamlingen af punkter er afsluttet, går softwaren videre til verifikation.
Kontrollér registreringsnøjagtigheden i den dialog, der åbnes (se side 99).

Ingen match

Hvis softwaren ikke kan fortsætte, fordi resultaterne af overfladematchningen er utilstrækkelige,
aktiveres den vejledte registreringsmodus, og du opfordres til at hente tre anatomiske
pejlemærker (se side 95).
Når pejlemærkerne er hentet, genberegner softwaren registreringen og går videre til verificering.

Flere valgmuligheder

Valgmuligheder

Tryk på Start Again for at genstarte registreringen fra begyndelsen.
Alle de punkter, der allerede er hentet, bliver slettet.

For at aktivere en arbejdsgang, hvor softwaren leder dig gennem registreringen ud fra anatomi-
ske pejlemærker og patientens position i forhold til kameraet, skal du trykke på Guide (se side
95).
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6.4 Z-touch-registrering
6.4.1 Udførelse af Z-touch-registrering

Før du begynder

Læs Z-touch-kapitlet i instrumentbrugervejledningen grundigt igennem, inklusive
sikkerhedsovervejelserne.

Klargøring af patienten

Inden du retter laserstrålen mod patienten, skal du lukke patientens øjne og tape dem til
med selvklæbende, ikke-reflekterende tape.
BEMÆRK: Sørg for, at tapen ikke forårsager deformering af huden, og at adgangen til anatomisk
signifikante områder bevares.
 

Kamerasynsfelt

Under hentningen:
• Den infrarøde lasersensor og laserpunktet skal være synlig for kameraet.
• Hold andre infrarøde kilder ude af kameraets synsfelt.
• Hold Softouch ude af kameraets synsfelt, da kameraet automatisk skifter til Softouch-modus,

så snart Softouch dukker op i kameraets synsfelt.

Hold andre infrarøde kilder ude af kameraets synsfelt, da det kan forhindre kameraet i at
detektere Z-touch-laserpunktet.

Forsigtig indsamling af punkter

Hent kun punkter på patientens hudoverflade med Z-touch. Vær omhyggelig med ikke at
hente punkter på f.eks. tape eller intubation.

Z-touch-registrering
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Udførelse af registrering

Figur 41 

Trin

1.
Hold Z-touch i kameraets synsfelt.
BEMÆRK: Sørg for, at punkterne hentes 1,2-1,8 m fra kameraet. Der vises en advarsel,
hvis du henter punkter længere end 2,2 m fra kameraet.
 

2.
Tænd for den synlige laserstråle ved at trykke dobbeltniveaukontakten til (og holde den
på) det første niveau.
Den synlige laser vises som en rød prik.

3.
Aktivér den infrarøde laserstråle ved at trykke kontakten ned til (og holde den på) det an-
det niveau.
En grøn LED indikerer, at laseren er aktiv.

4.

Brug animationen som vejledning, og flyt Z-touch-laseren langsomt hen over interesse-
området (indikeres af det grønne område på 3D-modellen).
BEMÆRK: Hold Z-touch lodret i forhold til den scannede overflade, så laserstrålen ram-
mer huden som en prik. Ellipseformede punkter kan føre til ukorrekt beregning.
 

5.
Indsamlingen af punktet indikeres med en ”bip-lyd” og en statusbjælke.
BEMÆRK: Når statusbjælken når midten, udsender softwaren en højere tone.
 

6.
Når indsamlingen af punkter er afsluttet, går softwaren videre til verifikation.
Kontrollér registreringsnøjagtigheden i den dialog, der åbnes (side 99).

Ingen match

Hvis softwaren ikke kan fortsætte, fordi resultaterne af overfladematchningen er utilstrækkelige,
aktiveres den vejledte registreringsmodus, og du opfordres til at hente tre anatomiske
pejlemærker (se side 95).
Når pejlemærkerne er hentet, genberegner softwaren registreringen og går videre til verificering.
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Flere valgmuligheder

Valgmuligheder

Tryk på Start Again for at genstarte registreringen fra begyndelsen.
Alle de punkter, der allerede er hentet, bliver slettet.

For at aktivere en arbejdsgang, hvor softwaren leder dig gennem registreringen ud fra anatomi-
ske pejlemærker og patientens position i forhold til kameraet, skal du trykke på Guide (se side
95).

Z-touch-registrering
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6.5 Vejledt registrering
6.5.1 Brug af vejledt registrering

Generelle oplysninger

Du kan aktivere en vejledt arbejdsgang når som helst under Softouch- og Z-touch-registrering.
Vejledt registrering af overfladematchning er praktisk, hvis du er usikker på, hvordan du bedst
fortsætter med registreringen, eller hvis du gerne vil kombinere brugen af kendte pejlemærker
med beregningen af overfladematchning.
Den vejledte registrering foregår i følgende trin:
1. Ved hjælp af pointeren eller Softouch skal du først registrere tre af fire mulige anatomiske

pejlemærker i nedenstående rækkefølge:
- Lateral øjenkrog, højre
- Nasion
- Lateral øjenkrog, venstre
- Inion

2. Softwaren beregner kameraets position i forhold til de punkter, der er tilgængelige, og
bestemmer, hvordan registreringen fortsætter (foreslår f.eks. hvor de resterende
overfladematchningspunkter kan hentes).

Aktivering af vejledt registrering

Trin

Tryk på Guide i dialogen Patient Registration.
Du opfordres til at hente de anførte anatomiske pejlemærker.

Hentning af de anatomiske pejlemærker

①

Figur 42 
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Trin

Softwaren angiver det første pejlemærke, der skal hentes. Softwaren instruerer brugeren i
at hente højre canthus lateralis (øjenkrog) ①.
Hold pointerspidsen på pejlemærket, og drej pointeren langsomt, samtidig med at du hol-
der spidsen på plads.
Softwaren leder dig til det næste pejlemærke.

2. Hent det andet og tredje pejlemærke på samme måde.

3.

Hvis et pejlemærke ikke er tilgængeligt, f.eks. på grund af den kirurgiske opstil-
ling, skal du trykke på knappen for at springe over pejlemærket og gå videre til
det næste.
BEMÆRK: Der skal hentes i alt tre pejlemærker.
 

Beregning af registrering

Når du har hentet tre pejlemærker, beregner softwaren kameraets position ud fra punkternes
position, og softwaren bruger denne information til at bestemme, hvor de resterende
overfladematchningspunkter skal hentes.
Dialogen Patient Registration vejleder dig i, hvordan du bedst går videre med registreringen af
overfladematchning i den aktuelle situation.

②

①

③

Figur 43 

Nr. Komponent

① Teksten angiver, hvilket område af patienten du skal fokusere på ved indsamlingen af
punkter.

②

Animationen og det grønne område på 3D-modellen angiver, hvor på patienten der skal
hentes punkter.
BEMÆRK: Ud fra patientens synlighed, dvs. patientens placering i forhold til kameraet,
anbefaler softwaren, på hvilken side af ansigtet og i hvilke områder, der skal hentes punk-
ter.
 

③ Hvis du startede overfladematchningen, inden du trykkede på Guide, vises alle de punk-
ter, du har hentet, som kugler i 3D-rekonstruktionen.

Vejledt registrering
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Fortsættelse af vejledt registrering

Trin

1. Brug animationen som vejledning, og flyt Z-touch-laseren langsomt hen over interesse-
området (indikeres af det grønne område på 3D-modellen).

2.
Indsamlingen af punktet indikeres med en ”bip-lyd” og en statusbjælke.
De punkter, du henter, angives med kugler i 3D-rekonstruktionen.

3. Kontrollér registreringsnøjagtigheden i den dialog, der åbnes (se side 99).

Ingen match

Hvis der stadig ikke er fundet et match efter den vejledte registrering, kan nedenstående
meddelelser blive vist:

Valgmuligheder

Hvis hentningen af pejlemærker ikke er tilstrækkelig præcis, genberegner softwaren registrerin-
gen med mindre restriktive retningslinjer for pejlemærkernes placering:

Hvis der stadigvæk ikke findes et match, vises nedenstående dialog:

• Tryk på Start Again for at genstarte registreringen fra begyndelsen. Alle de punkter, der alle-
rede er hentet, bliver annulleret.

• Tryk på More Points for at gå tilbage til den aktuelle overfladematchningsløsning. Dialogen
Patient Registration åbner, og her kan du hente så mange punkter, som du tror er nødvendi-
ge for at forbedre registreringen.

REGISTRERING AF OVERFLADEMATCHNING
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Hvis Z-touch-registrering ikke er mulig

Valgmulighed

Hvis patientens ansigt ikke er tilstrækkelig synligt for kameraet til, at der kan udføres en ordentlig
Z-touch-registrering, opfordrer softwaren dig til at fortsætte registreringen og skifte til Softouch
(tilgængelighed afhænger af din softwarelicens).

Deaktivering af vejledt registrering

Under den vejledte registrering forbliver knappen Guide blå for at angive, at den er aktiveret. Du
kan når som helst trykke på Guide for at deaktivere de vejledte funktioner.
Når Guide er deaktiveret, bliver der ikke længere taget højde for kameraets position, og kuglerne
vises ikke længere i 3D-rekonstruktionen. Du kan fortsætte med standardregistreringsproceduren
(hvor de tre hentede anatomiske pejlemærker ikke anvendes til beregning af matchen).
Vejledt registrering kan reaktiveres ved at trykke på Guide igen.
BEMÆRK: Pejlemærkerne kan hentes på ny med et langt tryk på Guide.
 

Vejledt registrering
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6.6 Nøjagtighed ved registrering af
overfladematchning

6.6.1 Oversigt

Generelle oplysninger

Efter registreringen viser softwaren verificeringsdialogen.

Registreringsresultater

Resultat Afvigelse

Registrering bestået < 2,5 mm

Mislykket registrering > 2,5 mm

BEMÆRK: Vær opmærksom på, at den nøjagtighed, der beregnes af softwaren, kun giver
oplysninger om, hvor godt softwaren er i stand til at matche de hentede punkter i forhold til
patientdataene. Værdien angiver ikke nødvendigvis den overordnede fejlafvigelse.
 

Nedsat navigationsnøjagtighed

For at sikre tilstrækkelig nøjagtighed skal scanningen (f.eks. CT, MR) være egnet til
stereotaktiske navigeringsprocedurer (som beskrevet i scanningsprotokollen fra Brainlab).

På grund af mulige forvrængninger i MR-billedsættene, kan navigeringsnøjagtigheden
være nedsat ved interessepunkterne, selvom registreringen er blevet tilfredsstillende
verificeret.

Kontrollér nøjagtigheden i områder, der ikke er pejlemærker, nær interesseområdet,
eftersom navigationsnøjagtigheden kan være nedsat som følge af fejlspredning. Hvis der
er en fejl i en pejlemærkeposition, kan denne fejl være større i de efterfølgende
pejlemærker ved kontrol af navigationsnøjagtigheden.

REGISTRERING AF OVERFLADEMATCHNING
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6.6.2 Verificering af nøjagtigheden: Standardprocedure

Verificering af registreringsnøjagtighed

Når registreringen er udført, viser softwaren dialogen Registration Verification.

Figur 44 

Trin

Hold pointeren på mindst tre kendte anatomiske pejlemærker, og bekræft, at den pointerposition,
der vises i billedvisningen, stemmer overens med det faktiske punkt på patientens anatomi.
Når pointeren er inden for 15 mm i forhold til den beregnede overflade, viser softwaren afvigel-
sen (afstand til overflade) fra den virtuelle pointerspids til overfladen.

BEMÆRK: Nøjagtigheden i interesseområdet kan afvige fra den nøjagtighed, der er verificeret på
hudoverfladen. For at estimere nøjagtigheden i interesseområdet kan du både bruge
verifikationen af de anatomiske pejlemærker og pålidelighedskortfunktionen (se side 103).
 

Kontrollér nøjagtigheden af overfladematchningen på flere forskellige anatomiske
pejlemærker, (f.eks. nasion, det mest laterale øjepunkt). Hvis du f.eks. udfører et indgreb i
posterior fossa, skal du sørge for at verificere nøjagtigheden bag på hovedet.

Efterfølgende trin

Afhængigt af den visuelle verifikation fortsætter man som følger:

Valgmuligheder

Tryk på Accept, hvis den verificerede registrering er tilstrækkelig.
Hovedskærmen åbner, og du kan starte navigeringen.

Tryk på Improve, hvis den verificerede registrering er utilstrækkelig.
Softwaren starter vejledt registrering (se side 95). Det giver dig mulighed for at kombinere den
beregnede overfladematch med anatomiske pejlemærker (hvis de ikke allerede er hentet). De-
refter kan du hente lige så mange ekstra overfladepunkter, som du ønsker. Alle tidligere hentede
overfladepunkter bibeholdes og medtages i beregningen.

Hvis registreringen er utilstrækkelig, og/eller du gerne vil gennemse oplysningerne i detaljer ved
hjælp af avancerede muligheder, se side 102.

BEMÆRK: Hvis der ved den visuelle verifikation konstateres en afvigelse på mere end 3 mm,
anbefales det, at du vælger Improve og/eller kontrollerer pointernøjagtigheden.
 

Nøjagtighed ved registrering af overfladematchning
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Ingen match

Hvis du har trykket på Improve, og der ikke er fundet et match, efter at der er hentet ekstra
overfladematchningspunkter, vises nedenstående dialog:

Figur 45 

Valgmuligheder

Hvis du vil gå tilbage til den foregående registreringsløsning, skal du trykke på Last Solution.
Ekstra punkter annulleres, og den forrige registrering åbnes.

Tryk på Cancel for at slette de ekstra overfladematchningspunkter.
Dialogen lukkes.

Tryk på Start Again for at genstarte registreringen fra begyndelsen.
Alle de punkter, der allerede er hentet, bliver slettet.

Flere valgmuligheder

Følgende valgmuligheder er til rådighed i dialogen Registration Verification:

Valgmuligheder

Tryk på Last Solution for at skifte mellem den aktuelle og den foregående registrering (hvis du
har ændret en registrering).

Tryk på denne knap for at verificere registreringen ved hjælp af avancerede funktioner
(se side 102).

REGISTRERING AF OVERFLADEMATCHNING
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6.6.3 Bekræftelse af nøjagtigheden: Avancerede funktioner

Dialog til registreringsverificering

②

①

Figur 46 
Pålidelighedskortet er baseret på fordelingen af overfladematchningspunkter og deres beregnede
afstand til hudoverfladen.
Brug kortet til at evaluere registreringspålideligheden i dit interesseområde. Ved måling af
nøjagtigheden i grønne områder er det mere sandsynligt, at der fås samme nøjagtighed i andre
grønne områder sammenlignet med gule eller ikke-farvede områder.

Nøjagtigheden i interesseområdet kan afvige fra den nøjagtighed, der er verificeret på
hudoverfladen. Du kan vurdere nøjagtigheden i interesseområdet ved at kombinere
verificeringen af de anatomiske pejlemærker på hudoverfladen med pålidelighedskortet for
interesseområdet. Bestem, om interesseområdet ligger inden for et acceptabelt område af
pålidelighedskortet.

Verificér nøjagtigheden flere steder, først og fremmest i interesseområdet. Hvis
interesseområdet ikke er tilgængeligt, skal du i stedet verificere områder så tæt på
interesseområdet som muligt.

Kortet viser snarere en anslået fejlsandsynlighed i forhold til den beregnede match end en
absolut nøjagtighed.

Vær opmærksom på, at selvom kortet viser stor pålidelighed, betyder dette ikke
nødvendigvis, at matchningen er tilstrækkelig nøjagtig. Registreringsnøjagtigheden skal
kontrolleres ved de anatomiske pejlemærker.

Adgang til avancerede funktioner

Valgmuligheder

Tryk på Last Solution ① for at skifte mellem den nuværende og den foregående
registrering (hvis du har ændret en registrering).

Tryk på ikonet ② for at aktivere pålidelighedskortet.

Nøjagtighed ved registrering af overfladematchning
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6.6.4 Verificering af nøjagtighed ved hjælp af avancerede funktioner

Del 1: Kontrol af justering

Trin

1.
Kontrollér den generelle nøjagtighed ved at holde pointeren ind mod kendte anatomiske
pejlemærker. Verificér, at den position, der vises på skærmen, stemmer overens med den
faktiske position på patientens kranium.

2.

• Hvis justeringen er acceptabel: fortsæt til del 2.
• Hvis justeringen ikke er acceptabel, skal du bruge følgende muligheder:

- Tryk på Improve, og hent ekstra overfladepunkter, eller kombinér den beregnede
overfladematch med anatomiske pejlemærker (hvis de ikke allerede er hentet).

- Justér hudtærskelindstillingerne (se side 88). Registreringen bliver genberegnet i
henhold til den nye tærskel.

Del 2: Kontrol af punkternes afstand

Trin

1. Hold pointeren ind mod forskellige punkter på patientens kranium, og kontrollér den viste
afvigelse (afstand til overfladen) i visningen ud fra den aktuelle pointerposition.

2.
• Hvis de viste afstande er acceptable: fortsæt til del 3.
• Hvis de viste afstande angiver uacceptable unøjagtigheder, skal du forbedre registrerin-

gen eller justere tærsklen som beskrevet i del 1.

Del 3: Gennemsyn af pålidelighedskort

Nøjagtigheden i interesseområdet kan afvige fra den nøjagtighed, der er verificeret på
hudoverfladen. Du kan vurdere nøjagtigheden i interesseområdet ved at kombinere verificeringen
af de anatomiske pejlemærker på hudoverfladen med pålidelighedskortet for interesseområdet.
Bestem, om interesseområdet ligger inden for et acceptabelt område af pålidelighedskortet.

Trin

1. Hold pointeren ind mod patientens kranium så tæt på interesseområdet som muligt, og se
pålidelighedskortet i aksiale, koronale og sagittale visninger.

2. Kontrollér den viste afstand til overfladen. Undgå så vidt muligt hudforskydninger.

3.

• Hvis interesseområdet ligger inden for et acceptabelt område af kortet, skal du trykke
på Accept for at bekræfte nøjagtigheden.

• Hvis de viste afstande angiver uacceptable unøjagtigheder, skal du forbedre registrerin-
gen eller justere tærsklen som beskrevet i del 1.

Del 4 (valgfrit): Skift mellem løsninger

Hvis du har ændret på registreringen, kan du skifte mellem den ændrede og den tidligere
registrering for at sammenligne dem.

Trin

1. Tryk på Last Solution for at skifte mellem registreringsløsninger.

2. Gennemse hver registrering ved at udføre del 1-3, som tidligere beskrevet.

REGISTRERING AF OVERFLADEMATCHNING
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Trin

3.

• Hvis en af løsningerne er acceptabel, skal du trykke på Accept for at bekræfte den
valgte registrerings nøjagtighed og derefter kontrollere nøjagtigheden vha. pålidelig-
hedskortet.

• Hvis de viste afstande angiver uacceptable unøjagtigheder, skal du forbedre registrerin-
gen eller justere tærsklen som beskrevet i del 1.

Nøjagtighed ved registrering af overfladematchning
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7 REGISTRERING AF
INTRAOPERATIVE
PEJLEMÆRKER

7.1 Indledning
7.1.1 Oversigt

Generelle oplysninger

Hvis registrering allerede er udført (standard eller overfladematchning), anbefales det at hente
intraoperative pejlemærker, som kan registreres når som helst under det kirurgiske indgreb.
BEMÆRK: Hvis du ikke har navigeret et instrument inden for ti minutter, vises dialogen Register
Intraoperative Landmarks automatisk, så du kan hente punkter.
 

Hvis intraoperativ registrering er nødvendig, skal de intraoperative pejlemærker hentes
efter den indledende registrering. Det er den eneste måde til genregistrering af en dækket
patient, hvis f.eks. referenceenheden uforvarende er blevet flyttet.

Oversigt over arbejdsgangen

Arbejdsgang

1. Foretag den indledende registrering (enten standard eller overfladematchning).

2. Hvis intraoperativ registrering er påkrævet, skal du åbne dialogen Registration Selection
og vælge Acquire Intraoperative Landmarks.

3. Vælg billedsæt (hvis der er flere til rådighed).

4. Definér de intraoperative pejlemærker.

5. Åbn dialogen Registration Selection, og vælg Register Intraoperative Landmarks.

6. Registrér de intraoperative pejlemærker.

7. Kontrollér registreringsnøjagtigheden.
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7.1.2 Registreringsinstrumenter og softwarevejledning

Registreringsinstrumenter

Du kan udføre registrering af intraoperative pejlemærker ved hjælp af pointeren eller Softouch.
Pejlemærker hentes/registreres ved at holde spidsen af pointeren eller Softouch på et
pejlemærke og dreje pointeren langsomt, mens spidsen holdes på plads.

Undgåelse af hudforskydninger

Når du registrerer intraoperative pejlemærker, skal du holde pointeren eller Softouch lodret i
forhold til pejlemærket. Derved undgås utilsigtede hudforskydninger som følge af tryk fra
instrumentet.

Sikkerhedsovervejelser

Vælg omhyggeligt registreringspejlemærker. Sørg for, at pointerspidsen ikke skader
patienten, når du bruger pointeren til registrering. Blodkar, øjne, osv. er ikke egnede til
registrering af pejlemærker.

Flyt Softouch eller pointeren langsomt, når du indsamler punkter for at få en præcis
indsamling af punkter.

Visuelle softwaresignaler

Antallet af intraoperative pejlemærker, som kan registreres, er angivet med kugler i
registreringsdialogen.

Figur 47 

Kuglefarve Indikation

Blå Pejlemærket er registreret.

Sort Pejlemærket er endnu ikke registreret.

Auditive softwaresignaler

Softwaren udsender en biplyd, hver gang et pejlemærke registreres.
Hvis du prøver at registrere et allerede registreret punkt, udsender softwaren en biplyd i et lavere
toneleje, og punktet registreres ikke igen.

Visning af intraoperative pejlemærker

Alle pejlemærker, der er planlagt i navigationssoftwaren, vises med blåt på skærmen.

Indledning
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7.2 Hentning og registrering af intraoperative
pejlemærker

7.2.1 Hentning af intraoperative pejlemærker

Aktivering af hentning

Figur 48 

Trin

1. Tryk på Register på menulinjen.

2.
Tryk på Acquire Intraoperative Landmarks i dialogen Registration Selection.
Hentningsdialogen åbnes.

Hentning af pejlemærker

Figur 49 
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Trin

1.

Fastlæg pejlemærker ét efter ét, og sørg for at fastlægge punkter, der er lette at finde ved
registreringen. Hentede pejlemærker vises med blåt.
Brug de forstørrede visninger (nederste visninger) til at zoome ind på billederne.
Der skal fastlægges mindst fire pejlemærker. Der kan fastlægges maksimum syv.

2. Tryk på Proceed for at vende tilbage til hovedskærmen, når der er defineret mindst fire
pejlemærker.

BEMÆRK: Det senest hentede pejlemærke kan fjernes ved at trykke på Delete.
 

Hentning og registrering af intraoperative pejlemærker
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7.2.2 Registrering af intraoperative pejlemærker

Aktivering af registreringen

Figur 50 

Trin

1. Tryk på Register på menulinjen.

2.
I dialogen Registration Selection skal du trykke på Register Intraoperative Landmarks
(tilgængelig så snart der er hentet intraoperative pejlemærker).
Registreringsdialogen åbnes.

Registrering af intraoperative pejlemærker

Figur 51 
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Trin

1.

Pejlemærkerne skal registreres i den rækkefølge, der defineres af softwaren. Det pejle-
mærke, der skal registreres først, vises som et trådkors med cirkel i visningerne.
Brug pointeren/Softouch til at registre pejlemærkerne ét efter ét, som angivet af softwa-
ren.
BEMÆRK: Kun pejlemærker, der er hentet med funktionen Acquire Intraoperative
Landmarks, kan anvendes til registrering.
 

2. Hvis et pejlemærke ikke er tilgængeligt, skal du trykke på Skip og fortsætte til næste pej-
lemærke.

3.
• Registrér mindst fire pejlemærker, og tryk på Proceed, eller
• Registrér alle pejlemærker, så softwaren automatisk fortsætter til næste trin.

4. Kontrollér registreringsnøjagtigheden i den dialog, der åbnes (se side 76).

Nøjagtighed

En intraoperativ genregistrering er muligvis ikke så nøjagtig som den første (præoperativ)
registrering, da fejlene fra begge registreringer lægges sammen. Verificér den
intraoperative genregistrering omhyggeligt ved at holde pointeren på et kendt anatomisk
pejlemærke og kontrollere den position, der vises på skærmen.

Hvis du sletter intraoperative pejlemærker, kan du muligvis ikke genregistrere patienten,
hvis den indledende registrering er gået tabt (f.eks. hvis en referenceenhed er flyttet). I så
fald kan navigationen ikke fortsætte, og du bliver nødt til at starte registreringen forfra.

Hentning og registrering af intraoperative pejlemærker
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8 KONFIGURERING AF
VISNINGER

8.1 Navigationsvisninger
8.1.1 Oversigt

Generelle oplysninger

Når softwaren starter, viser navigationsskærmen patientens anatomiske oplysninger i form af 3D,
aksiale, koronale og sagittale visninger på skærmen. Hovedskærmen kan konfigureres som
beskrevet fra side 116.

Figur 52 

Softwareydelse

Softwarens hastighed afhænger af det 3D-indhold (3D-visninger, 3D-visninger af
instrumenter, punkter og baner), der vises og objekternes antal og kompleksitet. For at
bedømme softwarens opdateringsfrekvens, kan du sammenligne det faktiske instruments
bevægelser med gengivelsen af det viste instrument. Hvis navigationsvisningen er
langsom, bør de synlige data holdes på et minimum.

Billedkvalitet

Billederne er interpolerede og kan afvige fra eller se ud til at have en højere opløsning end
de originale scanninger. Oplysninger fra tilstødende planer kan blive vist i det aktuelle
rekonstruktionsplan. Derudover kan aksiale, koronale og sagittale rekonstruktioner afvige
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fra den faktiske aksiale, koronale og sagittale billedretning afhængigt af patientens
position i scanneren eller billedtilpasningen i et andet program.
Hvis billeddataene ikke er indlæst fuldstændigt, f.eks. på grund af utilstrækkelig hukommelse,
viser softwaren en meddelelse om, at billedsættets opløsning er reduceret. I så fald kan du
mindske antallet af viste billedsæt for at få en bedre ydeevne.
Hvis visningen viser et billedsæt, der indeholder en defekt billedskive, vises en meddelelse
herom.

Billedsætretning

Indstillingerne for standardbilledretningen defineres i henhold til dit bruger-login til Content
Manager.

Billedmærkning

Alt efter det viste billede, er visningerne mærket med billedretningen:

Mærkat Retning

A Anterior

P Posterior

L Venstre

R Højre

H Hoved

F Fod

Visning af scanningstidspunkt

Datoen og tidspunktet for, hvornår scanningen er udført, vises som standard i hver enkelt visning.
Disse oplysninger er nyttige f.eks. i en intraoperativ billedindstilling for at afgøre, om det er det
seneste billedsæt, der vises.
Denne indstilling kan deaktveres på følgende måde:

Trin

1. Åbn dialogen Tools via Tools > Settings.

2.
Tryk på knappen Display Scan Time for at deaktivere indstillingen og skjule dato og klok-
keslæt for scanningen.
Tryk på knappen igen for at aktivere visningen.

Navigationsvisninger
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Instrumentvisning

Når det navigerede instrument er i kameraets synsfelt, vises gengivelsen af instrumentet i den
tilsvarende farve (se side 40) i billedvisningerne.

①

②

Figur 53 

Nr. Komponent

①
Trådkorset angiver spidsen af instrumentet.
BEMÆRK: Størrelsen af det viste trådkors kan justeres i dialogen Tools (se side 179).
 

②
Når pointeren eller det navigerede instrument er på linje med visningen (dvs. at instru-
mentaksen er i billedplanet), vises en forlængelse af instrumentet. Forlængelsen vises i
2D.

Knapper i billedvisninger

Knap Forklaring

Rullepile giver dig mulighed for at rulle gennem visningerne skive for skive. Knap-
perne vises i de aksiale, koronale og sagittale visninger, når Freeze er aktiveret.
BEMÆRK: Du kan også rulle ved hjælp af det usynlige rullepanel mellem knap-
perne.
 

Giver en fuldskærmsvisning. Gør det muligt at se flere detaljer i billederne. Når
der trykkes på ikonet igen, skiftes der tilbage til en multivisningsskærm.

Knytter enkeltbilleder til hver visning (se side 123).
Du kan også konfigurere visse visningsjusteringer beskrevet i dette afsnit ved
hjælp af dette ikon.

Giver mulighed for at vende visningen, så den passer med patientens faktiske ret-
ning i Inline/Probe’s Eye-visninger.

Giver mulighed for at rotere billedet med uret 45° i Brain Projection- og Inline-
visninger.
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Knapper i avanceret 3D-visninger

Knap Forklaring

3D-visninger, som f.eks. Overview og Sinus Overview, giver dig mulighed
for at rotere 3D-modellen i pilens retning.
BEMÆRK: Alternativt kan du røre ved 3D-modellen og trække en finger hen
over skærmen for at rotere 3D-modellen.
 

Roterer 3D-modellen i pilens retning. Tryk på ikonet i den visning, du ønsker
at rotere.
BEMÆRK: Alternativt kan du røre ved 3D-modellen og trække din finger hen
over skærmen for at rotere 3D-modellen.
 

Flytter bestemte 3D-visninger i pilens retning. Knapperne bliver synlige i nogle
sekunder, når der røres ved visningen.

Zoomer ind eller ud af en 3D-visning. Disse ikoner er tilgængelige og synlige i
alle avancerede 3D-visninger.

Giver dig mulighed for at starte/stoppe tegning af den planlagte kraniotomi
ved hjælp af Softouch-pointeren.
BEMÆRK: Den planlagte kraniotomi er markeret med blåt.
 

Giver dig mulighed for at slette den planlagte kraniotomi.

Navigationsvisninger

114 Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



8.1.2 Forstørrelse af billeder

Zoom i billeder

Undermenuen Zoom i menulinjen gør det muligt at ændre for størrelsen af de viste billeder, så du
kan se flere detaljer i billederne. Alle relevante 2D-visninger zoomes ind og ud med samme faktor.

② ③

①

Figur 54 

Nr. Komponent

① Reset nulstiller zoomfaktoren til 100 % (hele billedet vises).

② Minusknappen zoomer ud i alle visninger.

③ Plusknappen zoomer ind i alle visninger.

Smart Autozoom

Derudover har softwaren en automatisk zoomfunktion, som øger de viste billeders zoomfaktor til
300 %, når det navigerede instrument holdes stille i samme position. Zoomfaktoren forbliver på
300 %, så længe instrumentet navigeres langsomt.
Hvis instrumentet navigeres hurtigt eller fjernes fra kameraets synsfelt, skifter zoomfaktoren
tilbage til 100 %. Du kan også nulstille zoomfaktoren med Zoom-knapperne i menulinjen.

①

Figur 55 
BEMÆRK: Smart Autozoom aktiveres som standard, når du starter for softwaren. Tryk på Zoom:
100% i få sekunder aktiverer/deaktiverer Smart Autozoom.
 

Deaktivering af denne indstilling:

Trin

1. Tryk på Settings i dialogen Tools.

2.
Tryk på knappen Smart Autozoom for at aktivere indstillingen.
Indstillingen deaktiveres, når du trykker på knappen igen.
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8.2 Konfigurering af hovedskærmbilleder
8.2.1 Oversigt

Generelle oplysninger

Knappen Display ② i menulinjen gør det muligt af anvende globale indstillinger til hovedskærmen
og konfigurere to forskellige arbejdsskærmbilleder (indikeres af en popop ①). 
Når konfigurationen er udført, gemmes skærmindstillingerne gennem hele proceduren.

①

②

Figur 56 
Standardindstillingerne for skærmen er angivet på følgende måde:
• Workspace 1: Aksial, koronal, sagittal visning og en ekstra visning, som bestemmes af din

software-licens
• Workspace 2: Probe’s Eye, Inline 1, Inline 2 og en ekstra visning, der bestemmes af din

softwarelicens

Konfigurering af en visning

Trin

1. Tryk på Display i nogle få sekunder for at vælge det arbejdsområde, du ønsker at konfi-
gurere.

2.

• Brug øjeikonet til konfigurering af hver enkelt visning, eller
• Tryk på Display for at:

- vælge en forudkonfigureret visningsindstilling (fanebladet Layouts, se side 118).
- oprette en brugertilpasset indstilling for den valgte skærm (fanebladet Add, se side

120).

Konfigurering af hovedskærmbilleder
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Visningsdialog

Figur 57 

Valgmuligheder

I fanebladet Layouts kan du:
• vælge forudkonfigurerede skærmlayouts til konfigurering af hovedvisningen (se side 118).
• oprette og/eller vælge et brugertilpasset skærmlayout for hovedskærmen (se side 120).

I fanebladet View Orientation kan du definere retningen for patientens billeddata, så den passer
til patientens position ud fra kirurgens perspektiv (se side 122).
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8.2.2 Forud konfigurerede layouts

Valg af et forud konfigureret layout

Trin

1. Tryk på Display.

2. Vælg fanebladet Layouts.

3. Vælg det forud konfigurerede layout.

4.

Hvis der er mere end ét billedsæt til rådighed, skal du vælge det billedsæt, du ønsker at
vise, i dialogen Select Set.
Hvis du har valgt layoutet 2x3 Windows, opfordrer softwaren dig til at vælge to billedsæt
(såfremt der er indlæst mere end to billedsæt).
Dialogen lukkes, og den valgte skærm er opdateret med den definerede konfiguration.

BEMÆRK: For at skifte hurtigt til aksiale, koronale og sagittale visninger skal du vælge 4
Windows.
 

Indstillinger for Layout

Figur 58 

Indstilling for Layout Forklaring

4 Windows Fire lige store visninger (3D, aksial, sagittal og koronal)

2+1 Windows To lige store visninger (sagittal, koronal) og en stor visning (aksial)

3+1 Windows Tre lige store visninger (aksial, sagittal og koronal) og en større
visning (3D)

4 Inline Windows Fire lige store visninger (3D, Probe’s Eye, Inline 1, Inline 2)

2x3 Windows To forskellige billedsæt side om side (aksial, sagittal, koronal)

2x3+1 Windows To forskellige billedsæt side om side (aksial, sagittal, koronal) og
én større visning (3D)

3x3 Windows Tre forskellige billedsæt side om side (aksial, sagittal, koronal)

BEMÆRK: Når der er valgt et layout, kan det vare et øjeblik, før alle visninger er opdaterede.
Visningerne opdateres fortløbende og ikke alle på én gang.
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Eksempel på konfiguration

Dette eksempel viser layoutet 2x3 Windows:

Figur 59 

Konfigurering af hovedvisning med to skærme

Hvis dit system har to skærme (f.eks. Curve-system), kan du konfigurere begge hovedvisninger i
dialogen Display.

Valgmuligheder

Vælg en forud konfigureret skærmindstilling til konfigurering af den aktuelt aktive hovedvisnings-
skærm.

Vælg en forud konfigureret skærmindstilling til konfigurering af den ikke-aktive hovedvisnings-
skærm.
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8.2.3 Tilpassede layouts

Generelle oplysninger

Denne funktion gør det muligt at gemme layouts og visninger, som er konfigureret ved hjælp af
knappen Display eller øjeikonet.
Når du lukker softwaren, gemmes de tilpassede visninger ①.

Definition af et tilpasset layout

①

Figur 60 

Trin

1.
Konfigurér en visning for skærmene Workspace 1 eller Workspace 2:
• med fanebladet Layouts og
• med øjeikonet

2. Tryk på Display i menulinjen.

3. Åbn fanebladet Layouts (vist ovenfor).

4. Tryk på Add.

5.
Bestem et navn for den tilpassede visning i dialogen Display Label, og tryk på Accept.
Den tilpassede visning ① kan nu vælges i fanebladet Layouts.

Brug af et tilpasset layout

Trin

1. Tryk på Display.

2. Vælg fanebladet Layouts.

3. Vælg et defineret tilpasset layout.

4.

De forudvalgte billedsæt er, i det omfang de er tilgængelige, føjet til den tilpassede vis-
ning.
Ellers vil softwaren opfordre dig til at vælge de(t) ønskede billedsæt.
BEMÆRK: Dialogen lukkes, og det valgte layout er opdateret med det tilpassede layout.
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8.2.4 Image Orientation

Generelle oplysninger

Dialogen Image Orientation, som du finder i Tools > Settings > Image Orientation, gør det
muligt at indstille retningen af patientens billeddata i aksiale, koronale og sagittale visninger, så
den stemmer overens med patientens position i operationsstuen.

Indstilling af retningen

Figur 61 

Trin

Vælg den ønskede retning i dialogen Image Orientation.
Mærkningen i billedvisningerne (anterior/posterior, venstre/højre, hoved/fod) opdateres tilsvaren-
de.

For at sikre, at patientretningen er indstillet korrekt, skal du kontrollere, at
billedmærkningen (se side 112) stemmer overens med patientens faktiske retning (anterior/
posterior, venstre/højre og hoved/fod).
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8.2.5 View Orientation

Generelle oplysninger

I dialogen View Orientation har du mulighed for at justere retningen for 3D-patientbilleddata, så
den stemmer overens med patientens position i forhold til kirurgens perspektiv. Kirurgen kan se
både billeddataene på skærmen og patienten fra samme vinkel.
View Orientation bruges til Inline 1, Inline 2, alle Probe’s Eye-visninger, Craniotomy Planning
og MIP-visninger.

Før du begynder

Kontrollér, at du har registreret patienten.

Indstilling af retningen

②

③①

Figur 62 

Trin

1.
• Gå til Display > View Orientation eller.
• Tryk på ikonet Øje > View Orientation, hvis det findes.

2.
Såfremt det er nødvendigt, kan du justere rotationen af 3D-billedet i en hvilken som helst
retning ved at trykke direkte i dialogen og flytte billedet med din finger til den ønskede ro-
tation.

3. Tryk på Close ③ for at bekræfte ændringerne og fortsætte til hovedskærmen.

Valgmuligheder

Tryk på Reset ① for at gendanne den patientretning, der var aktiv, da du åbnede dialogen.

Tryk på ikonet ② for at ændre billedsættet.
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8.3 Konfigurering af enkeltvisninger ved hjælp af
øjeikonet

8.3.1 Konfigurering af enkeltvisninger

Øjeikon

Øjeikonet er tilgængeligt i alle hovedskærmens billedvisninger. Med øjeikonet kan du definere
indstillinger for hver enkelt visning.

Figur 63 

Adgang til visningsmuligheder

Tryk på øjeikonet i den visning, du gerne vil ændre. Nedenstående dialog åbnes:

Figur 64 
Der er flere faneblade til rådighed, hvor du kan foretage indstillinger:
• 2-D Views (side 125)
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• 3-D Views (side 128)
• Other Views (side 132)
• View Configuration (side 145)
• Windowing (side 137)
• View Orientation (side 122)

BEMÆRK: Tilgængeligheden afhænger af den valgte visning, systemets konfiguration og licenser.
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8.4 Tilknytning af 2D- og 3D-billeder til
enkeltvisninger

8.4.1 2D-visninger

Tilknytning af 2D-visninger

Figur 65 

Trin

1. Tryk på fanebladet 2-D Views.

2. Tryk på den ønskede visning.

3.
Hvis der er flere billedsæt til rådighed, åbner dialogen Select Set. Vælg det billedsæt, du
gerne vil have vist.
BEMÆRK: Dialogen lukkes, og visningen er opdateret med det valgte billedsæt.
 

2D aksiale, koronale og sagittale visninger

Visning Forklaring

Axial: Viser billedet i aksial position i forhold til den ak-
tuelle instrumentposition.
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Visning Forklaring

Coronal: Viser billedet i koronal position i forhold til den
aktuelle instrumentposition.

Sagittal: Viser billedet i sagittal position i forhold til den
aktuelle instrumentposition.

BEMÆRK: Softwaren viser den skive, hvor instrumentspidsen aktuelt navigeres.
 

2D Inline-visninger

Visning Forklaring

Inline 1: Viser et rekonstruktionsplan, hvor instrumen-
taksen vises i lodret retning i forhold til den definerede
visningsretning (se side 122). Det resulterer i en rekon-
struktion, som går fra et koronalt til et sagittalt visnings-
plan.

Inline 2: Viser en visning, der er vinkelret i forhold til In-
line 1-visningen. Her omfatter rekonstruktionsplanet in-
strumentaksen i vandret retning i forhold til den define-
rede visningsretning (se side 122).
BEMÆRK: Denne visning er velegnet til identificering og
styring af probeaksen.
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2D Probe’s Eye-visninger

Visning Forklaring

Probe’s Eye: Viser en visning lodret på instrumentets
akse i forhold til Inline 1- og 2-visningerne. Probe’s Eye-
planet omfatter instrumentets spids. 

Split Probe’s Eye: Viser fire lodrette skivekonstruktio-
ner i forskellig dybde fra instrumentets spids. Instrumen-
tets spids er angivet med trådkorset i dybderne 0 mm, 5
mm, 10 mm og 15 mm. 
BEMÆRK: Denne visninger er særlig velegnet til navi-
gationsvejledning.
 

Konfigurering af 2D-visninger

Tryk på øjeikonet for at styre objekter og overlapninger i enkeltvisninger via fanebladet View
Configuration i forhold til synlighed og visualisering.
Hvis du ændrer gråtonefordelingen på fanebladet Windowing, ændres indstillingen for alle
rekonstruktionsvisninger af dette billedsæt.
BEMÆRK: Tryk på Apply to all views for at anvende ændringerne i alle visninger inklusive f.eks.
andre 3D-visninger.
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8.4.2 3D-visninger

Tilknytning af 3D-visninger

Alt efter licensens kan du have enten alle eller nogle af nedenstående 3D-visningsmuligheder:

Figur 66 

Trin

1. Tryk på fanebladet 3-D Views.

2. Tryk på den ønskede visning.

3.
Hvis der er flere billedsæt til rådighed, åbner dialogen Select Set. Vælg det billedsæt, du
gerne vil have vist.
BEMÆRK: Dialogen lukkes, og visningen er opdateret med det valgte billede.
 

Det kan tage lidt længere tid at opdatere navigationsskærmen, når der beregnes en 3D-
visning. Visningen kan også blive forsinket, hvis der skal vises flere 3D-visninger samtidig.
Hvis du ønsker en hurtigere visning, kan du reducere antallet af 3D-visninger.

3D-visninger

Visning Forklaring

Overview: Viser en 3D-rekonstruktion af billedsættet og
objekterne ud fra en volumenrenderingsteknik. Huden
kan vises som en glaslignende silhouet.
Alt efter din licens er det muligt at vise knogle- og karo-
bjekter baseret på dynamiske tærskler. Alle justeringer
kan udføres i fanebladet View Configuration via øjeiko-
net.
3D-billedet kan roteres i alle retninger ved at trykke direk-
te på billedvisningen.
BEMÆRK: Overview er til rådighed for MR- og CT-bil-
ledsæt.
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Visning Forklaring

Probe’s Eye: Viser en 3D-rekonstruktion af billedsættet
ud fra en volumenrenderingsteknik som f.eks. Overview.
3D-billedets position er vinkelret i forhold til instrumentets
akse. Denne visning kan kun bruges ved sporing af et in-
strument.
BEMÆRK: Probe’s Eye-visningen er til rådighed for MR-
og CT-billedsæt.
 

Craniotomy Planning: Viser en 3D-rekonstruktion af ob-
jekter og knogle med en silhuet af patientens hud.
3D-billedet kan roteres i alle retninger ved at trykke direk-
te på billedvisningen. Når ikonet for funktionen er aktivt,
bruges Softouch/pointeren til at markere den planlagte
kraniotomi. Når ikonet for funktionen er deaktiveret, bru-
ges Softouch/pointeren til at gennemskære knogle-/
hudsilhouetterne og afsløre planlagte objekter eller ba-
ner.
Det anbefales at oprette et cerebrum-objekt (i iPlan) for
at planlægge knogleflap-omridset for, igennem hvilken
gyrus eller sulcus du vil gå for at nå dit mål.
BEMÆRK: Craniotomy Planning anbefales til CT-billed-
sæt, men er også mulig med MR-billedsæt.
 

MIP: Giver mulighed for visualisering af 3D-datavolumen,
som projicerer voxels med maksimum intensitet langs
visningsretningen i visualiseringsplanet.
BEMÆRK: MIP er til rådighed med CT-, MR- og PET-bil-
ledsæt.
 

Sinus Overview: Definerer knoglen til visning af bihuler-
ne. Ved at flytte pointeren kan du ”skære knogle væk” for
at få en bedre visning af bihulerne.
Sinus Axial-, Sinus Coronal- og Sinus Sagittal-visnin-
ger er til rådighed.
BEMÆRK: Sinus-visninger er kun til rådighed med CT-
billedsæt.
 

BEMÆRK: Gengivelse af funktioner og visninger kan variere afhængig af din licens.
 

Kontrollér Overview og Probe’s Eye efter beregning, og tilpas hud-/knogle-tærsklen i
fanebladet Se konfiguration, såfremt overfladen ikke vises korrekt.

Konfigurering af 3D-visninger

Når du har trykket på øjeikonet kan du styre objekter i enkeltvisninger via fanebladet View
Configuration.
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• For at ændre farve, navn eller dækkeevne skal du trykke på thumbnailene for yderligere
detaljer.

• Redigér bestemte tærskler og hudvisualiseringstyper fra en transparent silhouet til et naturligt
og uigennemsigtigt udseende.

• Aktivér et tværsnit for hvert objekt, hvilket betyder, at det respektive objekt vil blive skåret med
pointeren.

• Hvis en cropbox er foruddefineret i iPlan eller DICOM Viewer, kan du aktivere/deaktivere den
til visualisering (hvis du f.eks. ønsker at se hele billedsættet).

BEMÆRK: Hvis du trykker på Apply to all views anvendes ændringerne i alle visninger.
 

Fanebladet View Configuration

⑥ ⑤

①

② ③ ④

Figur 67 
I fanebladet View Configuration har du følgende muligheder:

Nr. Komponent

① Vælg et element til visning (tryk på thumbnail).

②

Vælg at gøre et element synligt/usynligt i én overordnet visning.
Aktivering/deaktivering af Visible viser/skjuler objektet i billedvisninger:
• Et åbent øjeikon betyder, at objektet er synligt.
• Et lukket øjeikon betyder, at objektet er skjult.

③ Vælg et element, som skal skæres med pointeren.

④ Redigér visualiseringen for et element, f.eks. Skin til Skin Overlay.

⑤ Beskær et datasæt med en boks (ROI), som kun er foruddefineret i iPlan eller DICOM
Viewer.

⑥ Anvend ændringerne i alle andre visninger.

Fanebladet View Orientation

I fanebladet View Orientation har du mulighed for at justere retningen for 3D-patientbilleddata, så
den stemmer overens med patientens position i forhold til kirurgens perspektiv, se side 122 for
yderligere oplysninger.

Tilknytning af 2D- og 3D-billeder til enkeltvisninger

130 Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Nøjagtighedsgrænser for 3D-visninger

De 3D-visninger, der er baseret på volumenrenderingsteknikken, kan have en dårligere opløsning
end de øvrige (underliggende) datasæt som følge af begrænset systemhukommelse.
Vær opmærksom på, at 3D-visningerne kun er rekonstruktioner af de underliggende 2D-skiver. Af
samme årsag kan 3D-visningerne have et begrænset detaljeniveau (lavere opløsning) eller
indeholde artefakter i sammenligning med det originale datasæt. De berørte strukturer, f.eks. ved
tab/angivelse af anatomiske data, kan være op til nogle få millimeter store.
BEMÆRK: Bare at lukke en 3D-visning øger ikke opløsningen for andre åbne 3D-visninger. For at
undgå at skulle foretage beregningen af en visning flere gange, beholder systemet 3D-visningen i
hukommelsen, når først den er oprettet.
 

Billedkvalitet

Kvaliteten af 3D-overfladevisninger (f.eks. Skin Overview) afhænger af MR-sekvensen.

3D-visninger er ikke tilstrækkelige til interventioner, og bør udelukkende bruges til
orientering. Detaljer, som kan ses i 2D-visninger er måske ikke synlige i 3D-
rekonstruktioner. Naviger ikke kun med 3D-visninger. Verificer kritiske afgørelser i 2D-
visninger.

3D-rekonstruktionen vises ikke med den fulde opløsning fra de originale billeddata.

Billedvisning

Krydsende eller omsluttede objekter er ikke fuldt synlige i nogle 3D-visninger.

Gengivelsen og dybden af instrumenter, baner, objekter og punkter i 3D-visninger kan
adskille sig fra virkeligheden. Rotér 3D-visningen, indtil 3D-relationerne for alle viste
informationer er entydige. Vær opmærksom på, at dele af de projekterede objekter måske
ikke findes i den aktuelle skive.

Objekter, instrumenter, punkter, baner osv. vises som uigennemsigtige. Derfor kan
objekter, instrumenter, punkter, baner osv. skære igennem eller dække hinanden.
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8.5 Definition af andre enkeltvisninger
8.5.1 Valg af visninger

Adgang til andre visninger

Tryk på fanebladet Other Views for at få adgang til flere visninger.

Figur 68 

Valgmulighed Se

Ultrasound Side 201

Ultrasound Inline Side 221

Microscope Side 275

Microscope Depthview Side 296

Video Side 134

Auto-Pilot Side 135

Brain Projection Side 133

BEMÆRK: Andre tilgængelige visninger afhænger af din systemkonfiguration.
 

Videovisning

Det anbefales at vise videobilleder separat på en ekstra skærm.
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8.5.2 Brain Projection

Generelle oplysninger

Brain Projection folder den aksiale visning af 2D-skiver ud i den dybde, hvor pointerspidsen rører
den. Projiceringen er en gengivelse med kurve beregnet som afstanden fra pointerspidsen dybest
inde til kanten af kraniet og gengives som en flad projicering i lighed med et kort. Brain
Projection leveres sammen med CT- og MR-datasæt.
Brain Projection giver dig mulighed for at:
• Lokalisere hjernelæsioner
• Sammenligne de to hjernehalvdele
• Vise objekter, overlapninger, pejlemærker og skæringspunkter i baner
• Navigere samtidigt inde i hjerneprojiceringen og i multiplanære rekonstruerede visninger
• Giver en orientering om overfladen af hjernevævet

Brain Projection bør ikke bruges til måling af afstande, da projekterede objekter forvrides.

Hvordan vises en hjerneprojicering

Figur 69 

Trin

1. Tryk på øjeikonet i den visning, du gerne vil ændre.

2. Tryk på fanebladet Other Views.

3. Tryk på Brain Projection.

4. Vælg det datasæt, som du ønsker at se i Brain Projection-visningen. Softwaren åbner
automatisk visningen.
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8.5.3 Videovisninger

Før du begynder

Konfigurer videoforbindelsen (se side 50).

Visning af video

Trin

Tryk på Video på fanebladet Other Views for at vise videobilleder fra forskellige kilder som
f.eks. endoskoper, der er forbundet med systemet.
Dialogen lukkes, og visningen er opdateret med videobilledet.

Videobilleder er ikke egnede til diagnostisk brug, da de kan være forvrængede.
Farvebilledinjektion fra eksterne enheder kan vise objekterne i en anden farve end den, der
ses på navigationsskærmen. Vi anbefaler, at der bruges kontekstoplysninger som f.eks.
størrelse og position til identificering af objekterne.

Maksimeret videovisning

Hvis du har konfigureret en videovisning, maksimeres videovisningen til fuld skærm, hvis det
navigerede instrument fjernes fra kameraets synsfelt i 60 sekunder. Når instrumentet returneres til
kameraets synsfelt, gendannes de tidligere visningsindstillinger.
Denne indstilling kan deaktveres på følgende måde:

Trin

1. Tryk på Settings i dialogen Tools.

2.

Tryk på knappen Smart Video Maximize for at deaktivere indstillingen.
Indstillingen aktiveres, når du trykker på knappen.
BEMÆRK: Smart Video Maximize aktiveres som standard, når du starter for softwaren.
 

BEMÆRK: Smart Video Maximize deaktiveres i visninger, der er maksimeret eller minimeret
manuelt (se side 113).
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8.5.4 Auto-Pilot-visning

Generelle oplysninger

Auto-Pilot er en tredimensionel, tunnelformet visning, som anvendes til navigering af et
instrument langs en bane. Denne funktion er velegnet til f.eks. kateterisering af traumepatienter
eller som hjælp ved frihåndsbiopsier.

Før du begynder

For at få adgang til Auto-Pilot-visningen, skal der vises en bane i billedvisningen (se side 168).
Hvis der ses mere end en bane, vælges den aktive bane i dialogen Trajectories (se side 164).

Åbning af autopilotvisningen

Trin

1. Tryk på Auto-Pilot i fanebladet Other Views.

2.
Dialogen lukker, og der beregnes en 3D-re-
konstruktion, som viser banens indgangs-
punkt.

3.

Det anbefales at rotere 3D-rekonstruktionen, indtil den matcher den faktiske patientret-
ning, ved at trykke direkte i de øverste hjørner af visningen.
BEMÆRK: Auto-Pilot-visningens øverste retning indstilles i henhold til View Orientation
(se side 122). En justering af retningen for Auto-Pilot-visningen medfører også en juste-
ring af View Orientation.
 

4.

Hold det navigerede instrument ind mod indgangspunktet. Auto-Pilot-visningen vises
når:
• instrumentet er 50 mm eller mindre fra indgangspunktet;
• instrumentets vinkelafvigelse fra banen er mindre end 30°.
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Auto-Pilot-visning

③

②

④

①

Figur 70 

Nr. Forklaring

① Denne pil viser den afstand og retning, instrumentspidsen skal flyttes for at få den til at
flugte med banen.

② Denne pil viser den retning og vinkel, instrumentet skal vippes for at få den til at flugte
med banen.

③
Skalaen viser afstanden fra værktøjsspidsen til målplanet.
BEMÆRK: Skalaen viser kun den faktiske afstand til målet, når instrumentet flugter med
banen.
 

④

Det grønne trådkors angiver indgangspunktet.
Det røde trådkors angiver målpunktet.
BEMÆRK: Auto-Pilot-visningen tager højde for værktøjsspidsens forskydning (se side
174) ved dybdevisningen.
 

BEMÆRK: Når instrumentet når målplanet, vises Auto-Pilot-visningen med rødt. Der udsendes et
advarselssignal, hvis instrumentet trænger igennem målet.
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8.6 Definering af billedindstillinger
8.6.1 Valg af billedsæt

Generelle oplysninger

I dialogen Select Set kan du vælge det billedsæt, der bruges til navigering, og definere forskellige
indstillinger.

Valg af et billedsæt

Figur 71 

Trin

1.
Tryk på Image Set i dialogen Data.
De tilgængelige billedsæt er listet op i henhold til deres modalitet, scanningsdato og tids-
punkt, startende med de nyeste MR-og CT-billedsæt.

2. Vælg et billedsæt.

3.
Justér billedindstillingerne efter behov i de faneblade, der åbnes:
• Windowing (se side 138)
• Properties (se side 140)
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8.6.2 Justering af gråtonefordeling

Generelle oplysninger

Du kan justere gråtonefordelingen for et billedsæt i navigationssoftwaren.

Adgang til gråtonefordeling

Du kan åbne gråtonefordelingen på to måder:
• Via Data-dialogen eller
• Via øjeikonet for justering af enkelt visning

Justering af gråtonefordelingen i billedsættet

Trin

Tryk på fanebladet Windowing.

Figur 72 

Valgmuligheder

Træk skydeknapperne Left og Right op/ned for at øge/reducere værdierne.

Justér værdien til den næste gråtoneværdi i billedsættet ved hjælp af enkeltpilen.

Justér værdien med 2 % ved hjælp af dobbeltpilene.

Rul gennem skiverne ved hjælp af pilene i billedvisningen for at kontrollere indstillingerne.

Tryk på Radiology defined for at gemme de indstillinger, der blev defineret, da billederne blev
taget i første omgang.

Tryk på Full range for at gemme hele spektret af gråtoneværdier/Hounsfield-enheder, som
scanneren har dannet. 

Tryk på Toggle Color for at skifte mellem forskellige farvemuligheder for visning af gråtonevær-
dier (regnbue, varm metal, grå, Sokoloff).
BEMÆRK: Farvemulighederne er kun til rådighed for MR-billedsæt.
 

Tryk på Reset for at gendanne de værdier, der gjaldt, inden dialogen Windowing blev åbnet.
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Indstillinger for gråtonefordeling

Billedtype Indstillinger

CT 

Tæthedsoplysninger udtrykkes i Hounsfield-enheder med en skala fra
-1.024 til 3.071. Gode indledende værdier for den bedste synlighed af
hjernevæv og en kontrast-forstærket tumor er 0 for venstre og
100-150 for højre parameter.

MR

Som defineret på scanneren.XA 

PET/SPECT

BEMÆRK: Nogle værdier kan muligvis ikke vælges.
 

Ændring af indstillinger for gråtonefordeling

Ændring af indstillingerne for gråtonefordelingen skal reducere de detaljer, der vises i
billedsættet. Inden patientbehandlingen påbegyndes, skal det kontrolleres, at alle detaljer i
strukturerne er vist korrekt.

Overførsel af indstillinger for gråtonefordeling

Gråtonefordeling kan ikke inverteres, men den kan overføres fra andre
softwareprogrammer.
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8.6.3 Visning af billedsættets egenskaber

Generelle oplysninger

Når du har valgt et billedsæt, kan du vise forskellige egenskaber som f.eks. skiveafstand, antallet
af skiver i billedsættet og lignende.

Visning af egenskaber

Figur 73 

Trin

Tryk på fanebladet Properties.
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9 GENERELLE
NAVIGATIONSFUNKTIONE
R

9.1 Nøjagtighedskontroller
9.1.1 Oversigt

Generelle oplysninger

Når patienten er registreret, beder softwaren dig om at verificere registreringsnøjagtigheden, hvis
du har haft pause fra navigeringen i flere minutter, da registreringen bliver unøjagtig med tiden.

En tone minder dig om, at du skal kontrollere nøjagtigheden, og Accuracy Check-iko-
net vises i øverste hjørne af patientoplysningslinjen.

Gentagne nøjagtighedskontroller

For at få en bedre nøjagtighedsovervågning under hele proceduren anbefales det at definere
fysiske pejlemærker, der kan bruges til verificering under proceduren. Pejlemærkerne bør
defineres umiddelbart efter den første registrering.
Foretage detaljeret verificering under hele proceduren, f.eks. i følgende situationer:
• Før og efter afdækning
• Efter boring eller kraniotomi
• Efter udførelse af biopsi eller resektion
• Når meddelelse om nøjagtighedskontrol vises
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Verificering af nøjagtighed

Figur 74 

Trin

1. Tryk på Accuracy Check-ikonet for at åbne dialogen Accuracy Check. Animationen vi-
ser dig, hvordan en nøjagtighedskontrol udføres.

2. Tryk på knappen Confirm.

3.

Hold pointeren/instrumentet på et kendt anatomisk pejlemærke, og bekræft, at den poin-
terposition, der vises i billedvisningen, stemmer overens med det faktiske punkt på pa-
tientens anatomi.
BEMÆRK: Hvis du peger på et forudplanlagt pejlemærke, genkender systemet punktet
og viser afvigelsen mellem pointerspidsen og markøren/pejlemærket.
 

For at sikre at der ikke har været systemfejl skal du verificere nøjagtigheden gentagne
gange under proceduren.

Nedsat nøjagtighed

Brainshift kan forårsage uoverensstemmelse mellem præoperative patientdata og den
faktiske position.

Nøjagtighedskontroller
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9.1.2 Verificering af pointeren og Softouch

Generelle oplysninger

Du kan verificere nøjagtigheden for pointeren og Softouch i keglen ① på referenceenheden.

①

Figur 75 

Verificering af nøjagtighed

Trin

1. Hold instrumentspidsen i keglen på referenceenheden.

2. Afstanden mellem pointer-/Softouch-spidsen og keglen vises på 2D-navigationsvisnin-
ger.

Brug ikke en unøjagtig pointer eller Softouch.
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9.2 Skærmbilleder
9.2.1 Optagelse og gennemsyn af skærmbilleder

Optagelse af skærmbilleder

Trin

1. Tryk på knappen Screenshot for at tage et screenshot af det aktuelle
skærmbillede.

2.

Skærmbilledet er tilgængeligt for eksport til et eksternt lagermedium (f.eks. USB-nøgle,
CD-R), som beskrevet i brugervejledningen til Patient Data Manager.
BEMÆRK: Skærmbilleder kan også gennemses i anden Brainlab-software (f.eks. Image
Viewer), når blot de relevante patientdata er indlæst.
 

Anonymisering af skærmbilleder

Systemet kan konfigureres, så patientoplysningerne ikke vises på skærmbilledet. Kontakt
Brainlab-support for nærmere oplysninger.

Patientnavnet vises på alle skærmbilleder. For at beskytte fortrolige patientoplysninger
skal adgang til skærmbilleder være begrænset til det relevante lægefaglige personale.

Skærmbilleder
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9.3 Objekter og overlapninger
9.3.1 Oversigt

Generelle oplysninger

Funktionen Objects, Overlays gør det muligt at administrere objekter, der er forudplanlagt i iPlan
eller Smartbrush oprettet med Paint-funktionen, og/eller du kan oprette et nyt overlapningsobjekt
(se side 153).

Objektdialogen

Åbn Data > Objects, Overlays.

①

②

③

⑤④ ⑥

Figur 76 

Nr. Funktion Forklaring

① Apply to all views Anvend objektindstillinger ved alle relevante visninger, hvis du har
administreret objekter i enkeltvisninger via øjeikonet (se side 155).

② Create overlay Tilføj et overlapningsobjekt (se side 153).

③ Item En liste over alle tilgængelige objekter.

④ Visible

Aktivering/deaktivering af Visible viser/skjuler objektet i billedvisnin-
ger:
• Et åbent øjeikon betyder, at objektet er synligt.
• Et lukket øjeikon betyder, at objektet er skjult.

⑤ Visualization

Skift mellem visningsmuligheder (f.eks. objekter vist optegnet, ud-
fyldt med farve eller i 3D).
De visningsmuligheder, der kan skiftes imellem, afhænger af det
valgte objekt.

⑥ Remove Slet et objekt.
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Adgang til objekter og overlapninger

Trin

For at få adgang til et objekt for at ændre det skal du trykke på thumbnail-billedet af det ønskede
objekt.
Der åbnes en række faneblade, hvor du kan foretage ændringer (se side 147).

Objektvisning

Ved gennemsyn af objekter i 2D-visning vises små objekter muligvis ikke, når der rulles gennem
billedskiver, hvis de er placeret mellem to billedskiver.
Hvis du har sat et objekt til ikke at være synligt (se side 145), vises det ikke i billedvisningerne.

Gennemgå hele visningen af alle de objekter, der er relevante for det kirugiske indgreb.
Sørg for at indstille alle objekter, der er vigtige for det kirurgiske indgreb, til synlig.

Visning af objektkonturer kan have en lavere opløsning end de underliggende billeddata.
Gennemgå alle objekter omhyggeligt for at sikre, at de gengiver interesseområdet korrekt.
BEMÆRK: Hvis du skifter et objekt til 3D i en 2D-visning, vises hele 3D-objektet, selvom nogle af
objektinformationerne ligger på andre skiver.
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9.3.2 Objekter

Ændring af objektvisningen

Du kan ændre objekt-visningen via fanebladet Visualization. 

Figur 77 

Valgmuligheder

Vælg følgende for at ændre visningen:
• Outline: Vis objektet optegnet med farve
• Fill: Vis objektet udfyldt med farve
• 3-D: Vis et objekt tredimensionelt

BEMÆRK: Brug ikke 3-D til lokaliseringsformål.
 

Justér objektets dækkeevne i billedvisningerne ved hjælp af skydebjælken.

Ændring af objektegenskaber

Du kan ændre Objekt-egenskaber via fanebladet Properties.

Figur 78 
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Valgmuligheder

Du kan ændre objektets navn ved at trykke på Edit og angive et nyt navn i dialogen Enter Na-
me.

Du kan ændre objektets farve ved at vælge en farve i paletten.

Vælg forskellige farver til de enkelte objekter, så der ikke opstår forvirring.

Objekter og overlapninger
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9.3.3 Fiberobjekter

Generelle oplysninger

Fiberobjekter planlægges ved hjælp af Fiber Tracking-funktionen i iPlan. Se
brugervejledningen til iPlan-softwaren for nærmere oplysninger.

Ændring af fiberobjektvisningen

Du kan ændre fiberobjekt-visningen via fanebladet Visualization.

Figur 79 

Valgmuligheder

Fiberobjekter kan blive vist som:
• Fiber (enkeltfibre vises).
• Object (det fulde objekt vises).

Hvis fiberobjektet vises som Fiber, kan du vælge:
• 2-D: Viser en todimensionel gengivelse af fiberobjektet (i den aktuelle billedskives plan).
• 3-D: Viser en tredimensionel gengivelse af fiberobjektet.

BEMÆRK: Brug ikke 3-D til lokaliseringsformål.
 

Hvis fiberobjektet vises som Object, kan du vælge:
• Outline: Viser objektet optegnet med farve.
• Fill: Viser hele objektet med farve.
• 3-D: Viser en tredimensionel gengivelse af objektet.

Justér objektets dækkeevne i billedvisningerne ved hjælp af skydebjælken.

I 2-D-funktionen vises fibrene inklusive elementer med en afstand på op til 1 mm fra den
aktuelt viste billedskive.
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Ændring af fiberobjektegenskaber

Tryk på fanebladet Properties.

Figur 80 

Valgmuligheder

Du kan ændre fiberobjektets navn ved at trykke på Edit og angive et nyt navn i dialogen Enter
Name.

Hvis fiberobjektet vises som Fiber, kan du:
• Deaktiver Single color: Fiberobjektet vises i flere farver. Farverne afhænger af hver enkelt fi-

bers diffusionsretning (rød = venstre-højre, grøn = anterior-posterior, blå = hoved-fod).
• Aktivere Single color og vælge en farve fra den palet, der åbner.

Hvis fiberobjektet vises som Object, er det altid i én farve. Du kan ændre objektets farve ved at
vælge en farve i paletten.

Objekter og overlapninger
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9.3.4 Objektflytning

Generelle oplysninger

Object Shift gør det muligt at flytte et objekt for at kompensere for eventuelle ændringer i
objektets position. CT/MR-billeddataene og objektets form og størrelse forbliver uforandrede.
Object Shift kan f.eks. anvendes i følgende situationer:
• Ultrasound integration (side 201)
• Intraoperativ billeddannelse (side 299)

Softwaren tillader kun objektflytning i dets oprindelige form og størrelse. Objektets reelle
form og størrelse kan være ændret pga. brainshift, væsketab eller fjernelse af en tumor.

Flytning af objekter

Vælg fanebladet Position for at flytte et objekt.

①

③

⑤

②

④

Figur 81 

Trin

1. Rotér objektet ved at trykke på de buede pile ① i visningerne.

2. Flyt objektet ved at trykke på de lige pile (knyttet til de orange streger) i visningerne ②.

BEMÆRK: Når du flytter et objekt, anbefaler vi, at du omdøber det objekt, der er blevet flyttet,
f.eks. ”Tumor” til ”Flyttet tumor”, da softwaren ikke viser nogen information om, at et objekt er
blevet omplaceret.
 

Derudover er der følgende valgmuligheder til rådighed, når du anvender Object Shift:

Valgmuligheder

1. Tryk på Ultrasound-ikonet ③ for at skifte fra ACS-visningerne til Ultrasound-visningerne (se
side 152).
BEMÆRK: Dette ikon vises kun, hvis Ultrasound-integrationsfunktionen er aktiveret.
 

2. Aktivér Fine ④ for at omplacere objektet ved hjælp af små justeringer.

3. Tryk på Reset ⑤ for at gendanne objektpositionen til den oprindelige position, da du åbnede
dialogen.
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BEMÆRK: De ændrede planelementer gemmes straks i softwaren. Ændringer i patientplanen kan
ikke annulleres senere.
 

Flytning af objekter i ultralydsvisningerne

I fanebladet Position trykkes på Ultrasound-ikonet ② for at aktivere ultralydsvisningerne.
BEMÆRK: Du kan også gå til denne dialog via Tools > Ultrasound > Object Shift.
 

③

②
①

Figur 82 

Trin

1. Hold proben mod objektet, så objektet er tydeligt synligt i ultralydsbillederne.

2. Tryk på Freeze ③ i en af visningerne.

3. Drej proben så tæt på 90° som muligt, mens den forbliver inden for kameraets synsfelt.
Tryk på Freeze ③ i den anden visning.

4. Justér objektpositionen med pilene ① i visningerne for at flytte og rotere objektet.

Objekter og overlapninger
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9.3.5 Overlapninger

Generelle oplysninger

Funktionen Create Overlay gør det muligt at oprette et overlapningsobjekt af et helt billedsæt,
som derefter lægges over det billedsæt, der aktuelt vises i billedvisningerne.
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis der er mere end et billedsæt til rådighed.
 

Oprettelse af en overlapning

① ②

③

Figur 83 

Trin

1.

Gå til Data > Objects, Overlays, og tryk på Create overlay ①.
BEMÆRK: Knappen Create overlay vises nedenfor listen Item. Afhængigt af, hvor man-
ge emner, der er i listen, kan det være nødvendigt at rulle til enden af listen.
 

2. Gå til dialogen Select Set ②, og vælg det billedsæt, du vil lægge over det billedsæt, der
vises i visningerne.

3. Gå til dialogen Enter Name ③, og angiv et navn for overlapningen.

4. Tryk på Proceed for at gå tilbage til Data > Objects, Overlays ①, hvor overlapningsob-
jektet vises i listen.
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Ændring af overlapningsobjekter

Som ved andre typer kan du justere overlapningsobjektets visning og egenskaber.

① ②

Figur 84 

Trin

1. Gå til Data > Objects, Overlays, og tryk på thumbnail-billedet af overlapningsobjektet.

2. Justér objektets dækkeevne i billedvisningerne ved hjælp af skydebjælken i fanebladet
Visualization ①.

3.

Justér objektets navn og farve i fanebladet Properties ② (se side 147).
BEMÆRK: Hvis du vælger sort, svarer overlapningens farve (farver) til farverne i det bil-
ledsæt, den blev oprettet fra (f.eks. er overlapning af PET-scanning i farve).
 

Vist overlapning

Dette eksempel viser et PET-billedsæt lagt over et MR-billedsæt.

Figur 85 
BEMÆRK: Overlapninger er ikke synlige i 3D-visninger.
 

BEMÆRK: Alle billedsæt beholder deres egne gråtoneværdiindstillinger.
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9.3.6 Administration af objekter og overlapninger i de enkelte visninger

Administration af objekter og overlapninger i de enkelte visninger

Når du administrerer objekter via dialogen Data, vises ændringer globalt i alle billedvisninger.
Du kan ændre objekters synlighed og visualisering i de enkelte visninger ved hjælp af øjeikonet
(se side 123).
BEMÆRK: Når objekter administreres lokalt, er det ikke muligt at tilføje eller slette et objekt.
 

①

②③④

Figur 86 

Trin

1. Tryk på øjeikonet i den ønskede visning, og vælg fanebladet View Configurations ①.

2.

Foretag ændring af objektets synlighed ③ og/eller visualisering ② i den valgte visning.
BEMÆRK: Du kan anvende alle lokale indstillinger globalt ved at trykke på Apply to all
views ④.
 

3.
Tryk på thumbnail-billedet for at åbne et objekt og ændre det.
BEMÆRK: Ændring af et objekts navn, farve, dækkeevne og position anvendes altid glo-
balt for alle visninger.
 

BEMÆRK: Tilgængeligheden af indstillingerne afhænger af den valgte visningstype, f.eks. har
Craniotomy Planning andre indstillinger såsom indstillinger for ”skære” og ”visualisering”.
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9.4 Punkter og baner
9.4.1 Hentning af punkter og baner

Generelle oplysninger

Knappen Acquire gør det muligt at definere digitaliserede punkter. Det er prak-
tisk til fastlæggelse og lagring af pejlemærker på hjernens overflade til f.eks. sti-
mulation. Acquire anvendes også til oprettelse af en bane i billedsættet.

Hentning af punkter ved brug af navigerede instrumenter

Trin

1.
Opret om nødvendigt en ny gruppe i Data > Points, hvor punkterne skal lægges ind (se
side 159).
BEMÆRK: Eller hent punkterne først og gruppér dem senere.
 

2.
Anbring instrumentspidsen på det ønskede punkt på patientens anatomi.
BEMÆRK: Vær opmærksom på, at værktøjsspidsforskydningen skal indstilles til 0, når
punkterne indsamles.
 

3.

Tryk på Acquire for at digitalisere punktet.
Hentede punkter mærkes som følger:
• Gruppenavn plus nummer (startende med #01 for hver gruppe).
• IntraOp Point plus nummeret, hvis punkter hører til standardgruppen Other Points.

Hentning af punkter i frys-funktion

Du kan også hente punkter direkte i billedvisningerne uden at bruge instrumentet.

Trin

1. Tryk på Freeze på menulinjen (se side 169).

2. Træk skæringspunktet mellem de orange linjer (der nu vises i billedvisningerne) præcis
derhen, hvor du vil placere punktet.

3. Tryk på Acquire.

Administration af hentede punkter

Trin

Åbn Data > Points og foretag ændring af punkterne, som beskrevet fra side 160.
BEMÆRK: Ændringsdialogen kan også åbnes ved at holde Acquire-knappen inde, når punktet
hentes.
 

Hentning af en bane

Trin

1. Indstil en værktøjsspidsforskydning (se side 174).

Punkter og baner
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Trin

2.
Anbring instrumentspidsen på det ønskede punkt på patientens anatomi.
• Indgangspunktet defineres af den faktiske værktøjsspids, der vises med grønt.
• Målpunktet defineres af en virtuel værktøjsspids, der vises med rødt.

3.
Tryk på Acquire.
Dialogen Data > Trajectories åbnes.

4. Kontrollér banen, eller modificer den om nødvendigt ved at skifte til fanebladet Position.

BEMÆRK: For at oprette en bane på denne måde skal instrumentaksen være aktiveret (se side
190).
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9.4.2 Administration af punkter

Generelle oplysninger

Funktionen Points giver mulighed for at administrere:
• Punkter, der er forud planlagt i iPlan
• Punkter, der er oprettet intraoperativt ved hjælp af Acquire-funktionen (se side 156)

Alle punkter administreres i grupper. Det er praktisk til f.eks. kortikal kortlægning, hvor punkter, der
er hentet under en session, kan grupperes sammen. Punkter, der er hentet i et andet
hjerneområde, kan gemmes i en anden gruppe.

Dialogen Points

Åbn Data > Points.

Figur 87 

Funktioner i Points-dialogen

Funktion Forklaring

Item
Liste over alle planlagte punktgrupper.
Hentede punkter, der endnu ikke er grupperet, står under Other Points.

Visibility

Aktivering/deaktivering af Visible viser/skjuler de grupperede punkter i bil-
ledvisninger:
• Et åbent øjeikon betyder, at punkterne er synlige.
• Et lukket øjeikon betyder, at punkterne er skjulte.
• Et halvt lukket øje betyder, at gruppen indeholder en blanding af synlige

og skjulte punkter.

Active Når der hentes nye punkter, anbringes de i den aktuelt aktive gruppe.

Remove

Sletter en gruppe.
Når du vælger en gruppe til sletning, spørger softwaren, om du vil slette
gruppen med alle indeholdte punkter, eller kun gruppen. Hvis du kun slet-
ter gruppen, flyttes de indeholdte punkter til Other Points (se side 161).
BEMÆRK: Gruppen Other Points kan ikke slettes.
 

Show Labels Aktivering/deaktivering af denne knap viser/skjuler punktnavnet i billedvis-
ninger.

Punkter og baner
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Funktion Forklaring

Show only near pla-
ne

Aktivering/deaktivering af denne knap skjuler/viser punkter i billedvisninger,
der er placeret med en afstand på 20 mm til det aktuelle plan.

Tilføjelse af en ny gruppe

Du kan tilføje en ny gruppe til Item-listen.

Figur 88 

Trin

1.
I Data > Points trykker du på Create new group.
Dialogen Point Group åbnes.

2.
Fastlæg en farve for alle punkter i gruppen ved at vælge en farve i paletten.
Den aktuelle farve angives til højre.

3. Navngiv gruppen ved at angive et navn via tastaturet.

4.

Tryk på Proceed for at gå tilbage til Data > Points.
Den nye gruppe vises i Item-listen og angives som en aktiv gruppe. Så længe gruppen
forbliver aktiv, anbringes alle nye punkter, du planlægger vha. Acquire-funktionen, i grup-
pen.

Adgang til punktgrupper

Så snart der er grupper af punkter til rådighed (enten planlagt i iPlan eller hentet ved navigation,
se side 156), er der adgang til disse grupper, så punkterne kan ændres.

Trin

Tryk på den ønskede gruppe i Item-listen.
Der åbnes en række faneblade, hvor du kan foretage ændringer.
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Ændring af punkter

Tryk på fanebladet Points for at ændre et enkelt punkt i gruppen.

①

②
③

④

⑤
⑥

⑦⑧ ⑦⑨⑩⑪

Figur 89 

Nr. Komponent Forklaring

① Farve Du kan ændre det valgte punkts farve ved at vælge en farve i paletten.

② Aktuelt valgte
punkt

Det aktuelt valgte punkt angives i dialogen og vises centreret i billedvis-
ningen.

③ Ultrasound Tryk på Ultrasound-ikonet for at skifte til ultralydsvisninger (se side
163).

④ Pileknapper
Rul gennem tilgængelige punkter for at vælge et andet punkt, som skal
ændres.
Det samlede antal punkter vises i dialogoverskriften.

⑤ Edit Du kan ændre det valgte punkts navn ved at trykke på Edit og angive et
nyt navn i dialogen Point Label.

⑥ Delete Tryk på Delete for at slette det valgte punkt.

⑦ Add

Du kan oprette et nyt punkt ved at berøre det ønskede sted i billedet og
trykke på Add.
BEMÆRK: Du kan positionere et nyt punkt ved at trække de blå stregers
skæringspunkt til det ønskede sted.
 

⑧ Reposition

Du kan omplacere det valgte punkt ved at trykke direkte på det ønskede
sted i billedet og trykke på Reposition. 
BEMÆRK: Du kan omplacere et punkt ved at trække de blå stregers
skæringspunkt til det ønskede sted.
 

⑨ Groups

Punkter kan tilhøre mere end én gruppe. Tryk på Groups, hvis du vil føje
et valgt punkt til en anden gruppe og/eller fjerne det fra den aktuelle
gruppe.
Gå til dialogen Membership, og vælg den/de gruppe(r), punktet skal fø-
jes til.

⑩ Visible
Som standard er alle punkter synlige i billedvisningen og knappen Visi-
ble aktiveret.
Tryk på Visible for at skjule det valgte punkt.

Punkter og baner
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Nr. Komponent Forklaring

⑪ Reset Tryk på Reset for at gendanne alle punktindstillinger til de indstillinger,
der var defineret, da du åbnede dialogen Points.

BEMÆRK: De ændrede planelementer gemmes straks i softwaren. Ændringer i patientplanen kan
ikke annulleres senere.
 

Ændring af punktgrupper

Tryk på fanebladet Properties for at ændre den valgte punktgruppe.

Figur 90 

Valgmuligheder

Du kan ændre farve for alle punkter i gruppen ved at vælge en farve i paletten.
Den aktuelle farve angives til højre. Hvis punkterne i en gruppe omfatter mere end én farve, vi-
ses der et flerfarveikon.

Du kan omdøbe gruppen ved at angive et nyt navn via tastaturet.
BEMÆRK: Gruppenavnet Other Points er fastlagt af softwaren og kan ikke ændres.
 

Administration af ikke-grupperede punkter

Hvis du endnu ikke har oprettet en gruppe til nye punkter eller valgt en eksisterende gruppe,
anbringes nye punkter som standard i Other Points.
Der er til enhver tid adgang til disse punkter for at ændre dem eller anbringe dem i andre grupper.
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Figur 91 

Trin

1. Gå til Data > Points, og tryk på Other Points.

2. Fanebladet åbnes, og du kan ændre punkterne og gruppere dem, som beskrevet fra side
160.

Punkter og baner
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9.4.3 Ultralydspejlemærker

Tilføjelse af et punkt/pejlemærke vha. ultralyd

Funktionen Ultrasound Landmarks gør det muligt at markere kar, der er fundet i datasættene
eller ved anvendelse af Ultrasound-funktionen. Disse pejlemærker er derefter synlige under det
kirurgiske indgreb.
I fanebladet Points trykkes på Ultrasound-ikonet ① for at aktivere ultralydsvisningerne.
BEMÆRK: Du kan også gå til denne dialog via Tools > Ultrasound > Ultrasound Landmarks.
 

②

①

Figur 92 

Trin

1.
Hold proben mod det kar/pejlemærke, der skal tilføjes.
BEMÆRK: Visningen til højre er en forstørret ultralydsvisning for at sikre en bedre pejle-
mærkeplacering.
 

2. Tryk på Freeze ②, når karret er tydeligt visualiseret.

3. Panorer billedet, eller flyt trådkorset til det ønskede sted.

4. Tryk på Add for at tilføje et pejlemærke.

BEMÆRK: Du kan få flere oplysninger om at ændre et pejlemærke/punkt, se side 160.
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9.4.4 Administration af baner

Generelle oplysninger

Funktionen Trajectories giver mulighed for at administrere:
• Administrere baner, der er forudplanlagt i iPlan eller DICOM Viewer
• Oprette og administrere baner intraoperativt

Dialogen Trajectories

Åbn Data > Trajectories.

Figur 93 

Funktion Forklaring

Item Viser en liste over alle forud planlagte og intraoperativt planlagte baner.

Visible
Aktivering/deaktivering af Visible viser/skjuler banen i billedvisninger:
• Et åbent øjeikon betyder, at banen er synlig.
• Et lukket øjeikon betyder, at banen er skjult.

Active Angiv den bane, der skal anvendes i f.eks. tilstanden Auto-Pilot. Der kan kun
være én bane aktiv ad gangen.

Remove Sletter en bane.

Adgang til baner

Trin

Tryk på den ønskede bane i Item-listen for at få adgang til en bane, som skal ændres.
Der åbnes flere forskellige faneblade, hvor du kan foretage ændringer.

Punkter og baner
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Ændring af banepositionen

Tryk på fanebladet Position i banedialogen. Banenavnet vises øverst oppe i dialogen, f.eks.
Intraop Trajectory #2.

Figur 94 

Valgmuligheder

• Du kan omplacere målpunktet ved at trykke direkte på det ønskede sted i billedet og trykke på
Set Target. Målpunktet er angivet af en rød kugle.

BEMÆRK: Kun den aktuelt aktiverede bane har et målpunkt angivet af en rød kugle. Målpunkter
for alle andre planlagte baner vises med andre farver.
 

• Du kan omplacere indgangspunktet ved at trykke direkte på det ønskede sted i billedet og
trykke på Set Entry. Indgangspunktet er angivet med et trådkors med en grøn cirkel.

BEMÆRK: Du kan omplacere indgangs-/målpunktet ved at trække de blå stregers skærings-
punkt præcis derhen, hvor du vil placere punktet, og trykke på Set Entry/Set Target.
 

Fastlæggelse af indgangspunktet med et navigeret instrument (f.eks. hvis borehullet er forskel-
ligt fra det oprindeligt planlagte indgangspunkt):
• Tryk på Navigate Entry.
• Navigér instrumentspidsen til det ønskede sted på patienten.
• Drej instrumentet eller tryk på Set Entry for at indstille indgangspunktet.

Tryk på Reset, hvis du vil nulstille baneindstillingerne til de indstillinger, der gjaldt da faneblade-
ne blev åbnet.

Tryk på dette ikon i værktøjslinjen for at få vist en bane i Inline 1-, Inline 2-, og Probe’s Eye-
visninger.

BEMÆRK: De ændrede planelementer gemmes straks i softwaren. Ændringer i patientplanen kan
ikke annulleres senere.
 

BEMÆRK: Baner kan også ændres vha. Acquire-knappen i menulinjen (se side 156).
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Ændring af baneegenskaber

Tryk på fanebladet Properties.

Figur 95 

Valgmuligheder

Du kan ændre banens navn ved at trykke på Edit og angive et nyt navn i dialogen Trajectory.

Du kan justere diameteren for den bane, der vises i visningerne, ved hjælp af Diameter-knap-
perne:
• Knapperne +/- justerer diameteren i 0,5 mm-intervaller.
• Tryk på Reset for at sætte værdien til 0.

Du kan ændre banens farve ved at vælge en farve i paletten.

Gennemsyn af baner

Tryk på fanebladet Review.

Figur 96 

Punkter og baner
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Valgmuligheder

Du kan skifte mellem ACS-visninger (ikonet er blåt) og Inline/Probe’s Eye-visninger
(ikonet er gult) ved at trykke på knappen i værktøjslinjen.
BEMÆRK: Probe’s Eye-visningen er praktisk til verificering af baner. Denne visning
viser billedskiver fra banevinklens perspektiv (skrå vinkel), så man kan se hele ba-
nens forløb og sikre, at ingen vigtige strukturer penetreres.
 

Visningen kan centreres til indgangspunktet eller målpunktet ved at trykke på Show Entry eller
Show Target.

Tryk på Scroll for at rulle langs hele banens længde for at verificere dens vej.
Når du ruller langs banen, vises afstanden fra den aktuelle position til målpunktet. Statusbjælken
vises helt udfyldt, når målpunktet er nået.

Tilføjelse af en bane

① ②

③ ④

Figur 97 

Trin

1. I Data > Trajectories trykker du på Create new trajectory ①.

2. I Data > Trajectories > Trajectory indtaster du et navn for banen ②.

3. Hvis der er flere billedsæt til rådighed, åbner dialogen Select Set ③. Vælg det billedsæt,
banen skal planlægges i.

4. Herefter kan du indstille den nye bane og gennemse indstillingerne i fanebladene Positi-
on, Properties og Review ④, som beskrevet fra side 164.

BEMÆRK: Baner kan tilføjes vha. Acquire-knappen i menulinjen (se side 156).
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9.4.5 Visning af muligheder for punkter og baner

Generelle oplysninger

Du kan skifte mellem en 2D- og en 3D-visning af alle planlagte punkter og baner i
billedvisningerne.

Aktivering/deaktivering

Figur 98 

Trin

Gå til Tools > Settings, og aktivér/deaktivér 3-D Points & Trajectories for at få vist punkter og
baner i 3D/2D.

Visning af punkter og baner

Nedenstående eksempler viser 2D- (til venstre) og 3D-visninger (til højre) af punkterne og
banerne.

Figur 99 

Punkter og baner
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9.5 Freeze
9.5.1 Anvendelse af Freeze-tilstand

Oversigt over Freeze

Freeze-knappen gør det muligt at fryse de viste skiver og rekonstruktioner for
at reducere rystelser i billedvisningerne. Det er f.eks. nyttigt, når der fokuse-
res på bestemte strukturer i scanningen, især hvis zoomfaktoren er høj.
Freeze-punktet ses, hvor trådkorsets midte er fastholdt i den senest sporede
position for instrumentet. Retningen i billedsættet afhænger nu af dette punkt.

Anvendelse af Freeze

Trin

1. Tryk på Freeze.

2.

Du kan fortsætte med at navigere instrumentet, mens skiver og rekonstruktioner er fros-
ne.
BEMÆRK: Mens Freeze er aktiveret, kan du rulle gennem billedskiver ved hjælp af pilene
eller det usynlige rullepanel i visningerne (se side 113).
 

BEMÆRK: Freeze-punkt kan være flyttet en smule, når der skiftes mellem Workspace 1 og
Workspace 2.
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9.6 Målefunktioner
9.6.1 Adgang til målefunktioner

Adgang til målefunktioner

Åbn Tools > Measurement.

Figur 100 

Målefunktioner
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9.6.2 Vis en lineal

Visning af lineal

Figur 101 

Trin

I Tools > Measurement kan du trykke på Show Ruler for at aktivere en lineal i alle billedvisnin-
ger (undtagen 3D og video). Linealen opdateres forholdsmæssigt, når du zoomer ind og ud i vis-
ninger.

Anvend ikke Show Ruler til reel måling, da den viste struktur muligvis ikke angiver den
faktiske struktur, f.eks. på grund af gråtonefordeling.
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9.6.3 Visning af afstande

Måling af afstanden til et planlagt mål

Figur 102 

Trin

1. Gå til Tools > Measurement, og tryk på Display Distances. 

2.

Hold pointeren mod det punkt, hvorfra du vil måle. Softwaren viser afstanden fra punktet
til det planlagte mål i 2D-standardvisninger.
BEMÆRK: Hvis et digitaliseret punkt (se side 158) er inden for 8 mm af den aktuelle poin-
terposition, vises i stedet afstanden til dette punkt.
 

Måling af afstande mellem to ikke-planlagte punkter

Figur 103 

Trin

1. Gå til Tools > Measurement, og tryk på Display Distances.

2. Hold pointeren mod det første målepunkt.

Målefunktioner
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Trin

3. Tryk på Freeze.

4. Hold pointeren mod det næste målepunkt. Softwaren viser afstanden mellem punkterne i
2D-standardvisninger.
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9.7 Værktøjsspidsforskydning
9.7.1 Indstilling af en værktøjsspidsforskydning

Generelle oplysninger

Tooltip gør det muligt virtuelt at forlænge eller forkorte spidsen af det navigerede instrument. Det
er praktisk ved:
• Gennemsyn af anatomien i større dybder
• Planlægning af baner

Indstilling af en forskydning

Figur 104 

Trin

1. Tryk på Tooltip i menulinjen. Nu åbner undermenuen Tool Tip Offset.

2. For at forlænge eller forkorte instrumentet skal du bruge -/+-knapperne for at finindstille
værdien i intervaller på 1 mm.

3. Tryk uden for undermenuen Tool Tip Offset for at anvende værdierne og gå tilbage til na-
vigationsskærmen. Forskydningen vises ud for Tooltip-knappen.

Endvidere:

Nulstiller Tool Tip Offset til 0 mm.

Værktøjsspidsforskydning
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Ekstra valgmulighed

Du kan også indstille værktøjsspidsforskydningen med intervaller på 10 mm ved at:

Trin

1. Trykke på Tooltip i menulinjen. Undermenuen Tool Tip Offset åbnes.

2. Tryk på dette ikon for at åbne dialogen Tool Tip Offset.

3. Vælg den ønskede længde for værktøjsspidsforskydningen.

4. Tryk på Close for at gå tilbage til navigationsskærmen.

Navigering med en spidsforskydning

Figur 105 

Skærmelement Angivet af

Instrumentforskydning Rød streg

Forskudt instrumentspids Rødt trådkors

Faktisk instrument Grøn linje

Faktisk instrumentspids Grønt trådkors

Arbejde med en værktøjsspidsforskydning

Softwaren ignorerer sættet Tool Tip Offset, hvis du beslutter dig for at registrere patienten med
Softouch/pointer.

Eftersom værktøjsspidsforskydningen anvendes på alle instrumenter, skal der altid
foretages nulstilling for at undgå forvirring under navigation, når der har været arbejdet
med en værktøjsspidsforskydning under navigationen. Gå altid frem med forsigtighed, når
værktøjsspidsforskydningen er indstillet til en anden værdi end nul.

Hvis en instrumentbane er kalibreret forkert, vil forskydningen også være upræcis.

Rekonstruktioner og alle andre visninger opdateres i forhold til den virtuelle spids.
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Anvend ikke forskydningsfunktionen ved instrumenter, der er kalibreret ved hjælp af
ICM4’s omdrejningspunkter.

Værktøjsspidsforskydning
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9.8 Instrumentindstillinger
9.8.1 Adgang til instrumentindstillinger

Adgang til instrumentindstillinger

Åbn Tools > Settings.

Figur 106 

GENERELLE NAVIGATIONSFUNKTIONER

Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 177



9.8.2 3D-instrumenter

Generelle oplysninger

3-D Instruments gør det muligt at skifte mellem visning af navigerede instrumenter i 3D eller 2D.

Aktivering/deaktivering

Trin

Gå til Tools > Settings, og aktivér/deaktivér 3-D Instruments for at få vist instrumenter i 3D/2D.

BEMÆRK: Når 3-D Instruments er aktiveret, kan patientdata være skjult bag instrumentet.
 

Instrumentvisning

Nedenstående eksempler viser 2D- (til venstre) og 3D-visning (til højre) af pointeren.

Figur 107 

Instrumentindstillinger
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9.8.3 Big Instrument Crosshair

Generelle oplysninger

Den navigerede instrumentspids angives af et trådkors i billedvisningerne. Big Instrument
Crosshair gør det muligt at skifte mellem stor og lille visning af dette trådkors.

Aktivering/deaktivering

Trin

Gå til Tools > Settings, og tryk på Big Instrument Crosshair for at aktivere/deaktivere indstil-
lingen.
BEMÆRK: Big Instrument Crosshair aktiveres som standard, når du starter softwaren.
 

Trådkorsvisning

Nedenstående eksempler viser stor (til venstre) og lille (til højre) visning af trådkorset.

Figur 108 
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10 KALIBRERING AF
INSTRUMENTER

10.1 Introduktion til kalibrering
10.1.1 Oversigt

Generelle oplysninger

Instrumenter skal kalibreres (medmindre de er prækalibrerede) og verificeres for at de kan
navigeres. Alt efter instrumentet og den valgte kalibreringsmetode, kan du kalibrere instrumentets
spids, akse og diameter.
Nedenstående instrumenttyper kan anvendes sammen med softwaren:
• Prækalibrerede instrumenter, som kun kræver verificering, omfatter:

- Prækalibreringer indlæst i softwaren.
- Prækalibreringer, der allerede er indeholdt i softwaren (f.eks. VarioGuide eller

indstillingsværktøjet).
• Instrumenter, hvortil du slutter et instrumentadapter-kit, og derefter udfører kalibrering og

verificering, omfatter:
- Instrumenter, som ikke er fra Brainlab, f.eks. biopsinåle.
- Brainlab-instrumenter, f.eks. pointere med flere spidser og sugerør.

BEMÆRK: Du kan finde yderligere oplysninger om instrumentadapter-kits i
instrumentbrugervejledningen.
 

Kalibrerings-/verificeringsmetoder

Metode Forklaring Anvendes til

Matrix til instrumentka-
librering, rev. 4.0
(ICM4)

Foretag kalibrering/verificering ved
hjælp af omdrejningspunkterne, bø-
sningerne eller udskæringen på
ICM4.

Alle værktøjer (undtagen fleksi-
ble værktøjer), herunder store
eller uregelmæssigt formede in-
strumenter.

Brug af flere instrumenter

Softwaren kan simultant spore instrumenter, som har monteret enheder af forskellig størrelse.
Hvis du indsætter et instrument med en ny geometri (som ikke tidligere er brugt i sessionen),
åbner softwaren kalibreringsdialogen.

Instrumentstivhed og kalibreringsnøjagtighed

Nedenstående tabel indeholder en beskrivelse af instrumentstivhedens effekt på
kalibreringsnøjagtigheden.
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Instrumenttype Kommentar

Stiv
Stive instrumenter er instrumenter, hvor instrumentsspidsens position for-
bliver den samme i forhold til sporingsenheden under brug.
Stive instrumenter kan kalibreres med den bedste nøjagtighed.

Bøjelig

Et bøjeligt instrument kan bøje under dets egen vægt eller med en mini-
malt kraft. Det kan resultere i betydelige sporingsfejl, hvis instrumentet ik-
ke håndteres korrekt.
Bøjelige instrumenter kan kalibreres, når blot instrumentet håndteres kor-
rekt, og/eller der anvendes mekanisk støtte for at sikre, at bøjning mini-
meres (f.eks. ved hjælp af et støtterør til en biopsinål).

Fleksibel
Fleksible instrumenter er instrumenter, hvor instrumentspidsen skal be-
væges for at kunne opfylde anvendelsesformålet.
Fleksible instrumenter kan ikke kalibreres.

Kalibrér ikke fleksible instrumenter.

Verificering af kalibrering

For at forhindre fejl på grund af ukorrekt håndtering af instrumentet skal du sørge for at
verificere kalibreringsnøjagtigheden for instrumentets spids, akse og diameter. Udfør en
verificering efter kalibrering af et instrument, indlæsning af en prækalibrering eller
gendannelse af en kalibrering.
For at verificere instrumentkalibreringens nøjagtighed under kirurgiske indgreb kan du pege med
det kalibrerede instrument på kendte anatomiske pejlemærker og kontrollere den position, der
vises på skærmen.

Introduktion til kalibrering
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10.1.2 Håndtering af instrument-adaptere

Tilslutning af instrumentadaptere

For at sikre en vellykket kalibrering skal følgende kontrolleres:
• Der er tilsluttet en adapter, som er stor nok til instrumentet. Jo større instrument, desto større

adapter skal du bruge. Brugen af en for lille adapter kan resultere i upræcis kalibrering.
• Den lange arm på adapterens sporingsenhed er parallel med den lange akse på det

instrument, den er sluttet til, som vist i billedet nedenfor.
• Kontrollér, at alle skruer er spændt ordentligt til inden kalibreringen.

②①
Figur 109 

Nr. Forklaring

① Den lange arm på sporingsenheden.

② Lang instrumentakse.

Mislykket kalibrering

Hvis softwaren registrerer, at en instrumentadapter er for lille til et instrument, vises en dialog
herom.
I så fald skal du tilslutte en større adapter eller placere adapteren tættere ved instrumentspidsen
og derefter trykke på Try Again for at gentage kalibreringen.

Korrekt håndtering af instrumentadaptere

Instrumentets adapterenhed må ikke skiftes ud eller omplaceres efter kalibrering. Det vil
resultere i en ukorrekt instrumentvisning.

Udskiftning af en instrumentspids (f.eks. pointere med flere spidser) eller en
instrumentadapter kræver en ny instrumentkalibrering.

Forvis dig om, at adapteren er stor nok til instrumentet. Jo større instrument, desto større
adapter skal du bruge. En adapter, der er for lille, kan resultere i upræcis kalibrering.

KALIBRERING AF INSTRUMENTER
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10.1.3 Aktivering af kalibrering

Generelle oplysninger

Kalibreringen aktiveres ved at:
• Holde instrumentet og ICM4 (hvis du foretager kalibreringen med ICM4) i kameraets synsfelt.
• Hold instrumentet i kameraets synsfelt.

Når et instrument er kalibreret og verificeret, bliver det oplistet i dialogen Tools > Instruments (se
side 199).

Før du begynder

Sørg for, at kun det instrument, der skal kalibreres, befinder sig i kameraets synsfelt.

Læs afsnittene om instrumentadapterkit og ICM4 i instrumentbrugervejledningen.

Introduktion til kalibrering
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10.2 Kalibrering ved hjælp af ICM4
10.2.1 Oversigt

Generelle oplysninger

ICM4 kan anvendes til kalibrering og verificering af store eller uregelmæssigt formede
instrumenter. Kalibrering med ICM4 gør det også muligt at kalibrere instrumentaksen helt
nøjagtigt.

ICM4-funktioner

③

②①

Figur 110 

Nr. Komponent Funktion

① V-indsats (udskæring)

Kalibrerer instrumentaksen.
Velegnet til instrumenter, der ikke passer ind i bøsninger (en-
ten på grund af en stor instrumentdiameter eller på grund af
spidsens form).

② Kalibreringsbøsninger
(huller)

Kalibrerer instrumentspidsen og aksen. Velegnet til instrumen-
ter med en lige spids.
Kan anvendes til instrumenter, som ikke har et lige skaft.
BEMÆRK: Anvendelsen af indsatser i bøsningerne er ikke
kompatibel med Cranial/ENT-navigationssoftwaren.
 

③ Omdrejningspunkter Kalibrerer spidsen af spidsnæsede instrumenter.

Verificering af kalibreringen

Hver instrumentkalibrering, der er udført med ICM4, kræver en afvigelseskontrol af aksen,
diameteren og instrumentspidsen. Denne kontrol viser, om disse parametre gengiver det
faktiske instrument korrekt.
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Indstilling af instrumentdiameter

Du kan definere instrumentdiameteren inden verificeringen. Når der er defineret en
instrumentdiameter, viser softwaren en gengivelse af instrumentet med den indstillede diameter.

Figur 111 

Trin

1.
Tryk på Set Diameter i dialogen Verification of Calibration.
Dialogen Set Instrument Diameter åbnes.

2.
Vælg diameteren på skalaen. Finindstil diameteren i trin á 0,1 mm ved hjælp af knapper-
ne +/-.
Tryk på Reset for at nulstille værdien.

3.
Tryk på Accept for at bekræfte værdien.
Softwaren opfordrer dig til at verificere kalibreringen.

BEMÆRK: Hvis knappen Show Axis er inaktiv, kan en instrumentdiameter enten ikke vises eller
defineres.
 

Kalibrering ved hjælp af ICM4
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10.2.2 Instrumentakse

Generelle oplysninger

Den kalibreringsmetode, du vælger (omdrejningspunkt, udskæring eller bøsning) bestemmer,
hvordan softwaren beregner instrumentets akse og viser den på skærmen. Det er især tydeligt,
når der er defineret en forskydning for værktøjsspidsen.
Når du kalibrerer et instrument ved hjælp af et omdrejningspunkt, er det muligt, at softwaren ikke
viser instrumentaksen som forventet. Derfor er visningen af instrumentaksen automatisk
deaktiveret i visningerne, når du udfører kalibreringen ved hjælp af et omdrejningspunkt.
Du kan aktivere visningen af instrumentaksen ved omdrejningspunktkalibrering ved hjælp af
knappen Show Axis i kalibreringsverificeringsdialogen (se side 191).

Kalibrering af instrumentakse

Vær opmærksom på, at kalibrering af et instrument ved hjælp af ICM4-omdrejningspunkter
kan resultere i en virtuel instrumentakse, der ikke svarer til den faktiske instrumentakse.
Brug bøsningen eller v-indsatsen til korrekt kalibrering af aksen.

Forklaring af instrumentaksen

Nedenstående forklaring beskriver, hvordan instrumentaksen beregnes og vises, når Show Axis
er aktiveret.

① ②

Figur 112 

Nr. Kalibreringsmetode Forklaring

① Bøsning og v-indsats

Når du kalibrerer instrumentspidsen og aksen i en kalibre-
ringsbøsning (hul), beregnes instrumentaksen (stiplet linje)
parallelt med bøsningen.
Når du kalibrerer instrumentaksen i v-indsatsen (udskæring),
beregnes den langs selve v-indsatsen.
I begge tilfælde er den beregnede instrumentakse som for-
ventet, dvs. langs den faktiske instrumentakse.
Hvis en forskydning af værktøjsspidsen er defineret, forlæn-
ges aksen ud over den kalibrerede spids i samme retning.

② Omdrejningspunkt

Hvis du kalibrerer instrumentspidsen i omdrejningspunktet,
beregnes instrumentaksen parallelt med instrumentsporings-
enheden. Derefter flyttes instrumentaksen, indtil den krydser
instrumentspidsen.
Med en forskydning af værktøjsspidsen forlænges instrumen-
taksen ud over den kalibrerede spids i samme retning.
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BEMÆRK: Forskydninger af værktøjsspidsen bør kun bruges i forbindelse med et lige instrument
eller et buet instrument, som er kalibreret i en bøsning.
 

BEMÆRK: Brug kun omdrejningskalibrering (med referenceenhed eller ICM4) til kalibrering af
instrumenter med spidse ender. For instrumenter uden spidse ender skal der bruges ICM4-hul-
eller udskæringskalibrering.
 

Kalibrering ved hjælp af ICM4
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10.3 Verificering ved hjælp af referenceenheden
10.3.1 Indledning

Generelle oplysninger

Instrumentverificeringen kan udføres ved hjælp af keglen på referenceenheden ①.

①

Figur 113 

Egnede instrumenter

Egnede? Instrumenter

Ja Instrumenter, der er spidse i enden.

Nej

Instrumenter med:
• En rund spids.
• En stor diameter, som ikke passer ordentligt ind i keglen på referenceenhe-

den.
BEMÆRK: Brug ICM4 til kalibrering af buede instrumenter eller til at få oplys-
ninger om instrumentets diameter.
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10.3.2 Instrumentakse

Generelle oplysninger

Når du verificerer et instrument ved hjælp af keglen på referenceenheden, er det muligt, at
softwaren ikke viser instrumentaksen som forventet. Det er især tydeligt, når der er defineret en
forskydning for værktøjsspidsen. Derfor er visningen af instrumentaksen automatisk deaktiveret i
visningerne, når verificeringen udføres ved hjælp af referenceenheden.
Du kan aktivere visningen af instrumentaksen ved hjælp af knappen Show Axis (se side 191).

Forklaring af instrumentaksen

Hvis du aktiverer Show Axis, beskriver nedenstående forklaring, hvordan instrumentaksen
beregnes og vises.

Figur 114 
Hvis du verificerer instrumentspidsen i keglen, beregnes instrumentaksen parallelt med
instrumentsporingsenheden. Derefter flyttes instrumentaksen, indtil den krydser
instrumentspidsen.
Med en forskydning af værktøjsspidsen (rødt kryds) forlænges instrumentaksen ud over den
kalibrerede spids (grøn cirkel) i samme retning.

Verificering ved hjælp af referenceenheden
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10.3.3 Kalibrering og verificering ved hjælp af omdrejningspunkter

Kalibrering og verificering ved hjælp af omdrejningspunkter

Figur 115 

Trin

1.
Hold ICM4 og dit instrument med tilsluttet instrumentadapterenhed i kameraets synsfelt.
Dialogen Instrument Calibration åbnes.

2. Sæt instrumentspidsen ind i et omdrejningspunkt, og drej instrumentet en smule.

3. Når kalibreringen af spidsen er afsluttet, åbner dialogen Verification of Calibration.

4. Sæt instrumentspidsen ind i det samme omdrejningspunkt, som blev brugt til kalibrerin-
gen, og drej instrumentet en smule for at få vist spidsens afvigelse.

5. Tryk på Accept for at bekræfte kalibreringen, eller tryk på Try Again for at gentage kali-
breringen.

6. Fjern ICM4 fra kameraets synsfelt.

Visning af instrumentaksen

Visningen af instrumentaksen deaktiveres automatisk for instrumenter, der kalibreres ved hjælp af
et omdrejningspunkt (se side 187). I så fald vises kun trådkorset, der angiver instrumentspidsen, i
billedvisningerne.

Trin

For at aktivere visningen af aksen i billedvisningen skal du trykke på Show Axis i dialogen Veri-
fication of Calibration. 

Indstilling af instrumentdiameter

Du kan definere en instrumentdiameter ved at trykke på Set Diameter i dialogen Verification of
Calibration (se side 186). 
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10.3.4 Kalibrering og verificering ved hjælp af bøsninger (huller)

Kalibrerings- og verificeringsdialoger

① ②

③

Figur 116 

Kalibrering og verificering ved hjælp af omdrejningspunkter

Trin

1.
Hold ICM4 og instrumentet med tilsluttet instrumentadapterenhed i kameraets synsfelt.
Dialogen Instrument Calibration ① åbner.

2. Tryk på Holes for at åbne skærmen for kalibrering med bøsninger ②.

3. Vælg instrumentdiameter ved at trykke på den tilsvarende bøsning i dialogen. Vælg den
mindste diameter, instrumentet passer ind i.

4. Sæt instrumentspidsen ind i ICM4-bøsningen med den korrekte diameter. Sørg for, at in-
strumentspidsen når ned i bunden af bøsningen.

5.
Hold instrumentet helt stille, indtil kalibreringen er afsluttet.
Dialogen Verification of Calibration ③ åbner.

6.
Hold instrumentspidsen i samme bøsning, og drej instrumentet en smule for at vise afvi-
gelserne for spids og akse. Kontrollér, at den viste diameter svarer til instrumentets dia-
meter og til den anvendte bøsning.

7. Tryk på Accept for at bekræfte kalibreringen, eller tryk på Try Again for at gentage kali-
breringen.

8. Fjern ICM4 fra kameraets synsfelt.

Under instrumentkalibreringen skal man kontrollere, at instrumentets spids når ned til
bunden af hullet og passer perfekt.

Verificering ved hjælp af referenceenheden
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Visning af instrumentaksen

Visningen af instrumentaksen deaktiveres automatisk for instrumenter, der kalibreres ved hjælp af
en bøsning (se side 187).

Trin

For at deaktivere aksevisningen skal du trykke på Show Axis i dialogen Verification of Calibra-
tion.
Kun trådkorset, der angiver instrumentspidsen, vises i billedvisningerne.

Indstilling af instrumentdiameter

Du kan definere en instrumentdiameter ved at trykke på Set Diameter i dialogen Verification of
Calibration (se side 191). 

KALIBRERING AF INSTRUMENTER

Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 193



10.3.5 Kalibrering og verificering ved hjælp af V-indsats (udskæring)

Generelle oplysninger

Med udskæringskalibrering kan du verificere spidsen og aksen på instrumenter, som ikke var
egnede til kalibrering med bøsningerne (f.eks. på grund af en for stor diameter).
For at kalibrere spidsen og aksen udføres kalibreringen i to trin:
• Spidsen kalibreres i omdrejningspunkterne.
• Aksen kalibreres i V-indsatsen.

Kalibrerings- og verificeringsdialoger

① ②

④③

Figur 117 

Kalibrering og verificering

Kontrollér altid, at instrumentet er placeret korrekt i udskæringen i ICM4, så der kan opnås
et godt kalibreringsresultat.

Trin

1.
Hold ICM4 og instrumentet med tilsluttet instrumentadapterenhed i kameraets synsfelt.
Dialogen Instrument Calibration åbnes.

2. Tryk på Notch for at åbne den første kalibreringsdialog ①.

3. Sæt instrumentspidsen ind i et omdrejningspunkt, og drej instrumentet en smule.

4. Når kalibreringen af spidsen er afsluttet, åbner den anden kalibreringsdialog ②.

5. Sæt instrumentets skaft ind i V-indsatsen og hold det stille. Sørg for, at instrumentet pas-
ser godt ind i V-indsatsen.

Verificering ved hjælp af referenceenheden
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Trin

6. Når kalibreringen af aksen er afsluttet, åbner dialogen Verification of Calibration.

7. Hold instrumentet i V-indsatsen, og drej det en smule for at vise akseafvigelsen (se dialog
③).

8. Sæt instrumentspidsen ind i det samme omdrejningspunkt, som blev brugt til kalibrerin-
gen, og drej instrumentet en smule for at vise spidsens afvigelse (se dialog ④).

9. Tryk på Close for at bekræfte kalibreringen, eller tryk på Recalibrate for at gentage kali-
breringen.

10. Efter kalibreringen skal du fjerne ICM4 fra kameraets synsfelt.

Visning af instrumentaksen

Visningen af instrumentaksen deaktiveres automatisk for instrumenter, der kalibreres ved hjælp af
V-indsatsen (se side 187).

Trin

For at deaktivere aksevisningen skal du trykke på Show Axis i dialogen Verification of Calibra-
tion. 
Kun trådkorset, der angiver instrumentspidsen, vises i billedvisningerne efter kalibreringen.

Indstilling af instrumentdiameter

Du kan definere en instrumentdiameter ved at trykke på Set Diameter i dialogen Verification of
Calibration (se side 186).
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10.3.6 Kalibrering af sugerør

Kalibreringsmuligheder

Du kan kalibrere sugerør ved hjælp af:
• Bøsninger til standardsugerør med en lige spids (kalibreringen udføres som beskrevet på side

192).
• Omdrejningspunkter for sugerør med vinklet spids.

Kalibrering ved hjælp af omdrejningspunkter

Ved kalibrering og verificering af sugerør med vinklet spids skal du følge anvisningerne på side
191. Derudover skal du være opmærksom på følgende:

Kalibrering af spidsen

Sørg for, at spidsen af sugerøret står vinkelret på omdrej-
ningspunktet.

Drej sugerøret i omdrejningspunktet uden at vippe spid-
sen.

Spidsafvigelser

Ved kalibrering med omdrejningspunkt kan rørets spids ikke sættes helt ned i omdrejningspunktet.
Det resulterer i en afvigelse mellem den viste og den faktiske spids. Afhængigt af formen og
størrelsen på sugerørsspidsen kan denne afvigelse være op til 1,5 mm.

Verificering ved hjælp af referenceenheden
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10.4 Prækalibrerede instrumenter
10.4.1 Indlæsning af prækalibrerede instrumenter

Typer af prækalibrerede instrumenter

Der kan anvendes to typer af prækalibrerede instrumenter sammen med softwaren:
• Instrumenter, hvor prækalibreringen skal indlæses, omfatter:

- Engangsstilet: Side 269 
- Paint-instrumenter (følg indlæsnings- og verificeringstrinnene på side 197)

• Instrumenter, hvor prækalibreringen er indeholdt i softwaren, omfatter:
- Biopsinål: Side 264 
- VarioGuide: Side 247 
- Indstillingsværktøj (biopsikanal): Side 260

Indlæsning af en prækalibrering

Figur 118 

Verificér altid gendannede instrumentkalibreringer grundigt, inden du fortsætter.

Trin

1. Hold det prækalibrerede instrument i kameraets synsfelt.

2. Indlæs prækalibreringen ved at trykke på Load i dialogen Instrument Calibration.

3. Hvis der er prækalibreringer til rådighed for mere end et instrument, skal du vælge instru-
mentet i dialogen Select Instrument.

4.
Verificer kalibreringen i dialogen Verification of Calibration.
BEMÆRK: Følg anvisningerne på side 191 (kalibrering ved hjælp af ICM4).
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Indlæsning og verificering af Paint-instrumenter

Når du verificerer Paint-instrumenters nøjagtighed ved hjælp af referenceenheden, er
spidsafvigelsen mindst 2,8 mm på grund af den kugleformede spids på Paint-instrumentet. For at
kunne bestemme den faktiske spidsnøjagtighed skal du holde Paint-instrumentet opret i keglen
på referenceenheden og trække 2,8 mm fra den viste spidsafvigelse.

Indlæs altid den prækalibrerede instrumentgeometri, når du bruger Paint-instrumentet, da
en manuel kalibrering ikke vil være præcis.

Prækalibrerede instrumenter
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10.5 Adgang til kalibrerede instrumenter
10.5.1 Efter kalibrering

Generelle oplysninger

Når et instrument er kalibreret og verificeret, bliver det oplistet i dialogen Tools > Instruments.
Herfra er der adgang til kalibreringen, f.eks. for at gentage verificeringen.

Verificér altid gendannede instrumentkalibreringer grundigt, inden du fortsætter.

Adgang til kalibrerede instrumenter

Trin

Åbn Tools > Instruments.

① ②

Figur 119 

Nr. Komponent

①
Når et instrument er blevet kalibreret og verificeret, vises det i listen.
BEMÆRK: Biopsy Needle og VarioGuide/Alignment Tooler også til rådighed i listen,
selvom kalibreringen endnu ikke er verificeret.
 

②
Instrumentdiameteren (såfremt den er defineret) er angivet for hvert enkelt instrument.
Denne kolonne angiver også, om aksen er deaktiveret for instrumentet (f.eks. hvis det er
kalibreret ved hjælp af keglen på referenceenheden).

Valg af en kalibrering

Trin

For at få adgang til en kalibrering skal du trykke på det pågældende thumbnail-billede.
Dialogen Verification of Calibration åbner.

KALIBRERING AF INSTRUMENTER
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Figur 120 

Valgmuligheder

For at verificere kalibreringen skal du følge anvisningerne på side 189 (verificering i keglen på
referenceenheden) eller fra side 191 (verificering ved hjælp af ICM4).

For at vise/skjule visningen af instrumentaksen i visningerne skal du aktivere/deaktivere Show
Axis.
BEMÆRK: Instrumentaksen er som standard deaktiveret for instrumenter, der er kalibreret ved
hjælp af referenceenheden og for instrumenter, der er kalibreret i et omdrejningspunkt på ICM4.
 

Tryk på Set Diameter (se side 186) for at definere eller ændre instrumentdiameteren.

Tryk på Recalibrate for at gentage kalibreringen for det valgte instrument.

Adgang til kalibrerede instrumenter
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11 ULTRALYD
11.1 Indledning til ekstern ultralyd
11.1.1 Oversigt

Generelle oplysninger

Brainshift på grund af sammentrækning, væsketab eller fjernelse af en tumor kan begrænse
navigeringsnøjagtigheden ud fra præoperative billeder. Navigeret ultralyd anvendes til:
• intraoperativ identificering af og kompensering for brainshift
• visualisering og markering af kar

BEMÆRK: Du kan ikke tilslutte en ultralydsenhed til navigationssystemet uden en egnet
videoudgang.
 

Før du begynder

• Patienten skal være registreret.
• Ultralydsenheden skal være sluttet korrekt til navigationssystemet.
• Der skal være sluttet en ultralydsadapter til ultralydssonden.

Læs kapitlerne om ultralydsadaptere og ultralydsregistreringsfantom i
instrumentbrugervejledningen grundigt igennem, inden du bruger ultralydsfunktionerne.

Inden der udføres en ultralydsstyret navigering, skal ultralydsproben kalibreres ved hjælp
af ultralydsregistreringsfantomet.

Begrænsninger

Denne manual beskriver, hvordan softwaren skal anvendes for at kontrollere og optage
ultralydsbilledet. Denne manual:
• Giver ikke anvisninger i, hvordan en ultralydsundersøgelse eller andre medicinske

procedurer skal udføres.
• Indeholder ingen medicinske protokoller til ultralydsundersøgelser eller medicinske

procedurer.
• Behandler ikke fortolkninger af scannede billeder.

Før du bruger External Ultrasound-softwarefunktionerne, skal du være uddannet i kliniske
procedurer i forbindelse med udførelse af ultralydsundersøgelser.

Viste ultralydsbilleder

De ultralydsbilleder, der vises på navigationsskærmen, er ikke egnet til diagnostisk brug.
Brug skærmen på ultralydsenheden, når billedkvaliteten er vigtig.

ULTRALYD

Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 201



11.2 Start af ekstern ultralyd
11.2.1 Aktivering af ekstern ultralyd

Generelle oplysninger

Integreringen af den eksterne ultralyd kræver en videoforbindelse mellem ultralydsenheden og
navigationssystemet. Forbind den eksterne ultralydsenhed med Brainlab-systemet ved hjælp af et
videokabel.

Aktivering af ultralyden

Figur 121 

Trin

Åbn Tools > Ultrasound.

Start af ekstern ultralyd
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11.2.2 Valg af ultralydsproben

Generelle oplysninger

For at navigere en ultralydsprobe skal proben kalibreres ved en indstillet indtrængningsdybde og -
frekvens.
Ideelt set installerer en ultralydspecialist Brainlabs forudindstillinger på ultralydsenheden, så de
matcher forudindstillingerne for navigation. Kontakt Brainlab-support, hvis du ønsker yderligere
oplysninger om forudindstillinger for ultralyd og forudkalibrering.

Valg af en ultralydsprobe

Figur 122 

Trin

Under Tools > Ultrasound > Ultrasound Probes, vælger du den probe, der skal bruges til navi-
gering, ved at trykke på ikonet. Herefter opfordres du til at verificere sonden (se side 204).
BEMÆRK: Den kalibrerede probe, du har valgt, er fremhævet.
 

Kontrollér, at ultralydsenhedens indstillinger (udgangskanal, displayområde, zoomniveau,
billedspejling, scanningsdybde) svarer til den valgte probekalibrering på
navigationssystemet.

Sørg for at vælge den ultralydsprobe, der aktuelt anvendes ved navigeringen.

Flere valgmuligheder

Valgmuligheder

Tryk på Add New Probe for at tilføje en ny sonde. Videoindstillingerne fra den seneste kalibre-
ring anvendes. Derefter føres du til dialogen Enter Probe Name. Hvis der ikke eksisterer en tid-
ligere kalibrering af en ultralydssonde, skal videoindstillingerne først defineres (se side 206).
BEMÆRK: Der kan redefineres ændrede billedindstillinger for den nye sonde (se side 209).
 

Du kan slette en sonde fra listen ved at trykke på den pågældende knap X. Du bliver bedt om at
bekræfte denne handling.
BEMÆRK: Det er ikke muligt at slette en ultralydsprobe, der allerede er valgt.
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11.2.3 Verificering af probekalibrering

Generelle oplysninger

Efter hver kalibrering af en ultralydsprobe eller efter valg af en allerede kalibreret probe er det
vigtigt at kontrollere kalibreringens nøjagtighed for at sikre en korrekt billedgengivelse.

Dialogen Ultrasound Verification

②①

Figur 123 

Nr. Komponent

①

Når du holder ultralydsproben ind mod ultralydsregistreringsfantomet, vises et ultral-
ydsbillede af fantomet.
• Små hvide områder i billedet angiver kalibreringspunkter (trådenes skæringspunkter i

fantomet).
• Gule trådkors angiver kalibreringspunkters beregnede position ud fra probens position.

②
Når du holder ultralydsproben ind mod patientens kranium, rekonstrueres det valgte bil-
ledsæt i overensstemmelse med den faktiske ultralydsplanretning. Du kan sammenligne
anatomiske pejlemærker med MR/CT-data.

Hvis doppler-funktionen anvendes, skal du kontrollere den korrekte farvegengivelse på
verificeringssiden med den eksterne ultralydsvisning. Der kræves en S-videoindgang for at
få en korrekt dopplergengivelse.

De oplysninger, som vises på navigationsskærmen af ultralyds-doppleren, kan variere fra
de oplysninger, der vises på det eksterne ultralydssystem. Lav dobbeltkontrol af displayet
med det eksterne ultralydssystem for at få et mere detaljeret billede.

Verificeringsfrekvens

Verificer kalibreringsnøjagtigheden, hver gang du udfører ultralydsstyret navigering under
hele sessionen.

Start af ekstern ultralyd

204 Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Verificering af nøjagtigheden ved hjælp af fantomet (mulighed 1)

Trin

1. Hold proben oprejst midt i ultralydsregistreringsfantomet.

2.
Verificer i billedvisningen ①, at de gule trådkors passer med de hvide områders position.
Hvis hvert trådkors ligger direkte over det hvide område (stænger), betyder det, at kalibre-
ringen er nøjagtig.

3. Kontrollér nøjagtigheden ved at bevæge proben langsomt for at se, om trådkorsenes be-
vægelse modsvarer stængernes bevægelse.

Verificering af nøjagtigheden direkte på kraniet (mulighed 2)

Trin

1. Hold proben ind mod et kendt pejlemærke på patientens kranium.

2. I Ultrasound Inline-visningen ② (se side 221) skal du verificere, at ultralydsbilledets ret-
ning stemmer overens med patientdataene.

Efterfølgende trin

Valgmuligheder

Hvis nøjagtigheden er tilstrækkelig god, skal du trykke på Accept for at bekræfte kalibreringen.

Hvis nøjagtigheden er utilstrækkelig, skal du trykke på Recalibrate.
Dialogen Rod Detection åbner (se side 210).

Det er også muligt at forbedre kalibreringen manuelt første gang ultralydsproben kalibreres. Tryk
på Improve. Dialogen Manual Rod Placement åbner (se side 211).

Flere valgmuligheder

Knap Funktion

Flip

Flip giver samme mulighed som den eksterne ultralyd for at tilpasse ul-
tralydsbilledet til brugerens behov.
Spejler ultralydsvisningen og patientdatavisningen vertikalt. Derved ind-
stilles billedretningen i henhold til din opstillingsposition/patientretning.
BEMÆRK: Når den eksterne spejlingsfunktion anvendes, gøres en evt.
eksisterende kalibrering af en ultralydsprobe ugyldig. Tryk på Flip på veri-
ficeringssiden for at tilpasse ultralydsbilledet til brugerens behov.
 

Recalibrate Recalibrate åbner dialogen Rod Detection, hvorefter du kan bruge auto-
matisk kalibrering til at forbedre kalibreringen (se side 210).

Improve

Improve åbner dialogen Manual Rod Placement. Herefter kan kalibrerin-
gen forbedres manuelt (se side 211).
BEMÆRK: Det er kun muligt at anvende Improve-funktionen efter den al-
lerførste gang, at ultralydssonden kalibreres.
 

Accept Godkender den verificerede ultralydskalibrering.

Cancel

Annullerer ultralydskalibreringen og fører dig tilbage til hovedskærmen.
BEMÆRK: Hvis en ultralydsprobe allerede er valgt og verificeret, bibehol-
des denne tidligere valgte probe som den valgte probe, hvis Cancel væl-
ges på verificeringssiden.
 

ULTRALYD

Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 205



11.2.4 Kalibrering af en ny ultralydsprobe

Generelle oplysninger

Du skal udføre en kalibrering, hvis
• Ingen prober er kalibreret eller de kalibrerede prober er slettet.
• Verificeringen af proben mislykkes.

Definition af billedindstillinger til kalibrering

Figur 124 

Trin

1. Åbn Tools > Ultrasound > Probes, og tryk på Add New Probe.

2.

• Videoindgangen skal defineres første gang, du kalibrerer en ultralydssonde (se side
206).

• Hvis en ultralydsprobe allerede er blevet kalibreret, anvendes den definerede videoind-
gang, beskæring og billedindstillingerne for den tidligere kalibrerede probe. Disse ind-
stillinger kan ændres ved at trykke på Image Settings i dialogen Cone Definition (side
209).

3. Når Add New Probe er valgt, skal der angives et navn for sonden (se side 208).

BEMÆRK: Hvis ultralydsbilledet ikke vises, skal du sikre dig, at den valgte videoindgang passer
med de forbundne kabler i panelet, som ultralydsenheden anvender.
 

Slut altid videoen til den samme indgang, som blev valgt under kalibreringen. Brugen af en
anden indgang kan resultere i ukorrekt kalibrering.

Fastlæggelse af videoindgang

Fanebladet Video Input fastlægger det videosignal og den videoindgang, der anvendes.
Hvis du kalibrerer en ny sonde for første gang, åbner dialogen Video Input, som opfordrer dig til
at vælge den passende videoindgang til fastlæggelse af videoindstillinger.

Start af ekstern ultralyd
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Figur 125 

Trin

1. Video Input indstiller kanalen for videoforbindelsen. Tryk på Select Input for at vælge
den ønskede indgang (se side 206).

2. Vælg Signal Type (PAL eller NTSC).

3. Tryk på Accept for at starte kalibreringen af sonden.

BEMÆRK: Alle videoindstillinger er kun til rådighed under kaliberingen. Du kan få adgang til
billedindstillingerne i dialogen Cone Definition ved at trykke på ikonet Image Settings (se side
209).
 

Beskæring af et ultralydsbillede

Fanebladet Cropping giver dig mulighed for at definere det ultralydsbillede, der vises i
hovedvisningerne. Det tilsluttede ultralydsbillede er begrænset til det billede, der vises inden for
de gule linjer.

Figur 126 
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Trin

1.
Redigér størrelsen af beskæringsvinduet.
Juster ultralydsbilledets bredde med skydeknappen Horizontal Size.
Juster ultralydsbilledets højde med skydeknappen Vertical Size.

2. Tryk på billedet for at justere midten af beskæringsvinduet.

Definer en ultralydsvisning med hele keglen synlig for at undgå at skære relevante
ultralydsoplysninger væk. Alle relevante oplysninger bør være synlige i den fastlagte
visningsrektangel. Kontrollér dette med den eksterne ultralydsvisning for at sikre, at alle
oplysninger er synlige.

Justering af billedindstillinger

Fanebladet Settings giver dig mulighed for at justere indstillingerne for billedvisningen efter behov
ved hjælp af skydebjælkerne. Du kan finde yderligere oplysninger om billedindstillingerne på side
52.

Figur 127 

Adgang til billedindstillinger for ultralyd

Der er forskellige muligheder for, hvordan indstillingerne for ultralydsbillederne kan ændres.

Valgmuligheder

Under Tools > Ultrasound skal du trykke på Image Settings for at åbne de dialoger, hvor du
kan foretage justeringer (se side 216).

Udfør de ønskede ændringer af billedindstillingerne i dialogen Cone Definition (se side 209).

Mærkning af en ultralydsprobe

Allerførste gang en ultralydsprobe kalibreres på navigationssystemet, navngives proben efter
billedet, og der er defineret videoindstillinger. Kalibrering af en ultralydsprobe kan kun navngives
én gang.
Hvis en ultralydsprobe allerede er kalibreret på navigationssystemet, kan du definere en anden
indstilling for den ved at trykke på Add New Probe på siden Probe Selection.

Start af ekstern ultralyd
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Figur 128 

Trin

1. Indtast et navn via det virtuelle tastatur. For at gøre det lettere at identificere proben bør
navnet indeholde navnet på proben samt den anvendte ultralydsfrekvens.

2. Tryk på Proceed for at gemme probens navn.

Justering af kalibreringskeglen

Dialogen Cone Definition viser en foreslået ultralydskegle (gult omrids). Keglen omslutter det
område, der anvendes til kalibrering af ultralydsproben. Placér keglen på en sådan måde, at alle
billeddele, der ikke hører til B-modus-billedet, er uden for den gule linje, og den definerede kegle
gengiver ultralydsbilledet.
BEMÆRK: Du kan ændre indstillingerne for videoinput ved at trykke på Image Settings ④ i
visningen.
 

②

④
③

①

Figur 129 

Trin

1. Aktivér et punkt ved at trykke på trådkorset og flytte det, så der dannes en gul linje ①
rundt om ultralydskeglen.
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Trin

2.
For at placere et punkt skal du trykke på den ønskede position på skærmen. Brug den
forstørrede visning ② til finindstilling af positionen.
Det aktuelle punkt (vist med gult) flytter til det angivne område.

3.

Juster indtrængningsdybden ved hjælp af skydeknappen ③. Indtrængningsdybden kan
ligge mellem 50-100 mm.
BEMÆRK: Indtrængningsdybden i dialogen skal være den samme som indtrængnings-
dybden for den tilsluttede ultralyd.
 

Kun ultralydsprober med en indtrængningsdybde mellem 50 mm og 100 mm understøttes.

Udførelse af automatisk kalibrering

Dialogen Rod Detection giver løbende tilbagemeldinger om, hvilke billedobjekter der anvendes til
automatisk kalibrering.

①

②

Figur 130 

Trin

1. Juster de røde linjer ① for at udfiltrere de billedartefakter, som kunne detekteres som
stænger. Alt over den øverste linje og under den nederste linje vil blive ignoreret.

2. Hold proben opret og midt i gummidelen på ultralydsregistreringsfantomet, og sørg for
at tilpasse ultralydsplanet med fantomet.

3.

De hvide kalibreringspunkter i ultralydsbilledet fremhæves med grønt, hvis de detekteres
af softwarekalibreringsalgoritmerne. Ultralydsenheden skal blive i positionen i nogle se-
kunder.
• Hvis kalibreringen lykkes, åbner siden Ultrasound Verification.
• Hvis kalibreringen mislykkes, åbner siden Manual Rod Placement.

BEMÆRK: Du kan tilpasse billedindstillinger ved at vælge Image Settings ② i visningen.
 

Ultralydsregistreringsfantomet skal dækkes med afdækningsstykker under kalibreringen
for at sikre, at ultralydssonden er steril.

Start af ekstern ultralyd
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Opnåelse af en vellykket kalibrering

Kalibreringsalgoritmen bruger stænger fra kalibreringsfantomet til kalibrering af ultralydsproben.
Nedenstående billeder giver et indtryk af, hvordan formationen af de registrerede
ultralydsfantomstænger skal se ud for at opnå en vellykket kalibrering. Der er givet eksempler på
forskellige indtrængningsdybder.

Kalibrering Forklaring

• Stangregistrering ved hjælp af en kalibre-
ringsalgoritme i ultralydsbilledet fremgår af
venstre side.

• Match ultralydsproben med den viste stang-
formation.

• Der er registreret fem stænger ved hjælp af
en ultralydsprobe med en indtrængnings-
dybde på 60 mm.

Denne stangformation giver en vellykket kali-
brering af ultralydsproben.

• Match ultralydsproben med den viste stang-
formation.

• Otte stænger er synlige med en indtræng-
ningsdybde på 80 mm.

Denne stangformation giver en vellykket kali-
brering af ultralydsproben.

• Match ultralydsproben med den viste stang-
formation.

• Mindst otte stænger er synlige med en ind-
trængningsdybde på 100 mm.

Denne stangformation giver en vellykket kali-
brering af ultralydsproben.

Udførelse af manuel kalibrering

Hvis den automatiske kalibrering mislykkes, åbner dialogen Manual Rod Placement. I denne
dialog kan du manuelt forbedre den automatiske kalibrering ved manuelt at tilpasse de automatisk
valgte stænger fra den automatiske kalibrering. De hvide kalibreringspunkter fra
ultralydsregistreringsfantomet i ultralydsbilledet bruges til kalibrering.
En gengivelse af, hvordan korrekt manuel placering af stænger bør se ud, kan findes på
ultralydsfantomet ①.
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①

Figur 131 

②

Figur 132 

Trin

1.

Til kalibreringen anvendes en gengivelse af ultralydsbilledet. De valgte kalibreringspunk-
ter markeres automatisk med hvide trådkors. Trådkorsets position er midt i ultralydsbille-
dets hvide kalibreringspunkter.
BEMÆRK: Tryk på Try Again, hvis registreringsfantomets kalibreringspunkter ikke er ty-
deligt synlige i visningen. Softwaren fører dig tilbage til dialogen Rod Detection, hvor du
kan udføre en ny automatisk kalibrering.
 

2.

• For at tilpasse kalibreringspunktets position skal du trykke på det trådkors, der hører til
kalibreringspunktet, for at ændre dets position. Det valgte trådkors er fremhævet med
gult.

• For at placere et kalibreringspunkt skal du trykke på den ønskede position på skærmen.
Det aktuelle punkt (vist med gult) flytter til det angivne område. Tilpas kalibreringspunk-
terne manuelt, indtil de passer med midten af de hvide stænger på ultralydsbilledet.

Brug den forstørrede visning ② til finindstilling af positionen.

3.

Placér de enkelte kalibreringspunkter et efter et.
• Du tilføjer kalibreringspunkter eller vælger ekstra stænger ved at trykke på Add Rod.
• Du fjerner kalibreringspunkter eller fravælger stænger ved at trykke på Remove Rod.

BEMÆRK: Der kræves mindst fem kalibreringspunkter for at kunne udføre en kalibrering.
 

BEMÆRK: Det maksimale antal stænger kan variere alt efter kalibreringsdybde, som
nævnt på siden Manual Rod Placement.
 

Start af ekstern ultralyd
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Trin

4.

Tryk på Calibrate for at udføre en ny kalibrering ud fra de manuelt kalibrerede punkter.
Hvis den manuelle kalibrering mislykkes, åbner siden Ultrasound Calibration Error. Tryk
på:
• Try Again for at forbedre den nye positionering af kalibreringspunkterne.
• Cancel for at afbryde ultralydskalibreringen.

Hvis kalibreringen er vellykket, opfordrer softwaren dig til at verificere nøjagtigheden (se
side 213).

Yderligere muligheder for manuel kalibrering

Knap Funktion

Add Rod

Tilføjer et ekstra kalibreringspunkt (trådkors) for at definere en ny stang. Der
skal defineres mindst fem kalibreringspunkter for at få en vellykket kalibrering.
Der kan placeres et maks. antal kalibreringspunkter afhængigt af indtræng-
ningsdybden (se side 211).

Remove Rod Fjerner det valgte (gule) trådkors.

Reset Gendanner de kalibreringspunkter, der indledningsvist blev valgt til manuel ka-
librering.

Try Again

Siden Rod Detection åbner, når du anvender knappen Try Again for at bruge
den automatiske kalibrering til:
• udførelse af en vellykket automatisk kalibrering (se side 210) eller
• hentning af et nyt ultralydsbillede til manuel kalibrering

Calibrate Udfører en ny kalibrering ved hjælp af de manuelt definerede kalibreringspunk-
ter.

Cancel Annullerer kalibreringen af ultralydsproben og fører dig tilbage til hovedskær-
men.

Verificering af en ultralydskalibrering

②①

Figur 133 

Trin

1. Anbring ultralydsproben på ultralydsregistreringsfantomet. I visningen ① bør stænger-
ne og trådkorsene fra kalibreringen stemme overens med dem fra fantomet.
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2. I visningen ② kan du se kalibreringsoverlapningerne med ultralydsdataene (vist med
grønt). Sammenlign anatomiske pejlemærker med MR/CT-data.

3.

Vælg en af følgende muligheder:
• Tryk på Recalibrate. Dialogen Rod Detection åbner for automatisk ultralydskalibrering.
• Tryk på Improve. Dialogen Manual Rod åbner for manuel forbedring af kalibreringen.
• Tryk på Accept for at godkende den aktuelt verificerede probe.
• Tryk på Cancel for at annullere den aktuelle probekalibrering. Derefter føres du tilbage

til hovedskærmen.

BEMÆRK: Ændring af indtrængningsdybden, frekvensen eller andre ultralydsindstillinger på den
eksterne ultralydsenhed gør kalibreringen ugyldig. Der kræves en ny kalibrering.
 

BEMÆRK: Se afsnittet Verificering af sondekalibrering på side 204 for yderligere oplysninger
om, hvordan ultralyden skal verificeres.
 

Kontrol af ultralydskalibreringens nøjagtighed

Kontrollér altid nøjagtigheden af ultralydssporingen efter kalibrering ved at teste, om
ultralydsproben vises korrekt i CT/MR-dataene. Peg med proben mod kendte anatomiske
pejlemærker, og verificer den position, der vises på skærmen.

Ny kalibrering

Hvis verificeringen af proben viser sig at være unøjagtig, skal du rekalibrere ultralydsproben for at
få en nøjagtig kalibrering.
Ændring af indtrængningsdybden, frekvensen eller andre ultralydsindstillinger på den eksterne
ultralydsenhed gør kalibreringen ugyldig og kræver en ny kalibrering.
Tryk på Recalibrate på siden Ultrasound Verification for at åbne siden Rod Detection og
automatisk rekalibrere ultralydssonden.

Start af ekstern ultralyd
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11.3 Eksterne ultralydsværktøjer
11.3.1 Adgang til værktøjer

Adgang til ultralydsværktøjer

Når du har verificeret kalibreringen, viser dialogen Tools > Ultrasound alle tilgængelige
funktioner for External Ultrasound. 

Figur 134 

Tilgængelige værktøjer

Hvis du har softwarelicensen External Ultrasound, er der adgang til følgende ultralydsværktøjer:

Værktøj Forklaring Se

Ultrasound Probes Vælg og verificer en prækalibreret ultralydsprobe, eller
kalibrer en ny probe eller indtrængningsdybde. Side 203

Switch to BK Medical Ul-
trasound Brug af BK Medical Ultrasound. Side 224

Image Settings Justér indstillingerne for ultralydsbilledet f.eks. lysstyr-
ke, kontrast og mætning. Side 216

Object Shift Omplacer optegnede objekter. Side 151

Ultrasound Landmarks Definer pejlemærker ud fra ultralydsbilledet. Side 163

3-D Ultrasound Acquisiti-
on Hent 3D-ultralydsbilledsæt. Side 217
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11.3.2 Billedindstillinger

Generelle oplysninger

I dialogen Image Settings kan du justere indstillingerne af billedvisningen efter behov ved hjælp
af skydere. Du kan finde yderligere oplysninger om billedindstillingerne på side 52.

Justering af billedindstillinger

Figur 135 

Valgmuligheder

Vælg Tools > Ultrasound for at åbne dialogen Image Settings, hvor du kan foretage billedju-
steringer (se side 215).

Tryk på ikonet Image Settings inde i Ultrasound-visningen og Ultrasound Inline.

Eksterne ultralydsværktøjer
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11.4 Hentning af 3D-ultralyd
11.4.1 Indledning

Oversigt

3-D Ultrasound Acquisition giver dig mulighed for intraoperativt at hente nye billedsæt ved at
scanne volumenet af patientens hoved. Det nye billedsæt kan anvendes til navigeringsformål.

Hentede datas nøjagtighed

Hvis en ultralydsadapter går løs, er det muligt, at det intraoperativt hentede 3D
ultralydsbilledsæt ikke stemmer overens med det præoperative billedsæt.

Hentede 3D-ultralydsbilleder kan efter et stykke tid afvige fra patientens faktiske anatomi
på grund af f.eks. brainshift eller resektion.

Hentning af 3-D-ultralyd kan kun udføres nøjagtigt for væv, som forbliver i den samme
position i forhold til Mayfield-referenceenheden.

Tips til hentning af 3D-ultralyd

Figur 136 
• Bevæg adapteren i en lang, langsom, jævn fejende bevægelse (ca. 10 sekunder).
• Sporingsenheden skal vende mest muligt mod kameraet.
• Bevæg ikke adapteren hen over det samme område to gange.
• Hold adapteren mest muligt lodret. Kun en svag hældning er acceptabel.
• Ultralydsenheden skal hele tiden være fokuseret på interesseområdet.

For at undgå forsinkelse mellem ultralydbilledet og dets sammenhæng med CT-/MR-
billeder, skal proben bevæges langsomt og glidende. For at få størst mulig nøjagtighed
skal ultralyddataene hentes i en enkelt, langsom fejende bevægelse.
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Adgang til dialogen Acquisition of 3-D Ultrasound

Figur 137 

Trin

Vælg Ultrasound > Tools, og tryk på 3-D Ultrasound Acquisition for at åbne dialogen Acqui-
sition of 3-D Ultrasound.

Optagelse af ultralydsbilleder

Trin

1.

• Hold proben ind mod interesseområdet, og tryk på Start for at starte hentningen af ul-
tralydsdata.

• Drej proben langsomt for at registrere ultralydsbilleder nøjagtigt, samtidig med at du
passer på ikke at beskadige patientens væv.

BEMÆRK: Nu vises knappen Stop.
 

2.
Når hentningen af ultralydsbilleder er afsluttet, skal du trykke på Stop.
BEMÆRK: Det er muligt at fortsætte hentningen af ultralydsbilleder - op til 500 - ved at
trykke på Start igen.
 

3. Tryk på Accept for at gemme det hentede billedsæt.

4. Hvis der allerede er hentet ultralydsbilleder, kan du trykke på Clear for at slette dem.

Gemte billeder

Softwaren gemmer op til 500 billeder, som samles til ét billedsæt. Det nye billedsæt kan anvendes
til navigeringsformål (se side 137).

Hentning af 3D-ultralyd
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11.5 Ultralydsbilleder
11.5.1 Oversigt

Generelle oplysninger

Du kan få vist live ultralydsbilleder. Planlagte baner, objekter og punkter vises i billederne.

Før du begynder

Kontrollér, at ultralydsvideoudgangen er konfigureret (se side 208).

Visning ultralydsbilleder

Trin

1. Tryk på øjeikonet inde i den visning på hovedskærmen, du gerne vil have vist.

2. Vælg fanebladet Other Views.

3.

Tryk på Ultrasound-visning eller Ultrasound Inline-visning. Dialogen lukkes, og visnin-
gen er opdateret med det valgte ultralydsbillede.
BEMÆRK: Ultrasound Inline-visningen kræver desuden et valg af datasæt (se side
221).
 

Frysning af ultralydsbilleder

Det er muligt at fryse et ultralydsbillede med Ultrasound Freeze-ikonet inde i et ultralydsbillede.

Trin

1.
Tryk på det deaktiverede Ultrasound Freeze-ikon inde i visningen af en Ultra-
sound-visning eller i en Ultrasound Inline-visning.
Kun den ultralydsvisning, hvor ikonet aktiveres, påvirkes.

2. Tryk på det aktiverede Ultrasound Freeze-ikon for at ophæve frysningen af ul-
tralydsbilledet.

For at fryse ultralydsbilleder skal du bruge Ultrasound Freeze-funktionen i softwaren og
ikke den på ultralydsenheden.

Forskellige ultralydsvisninger

Visning Forklaring

Ultrasound
Giver dig mulighed for at få vist ultralydsbilledet.
Planlagte baner, objekter og punkter vises i billederne.

Ultrasound Inline
Giver mulighed for at få vist det valgte billedsæt med rekonstruerede CT/MR-
data, som matcher ultralyden (se side 221).
Planlagte baner, objekter og punkter vises i billederne.
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Ultralydens visningsretning og patientretningen er uafhængige af hinanden. En ændring af
retning for ACS-visningen vil ikke påvirke ultralydsvisningen.

Visningen af ultralyds- og videobilleder kan være forsinket, hvis systemets kapacitet
udnyttes fuldt ud.

Ultralydsbilleder
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11.5.2 Funktionen Ultrasound Inline-visning

Oversigt

Visningen Ultrasound Inline gør det muligt at få vist det valgte billedsæt med rekonstruerede CT-
eller MR-data, som matcher ultralyden.

Visning af en ultralydsrekonstruktion

Trin

1. Tryk på øjeikonet.

2. Vælg fanebladet Other Views. 

3. Tryk på Ultrasound Inline-visning. Dialogen lukkes, og visningen opdateres med Ultra-
sound Inline-visningen.

4.
Hvis der er flere billedsæt til rådighed, åbner dialogen Select Set. Vælg det billedsæt, du
gerne vil have vist. Dialogen lukkes, og visningen opdateres med Ultrasound Inline-vis-
ningen.

Billedvisning

Visningen øverst til højre viser Ultrasound Inline-visningen ①.

①

Figur 138 

Overlapning af Ultrasound Inline-visningen

Trin

1.

Tryk på det deaktiverede Overlay-ikon for at overlappe ultralydsrekonstruktio-
nen med ultralydsvideobilledet.
BEMÆRK: Hvis Doppler-modus på den eksterne ultralydsenhed er aktiveret,
skal du kontrollere farveoplysningerne på det eksterne display.
 

2. Tryk på det aktive Overlay-ikon for at slå Overlay-funktionen fra.
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Det overlappede ultralydsvideobillede kan skjule vigtige strukturer i det underliggende
billedsæt. Brug en ekstra visning til at få vist billedsættet, eller slå ultralydsoverlapningen
fra for at se efter skjulte strukturer.

Justering af overlapningen

Tryk på Image Settings-ikonet på Ultrasound Inline-visningen, og vælg fanebladet Overlay i
dialogen Image Settings.

①

③

②

④

Figur 139 

Nr. Funktion

① Justerer billedets Lower Threshold. De mørke dele af ultralydsbilledet vises ikke.

② Justerer billedets Upper Threshold. De lyse dele af ultralydsbilledet vises ikke.

③ Justerer ultralydsbilledets Intensity til ændring af det overlappede ultralydsbilledes trans-
parens.

④ Aktiverer Green Overlay på billedet for at ændre ultralydsbilledets farve til grønne nuan-
cer.

Ultralydsbilleder
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11.5.3 Konfigurering af ultralydsvisningen

Generelle oplysninger

Du kan få vist live ultralydsbilleder. Planlagte baner, objekter og punkter vises i billederne. Det
følgende indeholder forslag til konfiguration af visningen.

Forslag til visningslayout

① ② ③

④⑥ ⑤

Figur 140 

Nr. Visning

① Aksial

② Koronal

③ Sagittal

④ 3D-oversigt

⑤ Ultrasound Inline-visning uden overlap

⑥ Ultrasound Inline-visning med overlap

Værktøjsspidsen på en sporet, kalibreret ultralydsprobe er identisk med midten af den øverste
kant på den viste ultralydskegle. Den viste bane ligger i ultralydsplanet.
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11.6 BK Medical Ultrasound
11.6.1 Introduktion til BK Medical Ultrasound

Generelle oplysninger

Brainshift på grund af sammentrækning, væsketab eller fjernelse af en tumor kan begrænse
navigeringsnøjagtigheden ud fra præoperative billeder. Navigeret ultralyd anvendes til:
• intraoperativ identificering af og kompensering for brainshift
• visualisering og markering af kar

Før du begynder

• Patienten skal være registreret.
• Ultralydsenheden skal være sluttet korrekt til navigationssystemet.
• Der skal være sluttet en ultralydsadapter til ultralydssonden.

Læs kapitlerne om ultralydsadaptere og ultralydsregistreringsfantom i
instrumentbrugervejledningen grundigt igennem, inden du bruger ultralydsfunktionerne.

Inden der udføres en ultralydsstyret navigering, skal ultralydsproben kalibreres ved hjælp
af ultralydsregistreringsfantomet.

Begrænsninger

Denne manual beskriver, hvordan softwaren skal anvendes for at kontrollere og optage
ultralydsbilledet. Denne manual:
• Giver ikke anvisninger i, hvordan en ultralydsundersøgelse eller andre medicinske

procedurer skal udføres.
• Indeholder ingen medicinske protokoller til ultralydsundersøgelser eller medicinske

procedurer.
• Behandler ikke fortolkninger af scannede billeder.

Før du bruger BK Medical Ultrasound-softwarefunktionerne, skal du være uddannet i
kliniske procedurer i forbindelse med udførelse af ultralydsundersøgelser.

Viste ultralydsbilleder

De ultralydsbilleder, der vises på navigationsskærmen, er ikke egnet til diagnostisk brug.
Brug skærmen på ultralydsenheden, når billedkvaliteten er vigtig.

BK Medical Ultrasound
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11.6.2 Start af BK Medical Ultrasound

Generelle oplysninger

Ultralydintegreringen kræver en videoforbindelse mellem ultralydsenheden og
navigationssystemet. BK Medical Ultrasound kræver en direkte netværksforbindelse til Brainlab-
systemet.

Aktivering af ultralyden

Figur 141 

Trin

Åbn Tools > Ultrasound.
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11.6.3 Valg af ultralydsproben

Generelle oplysninger

For at navigere en ultralydsprobe skal proben kalibreres mindst én gang.

Valg af en ultralydsprobe

Figur 142 

Trin

Under Tools > Ultrasound > Probes vælger du den BK Medical-sonde, der skal bruges til navi-
gering, ved at trykke på ikonet.
Herefter opfordres du til at verificere sonden (se side 204).
BEMÆRK: Den kalibrerede probe, du har valgt, er fremhævet.
 

Sørg for at vælge den ultralydsprobe, der aktuelt anvendes ved navigeringen.

Flere valgmuligheder

Valgmuligheder

Tryk på Add New Probe for at tilføje en ny sonde. En dialogsekvens åbner for kalibrering af den
nye sonde (se side 229).

Du kan slette en sonde fra listen ved at trykke på den pågældende knap X. Du bliver bedt om at
bekræfte denne handling.
BEMÆRK: Det er ikke muligt at slette en ultralydsprobe, der er aktiv.
 

BK Medical Ultrasound
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11.6.4 Verificering af probekalibrering

Generelle oplysninger

Efter hver kalibrering af en ultralydsprobe eller efter valg af en allerede kalibreret probe er det
vigtigt at kontrollere kalibreringens nøjagtighed for at sikre en korrekt billedgengivelse.

Dialogen Ultrasound Verification

8

②①

Figur 143 

Nr. Komponent

①

Når du holder ultralydsproben ind mod ultralydsregistreringsfantomet, vises et ultral-
ydsbillede af fantomet.
• Små hvide områder i billedet angiver kalibreringspunkter (trådenes skæringspunkter i

fantomet).
• Gule trådkors angiver kalibreringspunkters beregnede position ud fra probens position.

②
Når du holder ultralydsproben ind mod patientens kranium, rekonstrueres det valgte bil-
ledsæt i overensstemmelse med den faktiske ultralydsplanretning. Du kan sammenligne
anatomiske pejlemærker med MR/CT-data.

Hvis doppler-funktionen anvendes, skal du kontrollere den korrekte farvegengivelse på
verificeringssiden med den eksterne ultralydsvisning. Der kræves en S-videoindgang for at
få en korrekt dopplergengivelse.

De oplysninger, som vises på navigationsskærmen af ultralyds-doppleren, kan variere fra
de oplysninger, der vises på ultralydssystemet. Lav dobbeltkontrol af displayet med det
eksterne ultralydssystem for at få et mere detaljeret billede.

Verificeringsfrekvens

Verificer kalibreringsnøjagtigheden, hver gang du udfører ultralydsstyret navigering under
hele sessionen.
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Verificering af nøjagtigheden ved hjælp af fantomet (mulighed 1)

Trin

1. Hold proben opret i forhold til ultralydsregistreringsfantomet.

2.
Verificer i billedvisningen ①, at de gule trådkors passer med de hvide områders position.
Hvis hvert trådkors ligger direkte over det hvide område (stænger), betyder det, at kalibre-
ringen er nøjagtig.

3. Kontrollér nøjagtigheden ved at bevæge proben langsomt for at se, om trådkorsenes be-
vægelse modsvarer stængernes bevægelse.

Verificering af nøjagtigheden direkte på kraniet (mulighed 2)

Trin

1. Hold proben ind mod et kendt pejlemærke på patientens kranium.

2. I Ultrasound Inline-visningen ② (se side 221) skal du verificere, at ultralydsbilledets ret-
ning stemmer overens med patientdataene.

Efterfølgende trin

Valgmuligheder

Hvis nøjagtigheden er tilstrækkelig god, skal du trykke på Accept for at bekræfte kalibreringen.

Hvis nøjagtigheden er utilstrækkelig, skal du trykke på Recalibrate.
Dialogen Rod Detection åbner (se side 210).

Det er også muligt at forbedre kalibreringen manuelt første gang ultralydsproben kalibreres. Tryk
på Improve. Dialogen Manual Rod Placement åbner (se side 211).

Flere valgmuligheder

Knap Funktion

Flip

Flip giver samme mulighed, mens ultralyden tilpasser ultralydsbilledet til
brugerens behov.
Spejler ultralydsvisningen og patientdatavisningen vertikalt. Derved ind-
stilles billedretningen i henhold til din opstillingsposition/patientretning.
BEMÆRK: Når spejlingsfunktionen anvendes, gøres en evt. eksisterende
kalibrering af en ultralydsprobe ugyldig. Tryk på Flip på verificeringssiden
for at tilpasse ultralydsbilledet til brugerens behov.
 

Recalibrate Recalibrate åbner dialogen Rod Detection, hvorefter du kan bruge auto-
matisk kalibrering til at forbedre kalibreringen (se side 210).

Improve

Improve åbner dialogen Manual Rod Placement. Herefter kan kalibrerin-
gen forbedres manuelt (se side 211).
BEMÆRK: Det er kun muligt at anvende Improve-funktionen efter den al-
lerførste gang, at ultralydssonden kalibreres.
 

Accept Godkender den verificerede ultralyd.

Cancel

Annullerer ultralyden og fører dig tilbage til hovedskærmbilledet.
BEMÆRK: Hvis en ultralydsprobe allerede er valgt og verificeret, bibehol-
des denne tidligere valgte probe som den valgte probe, hvis Cancel væl-
ges på verificeringssiden.
 

BK Medical Ultrasound
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11.6.5 Kalibrering af en ny BK Medical Ultrasound-sonde

Generelle oplysninger

Du skal udføre en kalibrering, hvis
• der ikke foreligger kalibrerede prober
• alle kalibrerede prober er blevet slettet
• verificeringen af probekalibreringen mislykkes

Forholdsregler ved kalibrering

Ultralydsregistreringsfantomet skal dækkes med afdækningsstykker under kalibreringen
for at sikre, at ultralydssonden er steril.

BK Medical forudkalibrerede ultralydsprober skal kalibreres med mindst 8 synlige
kalibreringstænger. Det er typisk tilfældet i 7 cm dybde eller mere, men ikke over 11 cm.

Udførelse af automatisk kalibrering

Dialogen Rod Detection giver løbende tilbagemeldinger om, hvilke billedobjekter der anvendes til
automatisk kalibrering.

①

Figur 144 

Trin

1. Indstil dybden til 8 cm (hvis muligt), så alle otte stænger er synlige.

2. Juster de røde linjer ① for at udfiltrere de billedartefakter, som kunne detekteres som
stænger. Alt over den øverste linje og under den nederste linje vil blive ignoreret.

3. Hold proben opret og midt i gummidelen på ultralydsregistreringsfantomet, og sørg for
at tilpasse ultralydsplanet med fantomet.

4.

De hvide kalibreringspunkter i ultralydsbilledet fremhæves med grønt, hvis de detekteres
af softwarekalibreringsalgoritmerne. Ultralydsenheden skal blive i positionen i nogle se-
kunder.
• Hvis kalibreringen lykkes, åbner siden Ultrasound Verification.
• Hvis kalibreringen mislykkes, åbner siden Manual Rod Placement.
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Udførelse af manuel kalibrering

Hvis den automatiske kalibrering mislykkes, åbner dialogen Manual Rod Placement. I denne
dialog kan du manuelt forbedre den automatiske kalibrering ved manuelt at tilpasse de automatisk
valgte stænger fra den automatiske kalibrering. De hvide kalibreringspunkter fra
ultralydsregistreringsfantomet i ultralydsbilledet bruges til kalibrering.
En gengivelse af, hvordan korrekt manuel placering af stænger bør se ud, kan findes på
ultralydsfantomet ①.

①

Figur 145 

②

Figur 146 

Trin

1.

Til kalibreringen anvendes en gengivelse af ultralydsbilledet. De valgte kalibreringspunk-
ter markeres automatisk med hvide trådkors. Trådkorsets position er midt i ultralydsbille-
dets hvide kalibreringspunkter.
BEMÆRK: Tryk på Try Again, hvis registreringsfantomets kalibreringspunkter ikke er ty-
deligt synlige i visningen. Softwaren fører dig tilbage til dialogen Rod Detection, hvor du
kan udføre en ny automatisk kalibrering.
 

2.

• For at tilpasse kalibreringspunktets position skal du trykke på det trådkors, der hører til
kalibreringspunktet, for at ændre dets position. Det valgte trådkors er fremhævet med
gult.

• For at placere et kalibreringspunkt skal du trykke på den ønskede position på skærmen.
Det aktuelle punkt (vist med gult) flytter til det angivne område. Tilpas kalibreringspunk-
terne manuelt, indtil de passer med midten af de hvide stænger på ultralydsbilledet.

Brug den forstørrede visning ② til finindstilling af positionen.

BK Medical Ultrasound
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Trin

3.

Placér de enkelte kalibreringspunkter et efter et.
• Du tilføjer kalibreringspunkter eller vælger ekstra stænger ved at trykke på Add Rod.
• Du fjerner kalibreringspunkter eller fravælger stænger ved at trykke på Remove Rod.

BEMÆRK: Der kræves mindst otte kalibreringspunkter for at kunne udføre en kalibrering.
 

4.

Tryk på Calibrate for at udføre en ny kalibrering ud fra de manuelt kalibrerede punkter.
Hvis den manuelle kalibrering mislykkes, åbner siden Ultrasound Calibration Error. Tryk
på:
• Try Again for at forbedre den nye positionering af kalibreringspunkterne.
• Cancel for at afbryde ultralydskalibreringen.

Hvis kalibreringen er vellykket, opfordrer softwaren dig til at verificere nøjagtigheden (se
side 213).

Yderligere muligheder for manuel kalibrering

Knap Funktion

Add Rod Tilføjer et ekstra kalibreringspunkt (trådkors) for at definere en ny stang. Der
skal defineres mindst otte kalibreringspunkter for at få en vellykket kalibrering.

Remove Rod Fjerner det valgte (gule) trådkors.

Reset Gendanner de kalibreringspunkter, der indledningsvist blev valgt til manuel ka-
librering.

Try Again

Siden Rod Detection åbner, når du anvender knappen Try Again for at bruge
den automatiske kalibrering til:
• udførelse af en vellykket automatisk kalibrering (se side 210) eller
• hentning af et nyt ultralydsbillede til manuel kalibrering

Calibrate Udfører en ny kalibrering ved hjælp af de manuelt definerede kalibreringspunk-
ter.

Cancel Annullerer kalibreringen af ultralydsproben og fører dig tilbage til hovedskær-
men.

Verificering af en ultralydskalibrering

8

②①

Figur 147 
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Trin

1. Anbring ultralydsproben på ultralydsregistreringsfantomet. I visningen ① bør stænger-
ne og trådkorsene fra kalibreringen stemme overens med dem fra fantomet.

2. I visningen ② kan du se kalibreringsoverlapningerne med ultralydsdataene (vist med
grønt). Sammenlign anatomiske pejlemærker med MR/CT-data.

3.

Vælg en af følgende muligheder:
• Tryk på Recalibrate. Dialogen Rod Detection åbner for automatisk ultralydskalibrering.
• Tryk på Improve. Dialogen Manual Rod åbner for manuel forbedring af kalibreringen.
• Tryk på Accept for at godkende den aktuelt verificerede probe.
• Tryk på Cancel for at annullere den aktuelle probekalibrering. Derefter føres du tilbage

til hovedskærmen.

BEMÆRK: Se afsnittet Verificering af sondekalibrering på side 227 for yderligere oplysninger
om, hvordan ultralyden skal verificeres.
 

Kontrol af ultralydskalibreringens nøjagtighed

Kontrollér altid nøjagtigheden af ultralydssporingen efter kalibrering ved at teste, om
ultralydsproben vises korrekt i CT/MR-dataene. Peg med proben mod kendte anatomiske
pejlemærker, og verificer den position, der vises på skærmen.

BK Medical Ultrasound
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11.6.6 BK Medical Ultrasound-værktøjer

Adgang til ultralydsværktøjer

Når du har verificeret kalibreringen, viser dialogen Tools > Ultrasound alle tilgængelige
funktioner for BK Medical Ultrasound.

Figur 148 
Hvis du har softwarelicensen BK Medical Ultrasound, er der adgang til følgende
ultralydsværktøjer:

Værktøj Forklaring Se

Ultrasound Probes Vælg og verificer en prækalibreret ultralydsprobe, eller
kalibrer en ny probe. Side 226

Disconnect BK Medical Afbryd den aktuelle ultralydsprobe. Side 224

Object Shift Omplacer optegnede objekter. Side 151

Ultrasound Landmarks Definer pejlemærker inde i et ultralydsbillede. Side 163

3-D Ultrasound Acquisiti-
on Hent 3D-ultralydsbilledsæt. Side 234

ULTRALYD
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11.6.7 Hentning af 3D BK Medical Ultrasound

Oversigt

3-D Ultrasound Acquisition giver dig mulighed for intraoperativt at hente nye billedsæt ved at
scanne volumenet af patientens hoved. Det nye billedsæt kan anvendes til navigeringsformål.

Hentede datas nøjagtighed

Hvis en ultralydsadapter går løs, er det muligt, at det intraoperativt hentede 3D
ultralydsbilledsæt ikke stemmer overens med det præoperative billedsæt.

Hentede 3D-ultralydsbilleder kan efter et stykke tid afvige fra patientens faktiske anatomi
på grund af f.eks. brainshift eller resektion.

Hentning 3D-ultralyd kan kun udføres nøjagtigt for væv, som forbliver konstant i forhold til
Mayfield-referenceenheden.

Tips til hentning af 3D-ultralyd

Figur 149 
• Bevæg adapteren i en lang, langsom, jævn fejende bevægelse (ca. 10 sekunder).
• Sporingsenheden skal vende mest muligt mod kameraet.
• Bevæg ikke adapteren hen over det samme område to gange.
• Hold adapteren mest muligt lodret. Kun en svag hældning er acceptabel.
• Ultralydsenheden skal hele tiden være fokuseret på interesseområdet.

For at undgå forsinkelse mellem ultralydbilledet og dets sammenhæng med CT-/MR-
billeder, skal proben bevæges langsomt og glidende. For at få størst mulig nøjagtighed
skal ultralyddataene hentes i en enkelt, langsom fejende bevægelse.

BK Medical Ultrasound
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Adgang til dialogen Acquisition of 3-D Ultrasound

Figur 150 

Trin

Vælg Ultrasound > Tools, og tryk på 3-D Ultrasound Acquisition for at åbne dialogen Acqui-
sition of 3-D Ultrasound.

Optagelse af ultralydsbilleder

Trin

1.

• Hold proben ind mod interesseområdet, og tryk på Start for at starte hentningen af ul-
tralydsdata.

• Drej proben langsomt for at registrere ultralydsbilleder nøjagtigt, samtidig med at du
passer på ikke at beskadige patientens væv.

BEMÆRK: Nu vises knappen Stop.
 

2.
Når hentningen af ultralydsbilleder er afsluttet, skal du trykke på Stop.
BEMÆRK: Det er muligt at fortsætte hentningen af ultralydsbilleder - op til 500 - ved at
trykke på Start igen.
 

3. Tryk på Accept for at gemme det hentede billedsæt.

4. Hvis der allerede er hentet ultralydsbilleder, kan du trykke på Clear for at slette dem.

Gemte billeder

Softwaren gemmer op til 500 billeder, som samles til ét billedsæt. Det nye billedsæt kan anvendes
til navigeringsformål (se side 137).
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11.6.8 BK Medical Ultrasound-billeder

Generelle oplysninger

Du kan få vist live ultralydsbilleder. Planlagte baner, objekter og punkter vises i billederne.

Før du begynder

Sørg for, at ultralydsenheden er korrekt sluttet til navigationssystemet via netværksforbindelse.

Visning ultralydsbilleder

Trin

1. Tryk på øjeikonet inde i den visning på hovedskærmen, du gerne vil have vist.

2. Vælg fanebladet Other Views.

3.

Tryk på Ultrasound-visning eller Ultrasound Inline-visning. Dialogen lukkes, og visnin-
gen er opdateret med det valgte ultralydsbillede.
BEMÆRK: Ultrasound Inline-visningen kræver desuden et valg af datasæt (se side
221).
 

Frysning af ultralydsbilleder

Det er muligt at fryse et ultralydsbillede med Ultrasound Freeze-ikonet inde i et ultralydsbillede.

Trin

1.
Tryk på det deaktiverede Ultrasound Freeze-ikon inde i visningen af en Ultra-
sound-visning eller i en Ultrasound Inline-visning.
Kun den ultralydsvisning, hvor ikonet aktiveres, påvirkes.

2. Tryk på det aktiverede Ultrasound Freeze-ikon for at ophæve frysningen af ul-
tralydsbilledet.

For at fryse ultralydsbilleder skal du bruge Ultrasound Freeze-funktionen i softwaren og
ikke den på ultralydsenheden.

Forskellige ultralydsvisninger

Visning Forklaring

Ultrasound
Giver dig mulighed for at få vist ultralydsbilledet.
Planlagte baner, objekter og punkter vises i billederne.

Ultrasound Inline
Giver mulighed for at få vist det valgte billedsæt med rekonstruerede CT/MR-
data, som matcher ultralyden (se side 221).
Planlagte baner, objekter og punkter vises i billederne.

Ultralydens visningsretning og den patientretning, der anvendes i ACS-visningerne, er
uafhængige af hinanden. En ændring af retning for ACS-visningen vil ikke påvirke
ultralydsvisningen.
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Visningen af ultralyds- og videobilleder kan være forsinket, hvis systemets kapacitet
udnyttes fuldt ud.

ULTRALYD
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11.6.9 Funktionen Ultrasound Inline-visning

Oversigt

Visningen Ultrasound Inline gør det muligt at få vist det valgte billedsæt med rekonstruerede CT-
eller MR-data, som matcher ultralyden.

Visning af en ultralydsrekonstruktion

Trin

1. Tryk på øjeikonet.

2. Vælg fanebladet Other Views. 

3. Tryk på Ultrasound Inline-visning. Dialogen lukkes, og visningen opdateres med Ultra-
sound Inline-visningen.

4.
Hvis der er flere billedsæt til rådighed, åbner dialogen Select Set. Vælg det billedsæt, du
gerne vil have vist. Dialogen lukkes, og visningen opdateres med Ultrasound Inline-vis-
ningen.

Billedvisning

Visningen øverst til højre viser Ultrasound Inline-visningen ①.

①

Figur 151 

Overlapning af Ultrasound Inline-visningen

Trin

1.

Tryk på det deaktiverede Overlay-ikon for at overlappe ultralydsrekonstruktio-
nen med ultralydsvideobilledet.
BEMÆRK: Hvis Doppler-modus på ultralydsenheden er aktiveret, skal du kon-
trollere farveoplysningerne på det eksterne display.
 

BK Medical Ultrasound
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Trin

2. Tryk på det aktive Overlay-ikon for at slå Overlay-funktionen fra.

Det overlappede ultralydsvideobillede kan skjule vigtige strukturer i det underliggende
billedsæt. Brug en ekstra visning til at få vist billedsættet, eller slå ultralydsoverlapningen
fra for at se efter skjulte strukturer.

Justering af overlapningen

Tryk på Image Settings-ikonet på Ultrasound Inline-visningen, og vælg fanebladet Overlay i
dialogen Image Settings.

①

③

②

④

Figur 152 

Nr. Funktion

① Justerer billedets Lower Threshold. De mørke dele af ultralydsbilledet vises ikke.

② Justerer billedets Upper Threshold. De lyse dele af ultralydsbilledet vises ikke.

③ Justerer ultralydsbilledets Intensity til ændring af det overlappede ultralydsbilledes trans-
parens.

④ Aktiverer Green Overlay på billedet for at ændre ultralydsbilledets farve til grønne nuan-
cer.
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11.6.10 Konfigurering af ultralydsvisningen

Generelle oplysninger

Du kan få vist live ultralydsbilleder. Planlagte baner, objekter og punkter vises i billederne. Det
følgende indeholder forslag til konfiguration af visningen.

Forslag til visningslayout

① ② ③

④⑥ ⑤

Figur 153 

Nr. Visning

① Aksial

② Koronal

③ Sagittal

④ 3D-oversigt

⑤ Ultrasound Inline-visning uden overlap

⑥ Ultrasound Inline-visning med overlap

Værktøjsspidsen på en sporet, kalibreret ultralydsprobe er identisk med midten af den øverste
kant på den viste ultralydskegle. Den viste bane ligger i ultralydsplanet.
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12 PAINT-NAVIGATION
12.1 Indledning
12.1.1 Oversigt

Generelle oplysninger

Paint-funktionen gør det muligt at spore kirurgisk fjernede vævsvolumener i patientens anatomi.
Den sporede information kan derefter ses som et afgrænset objekt i patientbilledsættene på
skærmen.

Anvendelsessituationer for Paint-funktionen

Paint-funktionen er praktisk i situationer som f.eks. resektion af polypper, tumorer eller væv
generelt (f.eks. bihulevægge). Den er mere beregnet til navigering på faste strukturer end til en
tumor langt nede i væv, hvor der kan forekomme brainshift.
Når væv er resekteret, kan Paint-instrumentet anvendes til at spore det resekterede område for at
oprette objekter til overlapning af patientbilledsættet. Hvis der f.eks. er polypvæv i billedsættet,
som ikke er dækket af Paint-objektet, kan yderligere resektion være nødvendig.
BEMÆRK: Den viste objektpositions nøjagtighed afhænger af den generelle
navigationsnøjagtighed. Anvendelse af Paint-funktionen erstatter ikke intraoperativ
billeddannelse.
 

Elastiske anatomiske strukturer kan flytte sig under maleproceduren. Derfor kan
markerede områder være større end forventet.

Paint-instrumenter

Paint-funktionen er beregnet til anvendelse sammen med Paint-instrumentet (pointer med flere
spidser i kombination med en Paint-pointer-spids). Spidserne er kugleformede for at forhindre
intraoperativ vævsbeskadigelse.
BEMÆRK: Du kan også anvende alle pointere, engangsstilletten og instrumenter kalibreret med
instrumentadapterenheder (størrelser: M, ML, L, XL) til oprettelsen af Paint-objekter.
 

Til instrumenter uden en kalibreret diameter som f.eks. pointere benytter softwaren en
kuglepensel på 4 mm til at farvelægge målområdet. Oprettelse af Paint-objekter med
sådanne instrumenter kan derfor give større Paint-objekter end forventet. Ved instrumenter
med en bestemt diameter anvendes der en cylindrisk pensel med samme højde og bredde
som instrumentdiameteren.
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12.2 Kalibrering og verificering af Paint-instrumenter
12.2.1 Oversigt

Generelle oplysninger

Paint-instrumenter er prækalibrerede. Brugeren skal ikke foretage yderligere kalibrering.
For at anvende Paint-instrumentet skal kalibreringen indlæses og instrumentets nøjagtighed
verificeres ved hjælp af en ICM4 eller referenceenheden.

Kalibrerings- og verificeringsdialoger

Figur 154 

Indlæsning af en prækalibrering

Trin

1. Hold Paint-instrumentet og ICM4 (eller referenceenheden) i kameraets synsfelt.

2. Indlæs prækalibreringen ved at trykke på Load i dialogen Instrument Calibration.

3.

Hvis der er prækalibreringer for mere end et instrument til rådighed, skal du vælge Paint
Instrument i dialogen Select Instrument.
BEMÆRK: Kontrollér, at du har tilsluttet en instrumentadapterenhed i den korrekte stør-
relse, som angivet i dialogen.
 

4.

Verificer kalibreringen i dialogen Verification of Calibration.
BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger om verificering af dette instrument i kapitlet Ca-
librating Instruments (se side 197).
 

BEMÆRK: Når nøjagtigheden verificeres ved hjælp af referenceenheden, er spidsafvigel-
sen mindst 2,8 mm på grund af den kugleformede spids på Paint-instrumentet. For at
kunne bestemme den faktiske spidsnøjagtighed skal du holde Paint-instrumentet opret i
keglen på referenceenheden og trække 2,8 mm fra den viste spidsafvigelse.
 

Indlæs altid den prækalibrerede instrumentkalibrering, når du bruger Paint-instrumentet,
da en manuel kalibrering ikke vil være præcis.

Kalibrering og verificering af Paint-instrumenter
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12.3 Brug af Paint-funktionen
12.3.1 Navigering

Før du begynder

• Patienten skal være registreret og navigationsnøjagtigheden verificeret.
• Det navigerede instruments kalibrering skal være verificeret.

Navigations- og registreringsnøjagtigheden har direkte indflydelse på Paint-funktionens
nøjagtighed.

Begrænsninger

Paint-funktionen kan ikke anvendes, hvis Freeze-tilstanden er aktiveret.
Paint-funktionen kan heller ikke anvendes, hvis der er fastlagt en værktøjsspidsforskydning (se
side 174).

Anvendelse af Paint-funktionen

①

Figur 155 

Trin

1.

Tryk på Paint ① i menulinjen for at starte en Paint-session.
BEMÆRK: Paint-knappen skal først aktiveres via Tools > Settings > Optional Menu
Bar Button (se side 49).
 

2.

Bring instrumentet ind i kameraets synsfelt og marker interesseområdet på patientens
anatomi. Det markerede område vises i billedvisningerne.
BEMÆRK: Maling starter kun, hvis instrumentet navigeres langsomt. Den stopper, hvis
instrumentet bevæges hurtigt mere end 1 cm.
 

3. Tryk på Paint igen, så snart markeringen af interesseområdet er udført. Dialogen Paint
Object Options åbner. Her kan du foretage ændringer af objektet (se side 244).
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12.3.2 Ændring af Paint-objektet

Dialogen til farvelægning af objekter

Dialogen Paint Object Options viser det oprettede Paint-objekt sammen med objektets navn.

Figur 156 

Valgmuligheder

Tryk på Accept for at gemme det aktuelt markerede område.

Tryk på Reject for at slette det aktuelt markerede område.

Ændring af Paint-objekter

Valgmuligheder

Du kan ændre Paint-objektets navn ved at trykke på Edit og angive et nyt navn i dialogen Enter
Name.

Du kan ændre Paint-objektets farve ved at vælge en farve i paletten.
BEMÆRK: Den valgte farve anvendes i de efterfølgende Paint-sessioner.
 

BEMÆRK: Paint-objektet kan også ændres på et senere tidspunkt via Data > Objects. Paint-
objekter håndteres på samme måde som ethvert andet objekt.
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12.3.3 Administration af Paint-objekter

Generelle oplysninger

Når der trykkes på Accept i dialogen Paint Object Options (se side 244), gemmes det farvelagte
område som et nyt objekt (når det bruges første gang under det kirurgiske indgreb).
Når Paint-funktionen bruges igen under det kirurgiske indgreb og der trykkes på Accept, føjes det
farvelagte område til det tidligere gemte Paint-objekt.
Der er imidlertid også følgende muligheder:
• Det farvelagte område kan gemmes som et nyt objekt.
• Det farvelagte område kan føjes til et andet objekt (f.eks. et objekt, der er planlagt i iPlan).

Oprettelse af et nyt Paint-objekt

Gå frem på følgende måde for at gemme det nyligt farvelagte område:

Figur 157 

Trin

1. Så snart du har udført markeringen af interesseområdet åbner dialogen Paint Object Op-
tions.

2. Tryk på Choose Different Object. Dialogen Select Object to Modify åbnes.

3. Tryk på Create new object.

4. Angiv et navn for det nye objekt i dialogen Enter Name.

5. Tryk på Accept i dialogen Paint Object Options for at gemme det nye objekt.

BEMÆRK: Det nye objekt vil også blive valgt ved efterfølgende Paint-sessioner.
 

Tilføjelse til andre objekter

Det nyligt farvelagte område gemmes til et allerede eksisterende objekt på følgende måde:

Trin

1. Så snart du har udført markeringen af interesseområdet åbner dialogen Paint Object Op-
tions.

2. Tryk på Choose Different Object. Dialogen Select Object to Modify åbnes.

3. Vælg det objekt i listen, du vil føje det farvelagte område til.
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Trin

4. Tryk på Accept i dialogen Paint Object Options for at gemme det ændrede objekt (det
farvelagte område plus det valgte oprindelige objekt).

BEMÆRK: Det valgte objekt vil også blive valgt ved efterfølgende Paint-sessioner.
 

Patientplanen ændres, når ændringerne til objektet er godkendt. Det kan ikke annulleres
senere.
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13 NAVIGERING OG
INDSTILLING AF
INSTRUMENTER

13.1 VarioGuide
13.1.1 Indledning

Om VarioGuide-navigation

VarioGuide er et prækalibreret instrument, som kan benyttes til udførelse af rammeløse biopsier
og kateteranlæggelse. VarioGuide-assistenten i softwaren vejleder dig gennem de nødvendige
trin til korrekt indstilling af instrumentet til en planlagt bane.
Ved hjælp af VarioGuide kan du navigere den prækalibrerede engangsbiopsinål type A til
banen. VarioGuide bruger den aktuelt aktive/målbane til justering.

Du kan også navigere andre sporede instrumenter (f.eks. standardbiopsinåle med en tilsluttet
instrumentadapter) og ikke-sporede instrumenter.

Biopsi-nøjagtighed

Nøjagtige biopsier, der bruger VarioGuide i kombination med Brainlab Engangs-biopsinål er
mulige for læsioner med en diameter på mere end 10 mm.
Vær opmærksom på, at nøjagtigheden bliver ringere med fx:
• større læsionsdybde
• større overordnet afstand mellem VarioGuide og mållæsion
• instrumentets fleksibilitet

Anbring VarioGuide tæt på hovedet (tag højde for synlighed, og undgå kollision med hovedet
under indstillingen). Bemærk, at de mulige afvigelser fra det planlagte mål er større for mere
fleksible instrumenter.

Før du begynder

Saml VarioGuide som beskrevet i instrumentbrugervejledningen.

Oversigt over arbejdsgangen

Arbejdsgang Se

1. Kontrollér VarioGuide’s nøjagtighed. Side 249

2. Kontrollér engangsbiopsinålen type A (såfremt relevant). Side 265

3.
Bring VarioGuide i startpositionen. Dette giver samlingerne fra VarioGuide
en central position, idet de udgør grundlaget for de efterfølgende justerin-
ger.

Side 251
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Arbejdsgang Se

4. Anvend grovjusteringer til at positionere VarioGuide i forhold til det planlag-
te indgangspunkt og den planlagte bane. Side 252

5. Anvend præcise justeringer til at positionere VarioGuide i forhold til banen. Side 253

6. Kontrollér indstillingen og foretag om nødvendigt finjusteringer. Side 255

7.
Navigér instrumentet til det planlagte målpunkt:
• Instrumenter generelt
• Engangsbiopsinål type A

Side 256
Side 257

Minimalt invasive procedurer

Ved biopsier, hvor visuel kontrol af de anatomiske pejlemærker med henblik på
navigationsnøjagtighed er begrænset pga. en minimalt invasiv tilgang, skal der verificeres
omhyggeligt og kontinuerligt på de anatomiske pejlemærker, som er tilgængelige i afdækkede
områder.

VarioGuide
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13.1.2 Verificering af instrumenter

Verificering af VarioGuide

①

②

Figur 158 

Trin

1.
Åbn Tools > Instruments, og tryk på VarioGuide.
Dialogen VarioGuide Verification åbnes.

2.

Anbring en pointer i omdrejningspunkterne ① på styreringen et efter et. Softwaren viser
afvigelsen. Styreringen indeholder otte omdrejningspunkter. Mindst tre punkter skal verifi-
ceres, afhængigt af tilgængeligheden på grund af VarioGuide’s position.
Hvis den samlede afvigelse er mindre end 1,0 mm, lyser lampen ② grønt, og angiver der-
ved, at nøjagtigheden er tilstrækkelig god.

Fejlfinding ved VarioGuide-verificering

Hvis nøjagtigheden ikke tilstrækkelig god, skal du kontrollere at:
• VarioGuide er korrekt samlet
• Styreringen er fastgjort ordentligt
• VarioGuide-enheden ikke er bøjet

Verificering af engangsbiopsinålen

Se anvisningerne på side 265.
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13.1.3 Adgang til VarioGuide-assistenten

Før du begynder

Kontrollér, at der er fastlagt en bane (se side 156).

Aktivering af VarioGuide-navigation

Figur 159 

Trin

Åbn Tools, og tryk på VarioGuide.
Dialogen Initial Position åbnes.

VarioGuide
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13.1.4 Fastlæggelse af udgangsposition og udførelse af grovjusteringer

Fastlæggelse af udgangsposition

①

③

②

Figur 160 

Trin

1.
Skub enhedsholderen ind i ringsamleleddet, indtil enden af enhedsholderen når stregen
på ringsamleleddet.
Flugt de vandrette og lodrette streger på de to komponenter ①.

2. Ret stregerne på enhedsholderen ind efter stregerne på VarioGuide-enheden ②.

3. Lås alle samleled ved at spænde skruerne.

4. Tryk på Proceed for at gå videre til grovjusteringstrinnene.

BEMÆRK: Tryk på Assembly Video ③ for at få en vejledende animation om, hvordan
VarioGuide samles.
 

BEMÆRK: Det er praktisk at få foretaget disse indstillinger, når enheden samles efter
steriliseringen.
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Grovjustering af VarioGuide

Trin

1.

①

Anvend spændegrebet ① i midten til at ind-
stille VarioGuide for at positionere banen og
tilpasse det viste trådkors i forhold til det
planlagte indgangspunkt i billedvisningen.
BEMÆRK: Rotér om nødvendigt de viste
3D-billede, indtil det passer med patientens
retning (tryk på de øverste venstre og højre
hjørner af billedvisningen).
 

Når trådkors og indgangspunkt flugter, og in-
strumentet er grovindstillet i forhold til banen,
viser softwaren Lock joint!.
Softwaren viser den minimuminstrument-
længde, der kræves for at nå til det planlagte
målpunkt.

2. Drej spændegrebet i midten med uret for at låse det.

3.
Når samleleddet er korrekt justeret, fører softwaren dig til det næste justeringstrin.
Du kan også gå til de næste trin ved at trykke på Proceed.

VarioGuide
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13.1.5 Udførelse af finjusteringer

Om justeringstrin

Der skal justeres 3 samleled (Joint 1, Joint 2 og Joint 3) for at indstille VarioGuide. Udførelse af
den enkelte justering:
• Løsn det samleled, der henvises til i hver dialog. Softwaren registrerer det pågældende

samleled og viser den værdi, hvormed samleleddet skal justeres.
• Når afvigelsen er tæt på 0°, viser softwaren Lock joint! i dialogen, og lampen lyser grønt.
• Når hvert enkelt samleled er korrekt justeret, fører softwaren dig til det næste justeringstrin. Du

kan også gå til de næste trin ved at trykke på Proceed.
BEMÆRK: Softwaren tillader, at du går videre til næste trin, selvom lampen ikke lyser grønt.
Kontrollér, at nøjagtigheden er tilstrækkelig god, før du går videre.
 

Nyindstilling af VarioGuide

Hvis du ændrer på styreringen eller ændrer instrumentdiameteren, skal VarioGuide
nyindstilles i forhold til banen.

Indstilling af VarioGuide i forhold til den planlagte bane

Trin

1.

Drej VarioGuide ca. 60° omkring Led 1
(Joint 1) for at aktivere målevisningen.
Indstil Led 1 (Joint 1), indtil afvigelsen er
tæt på 0°.

2.

Indstil Led 2 (Joint 2), indtil afvigelsen er
tæt på 0°.
Rotér omhyggeligt Led 2 (Joint 2), indtil
den viste vinkelafvigelse er tæt på 0°. De-
refter kan du låse Led 2 (Joint 2).
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Trin

3. Indstil Led 3 (Joint 3), indtil afvigelsen er
tæt på 0°.

Når alle indstillingstrin er udført, åbner dialogen Review Adjustment, hvor du kan kontrollere
indstillingens nøjagtighed.

VarioGuide

254 Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



13.1.6 Kontrol af nøjagtigheden

Verificering af nøjagtighed

Figur 161 

Trin

1. Kontrollér, at VarioGuide (lyserød) er indstillet korrekt i forhold til den planlagte bane
(grøn).

2.
Softwaren viser den skønnede afvigelse fra VarioGuide til banens planlagte indgang og
målpunkter.
Hvis nøjagtigheden er tæt på 0°, viser lampen for hvert af de pågældende samleled grønt.

3.
• Tryk på Confirm, hvis indstillingen er i orden. Navigationsvisningen åbnes.
• Hvis der er en stor afvigelse i nøjagtigheden, eller du ønsker at gentage indstillingen,

kan du trykke på Start Again. Dialogen Initial Position åbnes.

BEMÆRK: Når indstillingen af VarioGuide er udført og nøjagtigheden kontrolleret, kan kontrollen
til enhver tid åbnes igen ved at trykke på VarioGuide i dialogen Tools.
 

Minimalt invasive procedurer

Ved biopsier, hvor visuel kontrol af de anatomiske pejlemærker med henblik på
navigationsnøjagtighed er begrænset pga. en minimalt invasiv tilgang, skal der verificeres
omhyggeligt og kontinuerligt på de anatomiske pejlemærker, som er tilgængelige i afdækkede
områder.

NAVIGERING OG INDSTILLING AF INSTRUMENTER

Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 255



13.1.7 Navigering af generelle instrumenter med VarioGuide

Generelle oplysninger

Når du har indstillet VarioGuide, kan du anvende guiden til at navigere et instrument (f.eks. en
standardbiopsinål) til banens planlagte målpunkt.

Navigationsskærm

For at opnå det bedste resultat anbefales det, at du benytter Auto-Pilot-, Axial-, Coronal- og
Sagittal-visningerne til at føre instrumentet, dvs. biopsinålen, ad banen til målpunktet.

Figur 162 
I billedvisningerne vises VarioGuide allerede indstillet efter banen. Softwaren vises afstanden fra
bunden af styreringen (angivet af det lyserøde trådkors) til målpunktet.

VarioGuide
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13.1.8 Navigering af engangsbiopsinålen med VarioGuide

Sporing af nålen

Softwaren sporer nålens indføringsdybde ved hjælp af to reflekterende plader på nålens
sporingsenhed. Nålens bane spores ved hjælp af VarioGuide-sporingsenheden.

Før du begynder

Trin

Kontrollér, at nålen er blevet verificeret (se side 265).

Beregning af nålens stopposition

Trin

1.
①

②

Se værdien for afstanden til målet, der vises
på skærmen.
Vær opmærksom på, at 10 mm-skærestykket
① på engangsbiopsinålen type A starter
2,0 mm fra spidsen af nålen ②.
BEMÆRK: Sørg for, at afstanden mellem bio-
psikanalen og målet er mindre end: (biopsinå-
lens længde) minus (biopsikanalens længde).
 

2. 50 mm
For at beregne nålens stopposition skal du
lægge afstanden til målet (vist på navigations-
skærmen) til styreringens diameter (50 mm).

3.

③
Mål den beregnede stopposition på engangs-
biopsinålen type A med en lineal.

4. Lås stopperen ③ på biopsinålen på den beregnede position.

5. Sæt biopsinålen ind i styreringen, og naviger nålen til det planlagte målpunkt (se side
264).

For at sikre, at indtrængningsdybden for engangsbiopsinålen type A er korrekt, er det
vigtigt at følge trin 3 og 4. Hvis sporingsenheden på nålen forsvinder af syne under
navigeringen, forhindrer stopperen, at nålen trænger længere ind end til det planlagte mål.
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Håndtering af styreringen

②①

Figur 163 

Vær opmærksom på, at når du fjerner låseringen ① på styreringen (f.eks. for at tage det
monterede instrument ud), løsnes den udvendige ring ② også. Sørg for at håndtere
styreringkomponenterne forsigtigt, når du tager dem af.

VarioGuide
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13.2 Rammeløst biopsisystem
13.2.1 Indledning

Om det rammeløse biopsisystem

Det rammeløse biopsisystem kan anvendes til at udføre rammeløse biopsier, vejledt af
navigationssoftwaren.
Du kan navigere:
• Den prækalibrerede engangsbiopsinål type A til en bane, der er forudplanlagt med iPlan eller

navigationssystemet.
• Andre sporede instrumenter (f.eks. standardbiosinåle med en tilsluttet instrumentadapter) og

ikke-sporede instrumenter.

Om dette afsnit

Dette afsnit beskriver anvendelsen af det rammeløse biopsisystem til navigering af
engangsbiopsinålen type A.
Hvis du ønsker at navigere et andet sporet instrument, skal du montere en instrumentadapter og
kalibrere instrumentet som beskrevet på side 181.

Før du begynder

Saml det rammeløse biopsisystem som beskrevet i instrumentbrugervejledningen.

Oversigt over arbejdsgangen

Arbejdsgang Se

1. Kontrollér engangsbiopsinålen type A (såfremt relevant). Side 265

2. Kontrollér biopsikanalen (indstillingsværktøj). Side 260

3. Indstil biopsikanalen i forhold til den planlagte bane (hvis en bane er plan-
lagt). Side 261

4. Beregn biopsinålens indtrængningsdybde. Side 262

5. Naviger nålen til det planlagte målpunkt. Side 264

Minimalt invasive procedurer

Ved biopsier, hvor visuel kontrol af de anatomiske pejlemærker med henblik på
navigationsnøjagtighed er begrænset pga. en minimalt invasiv tilgang, skal der verificeres
omhyggeligt og kontinuerligt på de anatomiske pejlemærker, som er tilgængelige i afdækkede
områder.
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13.2.2 Verificering af instrumenter

Verificering af engangsbiopsinålen

Se anvisningerne på side 265.

Verificering af biopsikanalen

Figur 164 

Trin

1.
Åbn Tools > Instruments, og tryk på Alignment Tool.
Dialogen Alignment Tool Verification åbnes.

2. Sørg for, at de indsatte dele skrues godt fast i biopsikanalen.

3. Monter en biopsijusteringsenhed på biopsikanalen. 

4. Sæt biopsikanalen ind i 10 mm-bøsningen på ICM4 (se side 192), og sørg for, at kana-
lens ende berører bøsningens bund.

5.
Softwaren beregner og viser værktøjsspids- og værktøjsbaneafvigelsen ud fra ICM4’s og
biopsijusteringsenhedens koordinater.
Gennemgå de viste værdier, og beslut om de kan godkendes til den aktuelle procedure.

Fejlfinding ved biopsikanalverificering

Hvis nøjagtigheden ikke tilstrækkelig god, skal du kontrollere at:
• Biopsikanalen er samlet korrekt
• Biopsikanalen er anbragt korrekt i ICM4-bøsningen

Rammeløst biopsisystem
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13.2.3 Indstilling af biopsikanalen og beregning af instrumentets indtrængningsdybde

Før du begynder

For at opnå det bedste resultat anbefales det, at du benytter Auto-Pilot-, Axial-, Coronal- og
Sagittal-visningerne til at føre instrumentet ad banen til målpunktet.
BEMÆRK: Auto-Pilot-visningen er kun til rådighed, hvis en bane er planlagt og vises.
 

Indstilling af biopsinålen i forhold til den planlagte bane

②

①

Figur 165 

Trin

1. Sæt biopsinålen ind i manchetten på det rammeløse biopsisystem. Navigationsskær-
men ① viser en virtuel gengivelse.

2. Tag fat i biopsinålen og åbn spændegrebet i midten.

3.
Rotér biopsikanalen omkring A-P-aksen og flyt den parallelt, indtil den flugter med den
forudplanlagte bane i de aksiale, koronale og sagittale visninger. Benyt de pile, der vises i
Auto-Pilot-visningen, som hjælp til indstillingen.

4.

Rotér biopsikanalen omkring H-F-aksen og flyt den parallelt, indtil den er positioneret i for-
hold til den forudplanlagte bane. Benyt de pile, der vises i Auto-Pilot-visningen, som
hjælp til indstillingen.
Gentag om nødvendigt trin 3 og 4, indtil biopsikanalen er positioneret korrekt.

5.
Kontrollér indstillingen i Auto-Pilot-visningen. For at være sikker på at biopsikanalen er
positioneret korrekt skal trådkorsene for mål, indgang og værktøjsspids ligge oven på hi-
nanden ②.

6. Kontrollér, at læsionen kan nås med det tilsigtede instrument, og husk, at 70 mm af instru-
mentet indsættes i biopsikanalen (se side 262).

7. Spænd spændegrebet til det rammeløse biopsisystem for at låse biopsikanalen i sin po-
sition.

8. Kontrollér indstillingens kvalitet ved at zoome ind i hver visning. Målpunktet for den tilsig-
tede biopsi skal være placeret i midten af den virtuelle biopsikanal.

9. Herefter vises afstanden til målet nederst i navigationsvisningerne.
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Indstilling af biopsikanalen uden bane

Hvis der ikke er planlagt en bane:

Trin

1.

Indstil Tool Tip Offset (se side 174) til en værdi, der er en lille smule større end dybden
for den tilsigtede biopsi.
BEMÆRK: Sørg for, at afstanden mellem biopsikanalen og målet er mindre end: Biopsi-
nålens længde - biopsikanalens længde.
 

2. Sæt biopsikanalen ind i manchetten på det rammeløse biopsisystem. Navigationsskær-
men viser en virtuel gengivelse af kanalen.

3. Tag fat i biopsikanalen og åbn spændegrebet i midten.

4. Justér det rammeløse biopsisystem, indtil den virtuelle værktøjsakse møder mållæsio-
nen.

5. Kontrollér, at læsionen kan nås med det tilsigtede instrument, og husk, at 70 mm af instru-
mentet indsættes i biopsikanalen (se side 262).

6. Spænd spændegrebet til det rammeløse biopsisystem for at låse biopsikanalen i sin po-
sition.

7.
Finindstil Tool Tip Offset, indtil den virtuelle værktøjsspids er inde i mållæsionen.
BEMÆRK: Dette er nu afstanden til målet.
 

8. Kontrollér indstillingens kvalitet ved at zoome ind i hver visning. Målpunktet for den tilsig-
tede biopsi skal være placeret i midten af den virtuelle biopsikanal.

Beregning af instrumentets stopposition

Trin

1. Kontrollér, at instrumentet er blevet verificeret (se side 260).

2.
①

②

Se værdien for afstanden til målet, der
vises på skærmen.
Vær opmærksom på, at 10 mm-skære-
stykket ① på engangsbiopsinålen type
A starter 2,0 mm fra spidsen af nålen ②.

3.

70 mm + x mm

For at beregne instrumentets stoppositi-
on skal du lægge afstanden til målet (vist
på navigationsskærmen) til biopsikana-
lens længde (70 mm). Eksemplet neden-
for viser beregningen for engangsbio-
psinål type A.

4.

③
Mål stoppositionen på instrumentet med
en lineal.

5. Lås stopperen ③ på instrumentet på den beregnede position.

6. Sæt instrumentet ind i biopsikanalen, og naviger instrumentet til det planlagte målpunkt
(se side 264).

Rammeløst biopsisystem
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Navigering af instrumenter

For at sikre, at indtrængningsdybden for engangsbiopsinålen type A er korrekt, er det
vigtigt at følge trinene 3-5 i den foregående tabel. Hvis sporingsenheden på nålen
forsvinder af syne under navigeringen, forhindrer stopperen, at nålen trænger længere ind
end til det planlagte mål.

Husk, når du anvender biopsinåle, at instrumentspidsen ikke nødvendigvis er nålens
arbejdscenter. I så fald skal instrumentet føres forbi navigationsmålet, så dets
arbejdscenter kan positioneres i målstrukturen.
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13.3 Engangsbiopsinål type A
13.3.1 Indledning

Oversigt over nålkomponenter

⑤

④

③②①

Figur 166 

Nr. Komponent Funktion

① Sporingsenhed To reflekterende plader gør det muligt for kameraet at spore nålens
indtrængningsdybde ved navigeringen.

② Stålkanyle

• Udvendig diameter: 1,8 mm
• Skærestykke: 10 mm
• Maks. indtrængningsdybde: 140 mm

BEMÆRK: Stålkanylen er den eneste del af nålen, der er egnet til
invasiv brug.
 

③ Stopper Fikseret på nålen ved den målte indtrængningsdybde for at forhin-
dre nålen i at trænge længere ind end den planlagte dybde.

④ Vakuumsprøjte Anvendes til standardprocedure.

⑤ Lineal Til måling af den planlagte indtrængningsdybde på nålen.

Engangsbiopsinål type A
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13.3.2 Verificering af engangsbiopsinålen

Adgang til verificering

Trin

Åbn Tools > Instruments, og tryk på Biopsy Needle.
Dialogen Biopsy Needle Verification åbnes. 

Figur 167 

Verificering med VarioGuide

Trin

1. Indstil styreringen, så du kan indføre nålen lodret.

2.
Sæt engangsbiopsinålen type A ind i styreringen, indtil Stop markeres med blåt.
Pilene angiver, i hvilken retning nålen skal justeres for at nå frem til indtrængningsdybden.

3. Spænd låseringen for at fiksere nålen i styreringen.

4. Softwaren beregner og viser biopsinålens baneafvigelse ud fra koordinaterne for nålens
sporingsenhed og VarioGuide-sporingsenheden.

Verificering med det rammeløse biopsisystem

Trin

1.
Sæt engangsbiopsinålen type A ind i biopsikanalen med biopsijusteringsenheden
monteret, indtil Stop markeres med blåt.
Pilene angiver, i hvilken retning nålen skal justeres for at nå frem til indtrængningsdybden.

2. Fiksér nålen i biopsikanalen ved at spænde fikseringsskruen på kanalen.

3. Bring biopsikanalen og nålen i lodret position.

4. Softwaren beregner og viser biopsinålens baneafvigelse ud fra koordinaterne for hhv. nå-
lens og biopsijusteringsenhedens sporingsenhed.
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Fejlfinding ved verificering af nål

Hvis nøjagtigheden ikke tilstrækkelig god, skal du kontrollere at:
• Sporingsenheden for nålen og for VarioGuide/biopsijusteringsenheden er synlige for

kameraet.
• De reflekterende flader ikke er snavsede eller beskadigede.
• Nålen ikke er bøjet.

BEMÆRK: De flade markører på nålen kræver en mere direkte vinkel i forhold til kameraet end de
reflekterende engangsmarkørkugler.
 

Engangsbiopsinål type A
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13.3.3 Navigering af engangsbiopsinålen

Generelle oplysninger

Når engangsbiopsinålen er samlet korrekt med VarioGuide (se side 257) eller det rammeløse
biopsisystem (se side 262), kan du navigere nålen til det planlagte målpunkt.

Sporing af nålen

Nålens indføringsdybde spores ved hjælp af de to reflekterende plader på nålens sporingsenhed.
Nålens bane spores ved hjælp af:
• VarioGuide-sporingsenheden, hvis du anvender VarioGuide.
• Biopsijusteringsenheden, hvis du anvender det rammeløse biopsisystem.

Sporingsanvisninger

Begge de reflekterende plader på nålens sporingsenhed skal være i kameraets synsfelt.
Positionér nålens sporingsenhed i en ret vinkel i forhold til kameraet og midt i kamerabilledet.
VarioGuide-sporingsenheden eller biopsijusteringsenheden skal til enhver tid være synlig for
kameraet.

Pointeren spores ikke, mens engangsbiopsinålen er i kameraets synsfelt. Den kan spores
igen, hvis engangsbiopsinålen ikke kan ses i kameraets synsfelt i mindst to sekunder.

Navigationsskærm

①

②

Figur 168 

Nr. Forklaring

① Brun står for engangsbiopsinålen.

② En lyserød streg står for biopsistykket på engangsbiopsinålen (2,0 mm fra nålens
spids).

Vær opmærksom på, at softwaren beregner afstanden fra spidsen af engangsbiopsinålen
til det planlagte målpunkt. Biopsistykket befinder sig imidlertid ikke ved nålens spids.
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Navigering af nålen

Trin

1. Indstil det rammeløse biopsisystem eller VarioGuide, så det lyserøde trådkors matcher
det planlagte indgangspunkt.

2.
Match det brune trådkors (angiver nålens spids) med det planlagte målpunkt.
Afstanden fra det navigerede instrument til det planlagte målpunkt vises i billedvisninger-
ne.

Biopsinålsvisning Afstand til målpunktet

Synlig for kameraet Softwaren viser afstanden fra nålens spids til det planlagte mål-
punkt.

Ikke synlig for kameraet

• VarioGuide-navigation: Softwaren viser afstanden fra enden af
ringen til det planlagte målpunkt.

• Rammeløst biopsisystem-navigation: Softwaren viser afstan-
den fra enden af biopsikanalen til det planlagte målpunkt.

BEMÆRK: Når biopsinålen er navigeret til målpunktet, kan biopsien udføres efter kirurgisk
standardprocedure.
 

Under navigeringen

VarioGuide-sporingsenheden og biopsijusteringsenheden skal til enhver tid være synlige for
kameraet. Under navigeringen viser softwaren meddelelsen ”needle not aligned” i
billedvisningerne, hvis biopsinålen og den relevante enhed ikke er indstillet korrekt (f.eks. hvis
nålen er bøjet eller ikke er isat korrekt). Hvis dette sker, skal du kontrollere biopsiinstrumenternes
nøjagtighed, som beskrevet på side 249 (for VarioGuide) og side 260 (for det rammeløse
biopsisystem).
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14 NAVIGERING AF
ENGANGSSTILET

14.1 Indledning
14.1.1 Om engangsstilet

Generelle oplysninger

Ved hjælp af engangsstiletten kan du navigere katetre og shunts fra andre producenter langs en
forberedt bane. Navigering udføres med frihånd. Softwaren sporer engangsstilettens bane ved
hjælp a reflekterende plader ① på engangsstilettens sporingsenhed. 

①

Figur 169 

Engangsstiletten er et frihåndsværktøj og er ikke egnet til meget præcis placering af shunt
eller kateter.
BEMÆRK: Du kan finde yderligere oplysninger om engangsstiletten i
instrumentbrugervejledningen.
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14.2 Anvendelse af engangsstiletten
14.2.1 Kalibrering og verificering af engangsstiletten

Generelle oplysninger

Engangsstiletten er prækalibreret. Det betyder, at softwaren indeholder kalibreringsoplysninger
om engangsstiletten. Brugeren skal ikke foretage yderligere kalibrering.
For at kunne anvende engangsstiletten skal du først indlæse kalibreringen og verificere dens
nøjagtighed ved hjælp af en ICM4 eller referenceenhed.

Indlæsning af en prækalibrering

Trin

1. Hold engangsstiletten i kameraets synsfelt.

2. Indlæs prækalibreringen ved at trykke på Load i dialogen Instrument Calibration.

3. Hvis der er prækalibreringer for mere end et instrument til rådighed, skal du vælge en-
gangsstiletten i dialogen Select Instrument.

4. Verificér kalibreringen som beskrevet på side 270.

Indlæs altid den prækalibrerede instrumentgeometri, når du bruger engangsstiletten, da en
manuel kalibrering ikke vil være nøjagtig.

Verificering af prækalibreringen

Figur 170 

Anvendelse af engangsstiletten
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Trin

1.

Du kan verificere engangsstiletten enten i referen-
ceenhedens omdrejningspunkt eller i ICM4.
Hold engangsstiletten tæt på spidsen, og sæt spidsen
ind i et omdrejningspunkt.
BEMÆRK: Engangsstiletten er et bøjeligt instrument.
Derfor kan den viste nøjagtighedsafvigelse godt være
større sammenlignet med stive instrumenter. Du skal
afgøre, om nøjagtigheden er acceptabel til formålet.
 

2. Tryk på Accept for at bekræfte kalibreringen.

NAVIGERING AF ENGANGSSTILET
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14.3 Navigation af engangsstiletten
14.3.1 Oversigt

Generelle oplysninger

Før du begynder:
• Patienten skal være registreret og navigationsnøjagtigheden verificeret.
• Det navigerede instruments kalibrering skal være indlæst og verificeret.
• Konfigurér navigationsskærmen. Brainlab anbefaler at bruge visningerne Auto-Pilot, aksial,

koronal og sagittal. Auto-Pilot-visningen er kun til rådighed, hvis en bane er planlagt og vises.
• Vælg en forud planlagt bane til visning.
• Vælg en værktøjsspidsforskydning (se side 174), som passer til det anvendte kateter/shunt.

(Du skal derfor beslutte, hvilken del af kateteret/shunten, der skal placeres ved det planlagte
mål.)

Indføring af engangsstiletten i shunten/kateteret

Trin

1. Hold fast om shuntens/kateterets åbning med den ene hånd.

2. Før engangsstiletten helt ind i shunten/kateteret med den anden hånd. Sørg for ikke at
tilsmudse de reflekterende plader på sporingsenheden.

Manøvrering af engangsstiletten under navigering

①

②

Figur 171 

Trin

1.
Hold med den ene hånd fast i engangsstilettens håndtag ①. Sørg for ikke at dække de
reflekterende plader på sporingsenheden. Brug denne hånd til indføring af engangssti-
letten under navigering.

Navigation af engangsstiletten

272 Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Trin

2.
Med den anden hånd styrer du engangsstiletten ②; sørg for at holde den tæt på snittet.
Under indgrebet skal du bruge denne hånd til at holde engangsstilletten på linje med ba-
nen.

BEMÆRK: Hvis du holder engangsstiletten med begge hænder, skal du passe på ikke at bøje
den under indføringen.
 

Navigering af stiletten

Figur 172 

Trin

1. Sæt engangsstiletten ind i shunten/kateteret.

2.
Hold engangsstiletten ind mod patientens hoved. Brug navigationsskærmen som guide,
og juster engangsstilettens akse (vist med pink) i forhold til den forud planlagte bane
(vist med grønt).

3.

Når engangsstiletten er justeret i forhold til den planlagte bane, skal du starte med lang-
somt at indføre engangsstiletten og kateteret lige langs banen og ind i hjernen. Softwa-
ren viser afstanden fra engangsstilettens spids til det planlagte målpunkt.
Fortsæt indføringen, indtil spidsen af engangsstiletten (pink trådkors) stemmer overens
med banens målpunkt (rødt trådkors), som vist på skærmen. Overvej samtidig placerin-
gen på patientens faktiske anatomi.

4. Når kateteret er placeret, skal du forsigtigt fjerne engangsstiletten fra kateteret.

BEMÆRK: Engangsstiletten er et bøjeligt instrument, som kan bøje under dets egen vægt eller
med et minimalt tryk. Hvis engangsstiletten bøjes under indgrebet, kan det resultere i alvorlige
sporingsfejl. Det betyder, at spidsens faktiske position kan være forskellig fra den position, der
vises på navigationsskærmen. For at undgå, at dette sker, skal du håndtere engangsstiletten
som beskrevet på side 272.
 

Sørg for, at indføringen foregår helt lige. Du må aldrig bøje engangsstilletten eller justere
banen, når først du er startet på indføringen.

NAVIGERING AF ENGANGSSTILET
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15 MIKROSKOPNAVIGATION
15.1 Beskrivelse af mikroskopnavigation
15.1.1 Oversigt

Før du begynder

• Patienten skal være registreret.
• Mikroskopet skal sættes op, og der skal sluttes et mikroskopadaptersæt til mikroskopet (se

instrumentbrugervejledningen).
• Der skal udføres en kalibrering af mikroskopet (udføres af Brainlab-support).

Læs kapitlet om Mikroskoper i instrumentbrugervejledningen, inden du anvender
mikroskopfunktionerne.

Oversigt over arbejdsgangen

Arbejdsgang Se

1. Start mikroskopet. Side 276

2. Verificer mikroskopkalibreringen. Side 277

3. Gentag kalibreringen af mikroskopet (valgfrit). Side 280

4. Naviger mikroskopet. Side 283

MIKROSKOPNAVIGATION
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15.2 Start mikroskopet
15.2.1 Aktivering og valg af mikroskopet

Aktivering af mikroskopet

Figur 173 

Trin

1. Åbn Tools > Microscope, og tryk på Connect Microscope.

2.
Gå til Tools > Connect Microscope, og vælg den knap, der passer med din mikroskop-
model.
BEMÆRK: Hvis der kun er konfigureret ét mikroskop, vises denne dialog ikke.
 

3.
Gå til dialogen Microscope Connection, og vælg knappen for den mikroskopkonfigurati-
on, der skal anvendes.
Mikroskopet er nu startet op, og dialogen Microscope Calibration Verification vises.

Sørg for at vælge den mikroskopkalibrering, der passer med mikroskopadapterens
monteringsposition (standard eller 90°). Ellers vil mikroskopet blive fortolket forkert, og
billeddataene vil blive vist forkert.

Fejlfinding ved mikroskopdetektion

Hvis mikroskopet ikke detekteres, skal du kontrollere, at mikroskopet er:
• sluttet korrekt til navigationssystemet (se instrumentbrugervejledningen)
• tændt og har afsluttet opstarten
• i navigeringsmodus (se dokumentationen fra mikroskopproducenten)

BEMÆRK: Hvis der ikke kan etableres mikroskopkommunikation, kan det hjælpe at slukke for
mikroskopet og tænde igen.
 

Start mikroskopet
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15.3 Verificering af mikroskopet
15.3.1 Oversigt

Generelle oplysninger

Mikroskopet er kalibreret til at fungere som en pointer med spidsen som fokuspunktet ② midt i
fokusplanet ③. Du kan verificere kalibreringen ved at fokusere på et pejlemærke i midten af
synsfeltet ① og sammenligne dette med de data, der vises i navigationsvisningen.

③

②①

Figur 174 

Før du begynder

Visse afdækningsstykker fra andre producenter af kirurgiske mikroskoper kan påvirke
navigationssystemets nøjagtighed på grund af en optisk forvrængning, som skyldes
afdækningsstykkets beskyttelseslinse.
Brug kun optisk passive afdækningsstykker, som er godkendt af producenten af det kirurgiske
mikroskop. Kontakt mikroskopproducenten, hvis der hersker nogen form for tvivl om, hvorvidt
afdækningsstykket er fuldt ud kompatibelt med dit mikroskop, når det skal arbejde sammen med
Brainlab-navigationssoftware.

Verificer altid nøjagtigheden af mikroskopkalibreringen (se side 279) inden hver
mikroskopnavigation, og efter at afdækningsstykket er taget i brug. Hvis der opdages en
unøjagtighed, skal der udføres en ny kalibrering inden navigationsstart.

Hvis mikroskopoptikken ændres (fx hvis en beskadiget linse udskiftes), skal der udføres en
ny kalibrering af Brainlab-support.

MIKROSKOPNAVIGATION
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Verificeringsdialoger

① ②

③

④

Figur 175 

Nr. Komponent

① Microscope Depthview: Viser en rekonstruktion af mikroskopets synsfelt (se side 296).

② Mikroskopvideovisning (såfremt til rådighed, se side 294).

③ Afstanden fra mikroskopet til midten af referenceenhedens kegle vises, hvis mikroskopets
fokus er tættere end 8 mm på referenceenhedskeglen.

④ ACS Views-knappen: Tryk på knappen for at skifte mellem mikroskopvisningerne og ak-
siale, sagittale og koronale visninger.

Verificering af mikroskopet
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15.3.2 Verificering af kalibreringen

Verificeringsmetoder

Kalibreringen kan verificeres ved hjælp af referenceenhedskeglen eller anatomiske eller forud
planlagte pejlemærker. Verifikation ved hjælp af keglen verificerer både sporingskalibreringen og
HUD-kalibreringen.
Du kan verificere kalibreringen når som helst under navigeringen.
BEMÆRK: Brainlab tilbyder trådkorsokularer til integrerede mikroskoper. De skal bruges til
kalibrering og verificering af mikroskopet. Okularet skal skiftes ud med et klart standardokular efter
kalibreringen.
 

Verificering ved hjælp af keglen

Trin

1.

Placér mikroskopet direkte over referenceenhedskeglen. For at få de bedste resultater
skal du prøve at placere mikroskopet så vinkelret på referenceenhedens plan som muligt.
Fokuser mikroskopet med maks. zoom ved bunden af referenceenhedskeglen.
Vinklen mellem enhedens akse og mikroskopets fokusakse vises i mikroskopvideovisnin-
gen.

2.
Afstanden fra det navigerede fokuspunkt til keglen vises i bunden af visningerne. Denne
værdi viser afvigelsen for den aktuelle kalibrering.
Verificer, at afvigelsen ligger inden for et acceptabelt område.

3. Hvis du bruger billedinjektion (se side 287), vises også omridset af referenceenheden og
dens kegle. De viste omrids bør matche den faktiske referenceenhed og kegle.

4. Gentag ovenstående trin med forskellige afstande mellem mikroskopet og referenceenhe-
den.

5.
• Tryk på Next, hvis nøjagtigheden er tilstrækkelig god.
• Hvis nøjagtigheden ikke er god nok, skal du trykke på Recalibrate for at åbne dialogen

Microscope Calibration.

Verificering ved hjælp af pejlemærker

Trin

1. Fokuser mikroskopet med maks. zoom på en markør eller et forudplanlagt eller anatomisk
pejlemærke.

2. Tryk på knappen ACS Views for at skifte til de aksiale, koronale og sagittale visninger.

3.
Afstanden fra det navigerede fokuspunkt til det planlagte punkt vises i bunden af visnin-
gerne. Denne værdi viser afvigelsen for den aktuelle kalibrering.
Verificer, at afvigelsen ligger inden for et acceptabelt område.

4.
• Tryk på Next, hvis nøjagtigheden er tilstrækkelig god.
• Hvis nøjagtigheden ikke er god nok, skal du trykke på Recalibrate for at åbne dialogen

Microscope Calibration.

MIKROSKOPNAVIGATION
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15.3.3 Rekalibrering af mikroskopet

Generelle oplysninger

Inden du kan starte navigeringen med et mikroskop, skal mikroskopets fokuslængde og -akse
kalibreres korrekt af Brainlab-support.
Du kan også udføre en kalibrering for at kompensere for mindre kalibreringsunøjagtigheder, som
måtte opstå med tiden, eller på grund af anvendelse af afdækningsstykke. Hvis der opdages en
unøjagtighed, skal der udføres en ny kalibrering inden navigationsstart.

Kalibreringsmærker

①

②

Figur 176 
Hvis der bruges en standard-kraniereferenceenhed - markør 4, kan kalibreringspunkterne
hentes på ”divotten” ① og på kalibreringsmærkerne ② på referenceenheden.

Aktivering af kalibreringen

Trin

• Tryk på Recalibrate i en af de to Microscope Calibration Verification-dialoger, eller
• Tryk på Calibrate Microscope i dialogen Tools > Microscope.

Verificering af mikroskopet
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Hentning af et kalibreringspunkt

Figur 177 

Trin

1. Installér trådkorsokularet, såfremt leveret.

2.

Placer mikroskopet direkte over referenceenhedskeglen eller det valgte kalibreringsmær-
ke.
For at få de bedste resultater skal du placere mikroskopet så vinkelret på referenceenhe-
dens plan som muligt.

3. Bevæg mikroskopet nedefter, indtil det animerede mikroskop i dialogen overlapper den
gennemsigtige figur i mikroskopet.

4.
Indstil zoomet på maksimum, og placer mikroskopet vinkelret på keglen eller kalibrerings-
mærket (brug trådkorset i okularet for at sigte mod midten af keglen).
Finjuster fokusset ved at bruge styrehåndtagsknapperne på mikroskopet.

5.

Tryk på Next.
BEMÆRK: Next aktiveres ikke, hvis zoom ikke er indstillet til maksimum, hvis mikrosko-
pet er uden for arbejdsområdet, eller hvis referenceenheden og/eller mikroskopsporings-
enheden ikke er synlig for kameraet. I så fald vises der en advarselsmeddelelse.
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Hentning af endnu et kalibreringspunkt

Figur 178 

Trin

1.

Bevæg mikroskopet opefter, indtil det animerede mikroskop i dialogen overlapper den
gennemsigtige figur i mikroskopet (grønt område).
• Et punkt nummer to inde i det grønne område giver det bedste resultat.
• Det røde område af bjælken angiver, at afstanden mellem mikroskopet og referenceen-

heden bør gøres større (så vidt muligt).

2. Maksimér zoom, og brug trådkorset til på ny at centrere og fokusere på det nederste
punkt på keglen eller kalibreringsmærket.

3.

Tryk på Next.
Dialogen Microscope Calibration Verification åbnes.
BEMÆRK: Next aktiveres ikke, hvis zoom ikke er indstillet til maksimum, hvis mikrosko-
pet er uden for arbejdsområdet, eller hvis referenceenheden og/eller mikroskopsporings-
enheden ikke er synlig for kameraet. I så fald vises der en advarselsmeddelelse.
 

Kontrol af kalibreringen

Kontrollér altid mikroskopets nøjagtighed efter kalibrering ved at teste, om mikroskopets
fokuspunkt vises korrekt i patientens data. Det kan gøres ved at fokusere på en
markørkugle eller et anatomisk pejlemærke (se side 279).

Verificering af mikroskopet
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15.4 Mikroskopnavigation
15.4.1 Adgang til navigering

Start navigering

Når du har verificeret kalibreringen, åbner dialogen Tools > Microscope > Options.

Figur 179 

Valgmuligheder

Tryk på Close for at lukke denne dialog og starte mikroskopnavigeringen.

Tryk på Back for at åbne dialogen Tools > Microscope (se side 286).
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15.4.2 Navigationsvisninger

Mikroskopnavigationsvisninger

Figur 180 
Den mikroskoprelaterede bane vises med blåt. Mikroskopets optiske akse og synsfeltet er angivet
i 3D-visningen med en linje og en cirkel. Hvis der er planlagt et mål, kan afstanden mellem
fokuspunktet og målet blive vist.
Du kan finde yderligere oplysninger om mikroskopbilleder og om, hvordan de kan vises, på side
294.

Overlappede objekter

Overlappede objekter vises altid ved fokuspunktet. Det kan resultere i en fejlfortolkning af det
overlappende objekts position (set i forhold til det faktiske objekt), hvis der anvendes et vidtstrakt
dybdefelt. Hvis den korrekte position for det overlappende objekt er af afgørende betydning, skal
du bruge et lille dybdefelt.

Mikroskopets arbejdsområde

Minimum- og maksimum-arbejdsområdet (mikroskopets fokusafstand) måles, når mikroskopet
kalibreres første gang af Brainlab-support.
Hvis mikroskopet flytter ud af det kalibrerede fokusområde under navigering:
• Lyder der en bip-lyd
• Vises der en meddelelse i billedvisningen, som advarer om, at mikroskopet befinder sig i en

ukalibreret fokusposition

Mikroskopsporing

Hvis mikroskopet ikke kan spores under navigeringen (f.eks. fordi det er uden for det kalibrerede
fokusområde, det ikke er sluttet til eller dets sporingsenhed ikke er synlig):
• Der vises en meddelelse herom i mikroskopets navigationsvisninger

For alle mikroskoper fra Olympus gælder det, at de ikke sender opdaterede fokus-/zoom-
data, når der ændres fokus/zoom. Det resulterer i en forsinket opdatering af data i
navigationssystemet.

Mikroskopnavigation
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Sporingsprioritet

Instrumentadapterne og pointerne har forrang under navigering. Sørg for, at pointeren og
instrumentadapterne er fjernet fra kameraets synsfelt, når der udføres mikroskopisk navigering.

Vær opmærksom på, at hverken sporingen eller transmissionen af mikroskopets fokus- og
zoompositioner udføres i realtid. For at kunne bedømme mikroskopets position via
navigeringsskærmen, mens der indhentes opdateringsoplysninger om overlappede og
injicerede objekter, skal du undlade at ændre på fokus-, zoom- og mikroskopposition i
nogle sekunder.
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15.5 Mikroskopværktøjer
15.5.1 Indledning

Mulige indstillinger

Når du har verificeret kalibreringen, er der adgang til forskellige indstillinger i dialogen Tools >
Microscope. 

Figur 181 

Valgmulighed Forklaring Se

Connect Microscope Initialiserer tilslutning af mikroskopet Side 276

Options Vælger mikroskopnavigationsfunktioner Side 287

Calibrate Microscope Rekalibrerer mikroskopet Side 280

Video Configuration Justerer indstillingerne for mikroskopvideovisningen
(såfremt mikroskopvideo er tilgængelig og kalibreret) Side 293

Mikroskopværktøjer
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15.5.2 Valgmuligheder for mikroskopet

Adgang til dialogen Options

Trin

Åbn Tools > Microscope > Options.

Figur 182 

Valgmuligheder

Valgmuligheder Se

HUD Side 287

Color Overlay Side 288

HUD Objects Side 289

Shutter Side 289

Smart Auto-Focus Side 289

Smart Auto-Tracking Side 290

Store Focal Point Side 290

Go To Stored Point Side 290

Align to Trajectory Side 290

Continuous Target Return Side 290

BEMÆRK: Tilgængeligheden afhænger af det valgte mikroskop.
 

HUD

Ved aktivering af HUD bruger navigationssystemet mikroskopets billedinjektionsenhed til at lægge
konturerne af forudplanlagte objekter og ekstra måloplysninger ind i mikroskopets synsfelt.
De oplysninger, der vises i billedinjektionen, er de samme som mikroskopets dybdevisning på
navigationsskærmen bortset fra, at mikroskopets synsfelt erstatter de rekonstruerede data. Det
betyder, at fokusplanobjekters skæringspunkt vises som fuldt optrukne linjer, mens forlængelsen
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af objekter over eller under fokusplanet er angivet med en stiplet linje. Den stiplede linje fungerer
som orienteringshjælp, da den ikke er i fokusplanet.
Nogle billedinjektionsenheder tilbyder et farvedisplay. Dette hjælper til at kunne se forskel på flere
objekter, da objekter kan blive vist i en anden farve end den, der ses på navigationsskærmen.
Brug kun størrelse og placering for at identificere objekter. Efter zooming/fokusering forbliver
trådkorset i HUD aktivt i 5 sekunder, før det forsvinder.
BEMÆRK: Alt efter mikroskop er det muligt, at billedinjektionen kun er synlig i
hovedobservatøren.
 

Det er muligt, at billedinjektionens visningsområde ikke helt dækker mikroskopets synsfelt.
Hvis det er tilfældet, slutter konturerne ved visningens kanter.

Nogle billedinjektioner leverer HUD-oplysninger til begge øjne på samme tid. Parallakse
kan forårsage en forskydning i objektets tilsyneladende position i forhold til baggrunden,
hvis der kun fokuseres med ét øje.

Når mikroskopet er blevet aktiveret, kontrollerer man nøjagtigheden af HUD-kalibreringen.

HUD-advarsler

Indstil mikroskopet til maksimum zoom, inden du justerer fokusplanet på patientstrukturer.
Det resulterer i en lavere feltdybde, og giver den bedst mulige visning af de injicerede fuldt
optrukne objektlinjer. Disse linjer angiver grænsen for det planlagte objekt i dette plan.
Stiplede linjer angiver den komplette forlængelse af objektet under fokusplanet og bruges
kun som en grov oversigt.

På grund af mikroskopets feltdybde kan det være vanskeligt at bestemme det nøjagtige
fokusplan. Vær forsigtig med ikke at misfortolke objekter, der er placeret i fokalplanet.

Overlejrede 3D-objekter bruges som oversigt, men passer ikke præcist med størrelsen og
placeringen af den underliggende patientstruktur.

Da overlejrede objekter bygger på det præoperative billedsæt, kan det faktiske objekts
aktuelle position afvige på grund af f.eks. brainshift eller resektion.

På mikroskoper med ”billede-i-billede” (f.eks. Olympus) stemmer data vist af ”billede-i-
billede”-modulet ikke overens med mikroskopets live-visning.

Installationen og kalibreringen af billedinjektionsvisningen skal udføres af uddannet
personale fra Brainlab. Fjernelse og afmontering af billedinjektionshardwaren fra
mikroskopet eller flytning af mikroskopet vil i høj grad reducere nøjagtigheden af de
konturer, der vises i billedinjektionsvisningen. I så fald skal billedinjektionsvisningen
rekalibreres af Brainlab-support.

Undgå at tilføje yderligere komponenter (fx en tovejs-fordeler) til forbindelsen mellem HUD-
enheden og navigationssystemet.

Color Overlay

Ved aktivering af Color overlay bruger navigationssystemet mikroskopets billedinjektionsenhed til
at lægge konturerne af forud planlagte objekter og ekstra måloplysninger ind i mikroskopets
synsfelt.
Hvis Color Overlay deaktiveres, vises objekterne i de standardfarver, der understøttes af
injektionsenheden.
BEMÆRK: Color Overlay er kun tilgængelig, når HUD er aktiveret.
 

Mikroskopværktøjer
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HUD Objects

HUD Objects giver dig mulighed for at håndtere visningen af objekter i mikroskopets synsfelt.

Trin

Tryk på HUD Objects for at åbne nedenstående Objects-dialog.

Figur 183 

Funktion Forklaring

Item Oplister alle tilgængelige objekter.

Visible
Aktivering/deaktivering af Visible viser/skjuler objektet i billedvisningerne:
• Et åbent øjeikon betyder, at objektet er synligt
• Et lukket øjeikon betyder, at objektet er skjult

Visualization Skifter mellem visningsmuligheder, f.eks. objekter vist optegnet, udfyldt
med farve eller i 3D.

Shutter

Når Shutter er aktiveret, lukker mikroskopets lukker, og den øverste, venstre visning på
navigationsskærmen vises i mikroskopets okularer. Det gør det muligt f.eks. at se MR-billeder i
okularerne.

De viste data stemmer ikke overens med den faktiske patient.

Smart Auto-Focus

Når Smart Auto-Focus aktiveres, holder mikroskopet konstant fokus på spidsen af det sporede
instrument. Mens mikroskopet fokuserer, er spidsen af det sporede instrument angivet med et
trådkors i HUD.

Hvis instrumentspidsen er uden for mikroskopets arbejdsområde, kan mikroskopet ikke
fokusere helt.
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Smart Auto-Tracking

Når Smart Auto-Tracking aktiveres, sporer funktionen konstant den faktiske instrumentposition
og fokuserer på spidsen. Det sporede instrument er angivet med et lille trådkors i HUD-displayet.
Der vises en meddelelse i HUD-displayet, når mikroskopet er i bevægelse. Når instrumentspidsen
forlader synsfeltet, vil mikroskopet følge den.
Mikroskopet stopper sporingen, når det når frem til instrumentspidsen.

Sørg for, at mikroskopet ikke kan kollidere med andre instrumenter eller med andre
instrumenter, patienten, afdækningsstykket, eller at det ikke bliver usterilt under flytning.

Store Focal Point og Go To Stored Point

• Når du trykker på Store Focal Point, gemmes det faktiske fokuspunkts position og
oplysningerne om dets fokusplan.

• Når du trykker på Go To Stored Point vender mikroskopet tilbage til det tidligere gemte
fokuspunkts position og fokus. 

Align to Trajectory

Flugter mikroskopets fokusakse parallelt med den aktiverede bane.
BEMÆRK: Hvis der er en vinkel over 45° mellem fokusaksen og den ønskede bane, deaktiveres
banejusteringen.
 

Continuous Target Return

Når du trykker på Continuous Target Return, genkaldes positionen og fokusplanet for det senest
fokuserede punkt. Det gør det muligt at fokusere på interessepunktet fra forskellige
visningsvinkler.
Når du løsner mikroskopets bremser for at ændre visningsretning, gemmes det senest justerede
fokuspunkt, og kaldes straks frem igen fra den nye retning, når bremserne er løsnet.
Mikroskopet fortsætter med at fokusere på dette punkt, indtil Continuous Target Return slås fra.

Indstillinger for fejlfinding, mikroskopsporing

Hvis der er problemer med mikroskopsporingen, kan du læse om mulighederne for fejlfinding
herunder.

Valgmuligheder

Sørg for, at instrumentet, referenceenheden og mikroskopets sporingsenhed befinder sig i ka-
meraets synsfelt, hvis mikroskopet ikke:
• automatisk fokuserer eller
• automatisk sporer instrumentet. Mikroskopet vil kun følge efter, hvis instrumentet holdes stille i

et stykke tid i nærheden af patientens hoved.

Sørg for, at referenceenheden og mikroskopets sporingsenhed befinder sig i kameraets synsfelt,
hvis mikroskopet ikke:
• bevæger sig til det gemte fokuspunkt eller
• genkalder det sidste fokuspunkt, når mikroskopets håndbremser frigøres.
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15.5.3 Handle Control

Funktionen Handle Control

Funktionen Handle Control giver dig adgang til nogle navigationsindstillinger ved hjælp af
mikroskopets håndtag.
BEMÆRK: Afhængigt af mikroskopmodel kan de tilgængelige indstillinger i More... ① menuen
kan variere.
 

Anvendelse af Handle Control

①

Figur 184 

Trin

1. Tryk på en vilkårlig knap på mikroskopets håndtag for at få adgang til hovedmenuen for
Handle Control.

2.
Tryk på pileknappen for den funktion, du gerne vil udføre.
BEMÆRK: Der kommer flere indstillingsmuligheder ved at vælge More... ①.
 

3. Hvis du har valgt More... ①, skal du flytte pilene op og ned til den ønskede indstilling på
styrehåndtaget.

4. Tryk på betjeningsknappen til højre for at Execute den aktuelt valgte funktion.

BEMÆRK: Hvis der et stykke tid ikke foretages noget, lukkes menuen.
 

Mikroskopfunktioner

Funktioner Funktion

Acquire Point Henter en ny bane, når spidsen forlænges

Screenshot Tager et skærmbillede billedet

More... Menu med flere indstillinger for mikroskopet

Deactivate HUD Deaktiverer/fjerner billedinjektionsobjekter fra mikroskopvisnin-
gen
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More... Menuvalg

More... giver adgang til flere indstillingsmuligheder på dit mikroskop under navigation. Du får
adgang til disse indstillinger, som står anført herunder, ved at bruge mikroskopets håndtag. Du
kan få flere oplysninger om disse valgmuligheder ved at gå til side 289.

Figur 185 

More... Menu Forklaring

Close Shutter
Lukker mikroskopets lukker.
BEMÆRK: Den øverste venstre del af den maksimerede navigations-
visning injiceres ind i mikroskopets synsfelt.
 

Focus to Instrument Smart Auto-Focus fokuserer mikroskopet på instrumentet en gang.

Goto Instrument Smart Auto-Tracking sporer mikroskopet ind på instrumentet en gang.

Store Focal Point Gemmer oplysninger om position og fokusplan.

Goto Stored Point Returnerer mikroskopet til det forrige gemte fokuspunkt.

Align To Trajectory Flugter mikroskopets fokusakse parallelt med den aktiverede bane.
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15.5.4 Konfigurering af mikroskopvideo

Konfigurering af en videovisning

Figur 186 

Trin

1. Tryk på Video Configuration i dialogen Tools > Microscope.

2.
Justér billedvisningsindstillingerne efter behov ved hjælp af skydebjælkerne.
BEMÆRK: Videobilledindstillingerne er beskrevet på side 51.
 

Advarsler ved konfigurering af mikroskopvideo

Installationen og kalibreringen af videohardwaren skal udføres af uddannet personale fra
Brainlab. Ændring, fjernelse og afmontering af hardwaren fra mikroskopet eller flytning af
hele mikroskopet vil i høj grad reducere nøjagtigheden af de konturer, der vises i
videooverlapningsvinduet eller billedinjektionsenheden. Derfor skal kalibreringen af
videooverlapningsvinduet gentages i disse tilfælde.

Under alle indgreb skal det altid kontrolleres, at videoen er sluttet til den samme indgang,
som blev valgt under kalibreringen. Hvis du bruger en anden indgang, vil der ikke være
nogen synlig video.

Videobilleder er ikke egnede til diagnostisk brug, da de kan være forvrængede.
Farvebilledinjektion fra eksterne enheder kan vise objekterne i en anden farve end den, der
ses på navigationsskærmen. Det anbefales at bruge kontekstoplysninger som f.eks.
størrelse og position til identificering af objekterne.

Videovisning

Videovisningen kan være forsinket, hvis systemets kapacitet udnyttes fuldt ud.

Vi anbefaler at vise mikroskopvideobilledet separat på en ekstra monitor.

MIKROSKOPNAVIGATION

Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 293



15.6 Mikroskopbilleder
15.6.1 Visning af mikroskopvideovisninger

Generelle oplysninger

Alle kirurgiske mikroskoper har et indbygget videokamera til dokumentationsformål. Når du har
konfigureret mikroskopet, kan du tilføje denne video til navigationssystemvisningen (se side 294).
Det gør det muligt at dokumentere mikroskopets position og synsfelt med et enkelt skærmbillede.
Konturer af planlagte objekter, baner og mærkede punkter er lagt over hinanden på
mikroskopvideoen. Objekter i fokusplanet angives med en fuldt optrukken linje. Forlængelse af
disse objekter over og under fokusplanet vises med en stiplet linje.
BEMÆRK: Videokameraets rektangulære synsfelt er mindre end mikroskopets synsfelt. Det kan
resultere i forskelle i skalering mellem mikroskopvideovisningen og andre navigeringsvisninger.
Videoen kan også være beskåret, alt efter det valgte navigeringsvindues størrelse og form.
 

Nogle HUD-enheder viser objektkonturer i farve. Overlejrede objekter vist i farver, som
minder om patientvævet, kan være vanskelige at skelne. Hvis det er et problem, skal du
vælge passende kontrasterende farver eller slå farveoverlejringen fra (se side 288).

Visning af mikroskopvisningen

Trin

1. Tryk på øjeikonet.

2. Vælg fanebladet Other Views.

3.
Tryk på Microscope.
Dialogen lukkes, og visningen er opdateret med mikroskopvisningen.

Mikroskopbilleder
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Mikroskopvideovisning

Figur 187 
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15.6.2 Visning af mikroskopdybdevisning

Generelle oplysninger

Microscope Depthview er en mikroskoprelateret, rekonstrueret visning af patientens datasæt.
Dataene vises som en probens øje-visning af fokusplanets midte. Dataene er skalerede og roteret
for at tage højde for mikroskopets zoomfaktor og position. Visningen er velegnet til sammenligning
af strukturer, der er set i mikroskopet, med patientdata i navigationsstationen.

Når du bruger Olympus-mikroskopet, skal du være opmærksom på, at mikroskopets
dybdevisningsretning kan være ukorrekt, da OME-9000/OME-8000/OME-7000-observatøren
kan flyttes på en sådan måde, at visningsretningen gennem mikroskopet ændres.

Visning af mikroskopdybdevisning

Trin

1. Tryk på øjeikonet.

2. Vælg fanebladet Other Views.

3.
Tryk på Microscope Depthview.
Dialogen lukkes, og visningen er opdateret med mikroskopdybdevisningen.

Mikroskopdybdevisning

②

③

④
⑤

①

Figur 188 

Nr. Komponent Forklaring

① Orange punkt Forud planlagt punkt (valgfrit).

② Blå ring Synsfeltets grænser i mikroskopets okular. Størrelsen af denne
ring ændres med zoomfaktoren.
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Nr. Komponent Forklaring

③ Blåt trådkors Midten af fokusplanet.

④ Fuldt optrukken linje Grænsen for det planlagte objekt i dette plan.

⑤ Stiplet linje Forlængelse af objektet over eller under planet (f.eks. den brede-
ste del af objektet).
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16 INTRAOPERATIV
BILLEDDANNELSE

16.1 Indledning
16.1.1 Om intraoperative billeddannelsesfunktioner

Generelle oplysninger

Cranial/ENT’s intraoperative funktioner gør det muligt at tilføje opdaterede billeddata til
navigeringssessionen og uden videre navigere den. Det kan opnås med meget få eller ingen
brugerindgreb ved navigationsstationen.
Med de intraoperative billeddannelsesfunktioner kan du:
• Indlæse intraoperativt hentede DICOM-data
• Opdatere behandlingsplaner, som automatisk nyregistreres
• Registrere nyligt hentede intraoperative billeder
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16.2 Intraoperativ dataoverførsel
16.2.1 Om intraoperativ dataoverførsel

Tilgængelige intraoperative overførselsmetoder

Metode Forklaring

Indlæser patientdata Indlæs patientdata fra Content Manager.

Modtagelse af patientda-
ta sendt fra scanneren

Scanneroperatøren sender patientdata, der modtages og indlæses
af navigationssoftwaren.

Indlæsning af patientdata

Hvis du har startet Cranial/ENT-softwaren uden patientdata eller ønsker at indlæse yderligere
data til sessionen, kan du gøre det når som helst fra dialogen Data.
Se anvisningerne på side 29.

Modtagelse af patientdata

Cranial/ENT-softwaren kan modtage patientdata via en baggrundstjeneste, som accepterer
DICOM-data sendt fra en scanner eller PACS uden brugerindgreb.
Når der modtages DICOM-data, vises der et statusikon øverst på navigationsskærmen ①.

①

Figur 189 

Efterfølgende trin

Valgmuligheder

Hvis patientdata allerede er indlæst, og patientoplysningerne (f.eks. navn, ID) for de nye data ik-
ke stemmer overens med dataene for den allerede indlæste patient, bliver du bedt om at flette
modstridende patientoplysninger.
BEMÆRK: Se brugervejledningen til Content Manager-softwaren for flere oplysninger.
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Valgmuligheder

Hvis de indlæste data indeholder billedsæt, som endnu ikke er fusioneret, bliver du bedt om at
fusionere dem, når konverteringen er udført (se side 29).

INTRAOPERATIV BILLEDDANNELSE

Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 301



16.3 Automatisk billedregistrering MR

Generelle oplysninger

Automatisk billedregistrering MR registrerer hurtigt patientdata uden indgreb af nogen art, som
f.eks. laserscanning eller markørregistrering. Arten af den automatiske registrering, der er til
rådighed, varierer, afhængigt af kundens licens og de valgte patientdata.
BEMÆRK: Den her beskrevne metode anvendes i kombination med Kraniereferencepakke til
automatisk billedregistrering med Philips/Siemens MRI (se Intraoperative
billeddannelsesinstrumenter i brugervejledning til Cranial-hardware). 
 

Dialoger til automatisk billedregistrering

① ②

③

Figur 190 

Udførelse af registrering

Trin

1. Tryk på Register på menulinjen.

2.

Gå til dialogen Registration Selection ①, og tryk på Automatic Registration.
BEMÆRK: Hvis der er flere billedsæt til rådighed til automatisk registrering, åbner dialo-
gen Select Set. Tryk på knappen for det datasæt, du vil bruge til registrering.
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Trin

3.

Dialogen Registration Matrix Acquisition ② åbnes.
Positionér kameraet, så det detekterer både referenceenheden og registreringsmatriceen-
heden. Når begge enheder er detekteret, aktiveres hentningen.
BEMÆRK: Dialogen viser kamerasynsfeltet og de enheder, kameraet detekterer. Dette er
praktisk ved indstilling af kameraplaceringen. Kameraet og enhederne skal stå stille under
hentningen. Statusbjælken viser status. En bevægelse af kameraet eller en enhed får
hentningen til at starte forfra.
 

4.

Dialogen Marker Detection åbnes, når matricepositionen er hentet. En statusbjælke viser
markørdetektionens status.
Du kan til enhver tid trykke på Manual for at stoppe automatisk detektion. Dette vil dog
normalt ikke være nødvendigt. Se nedenstående vedrørende anvisninger for manuel
markørdetektion.
BEMÆRK: Afhængigt af dit system og billedsættets størrelse vises dialogen Marker De-
tection muligvis ikke, og du føres direkte til verificering.
 

5. Når markørerne er detekteret, og registreringen er færdig, åbner dialogen Registration
Verification, og registreringen er klar til verifikation.

Valgmuligheden Manuel markørdetektion (oversigt)

Hvis automatisk detektion mislykkes (eller til serviceformål), kan du aktivere manuel
markørdetektion ved at trykke på Manual i dialogen Marker Detection.

①

②

③④⑤⑥

① ④⑤⑥

②

③

Figur 191 

Nr. Forklaring

① Previous og Next fører dig fra en markør til den næste.
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Nr. Forklaring

②

• Viste markører i aksiale, koronale og sagittale visninger.
• Pile gør det muligt at rulle gennem billedet for at finde tilgængelige markører.
• De nederste visninger er forstørrede for at gøre det lettere at finde midten af hver mark-

ør.

③ En tekst angiver, hvor mange flere markører der skal detekteres, samt resultatet af et
matchforsøg.

④ Med Automatic skifter du tilbage til Automatic Registration-metoden. Softwaren aktive-
rer automatisk markørdetektion og registrering.

⑤ Knappen Delete Active Marker sletter den aktive markør og gør den tidligere godkendte
markør aktiv.

⑥
Accept Active Marker godkender den aktive markørs position (vist med rødt) og tilføjer
en ny markør midt i datasættet. Når det krævede minimumantal markører er nået, starter
matchprocessen, når du trykker på denne knap.

Udførelse af manuel markørdetektion

Trin

1. Gennemse automatisk detekterede markører ved at skifte mellem markørerne med knap-
perne Previous og Next.

2. Brug zoom-visningen til at flytte målet (vist med rødt) ved at berøre markørens midte i
hver af visningerne.

3. Når en markør er positioneret korrekt, trykker du på Accept Active Marker og går videre
til at gennemse den næste markør.

4.

Hvis ingen eller for få markører er detekteret automatisk, tilføjes der automatisk en mark-
ør i midten af datasættet.
Brug rullepilene til at finde en markør i de øverste visninger, som ikke er omgivet af en blå
cirkel (der angiver, at markøren allerede er detekteret). Brug zoom-visningen til at positio-
nere målet (vist med rødt) ved at berøre markørens midte i hver af visningerne.

5.

Når minimumantallet af markører er nået, forsøger softwaren at matche markørerne, og
resultatet vises i statusteksten.
Hvis der kræves flere markører, tilføjes en markør i midten af datasættet. Gentag trin 2-4,
indtil det krævede antal markører er nået.

6.

Når der er fundet et match, bliver knappen Proceed aktiv. Tryk på Proceed for at kontrol-
lere nøjagtigheden.
Hvis der ikke findes noget match, skal du gennemgå de eksisterende markører med hen-
blik på korrekt placering og/eller at tilføje flere markører (softwaren kan detektere op til
fjorten markører).

Registreringsnøjagtighed (oversigt)

Efter registreringen beregner softwaren matchpræcisionen. Præcisionen er den gennemsnitlige
afvigelse mellem de detekterede markørers position og deres forventede positioner ud fra
registreringsmatricens geometri. Brug denne information sammen med en visuel kontrol af den
anatomiske information til at bestemme den totale fejlafvigelse.
Baseret på den beregnede afvigelse vil registreringen enten bestå eller ikke bestå.

Resultat Afvigelse

Registrering bestået < 1,2 mm

Mislykket registrering > 1,2 mm

BEMÆRK: Vær opmærksom på, at den nøjagtighed, der beregnes af softwaren, kun giver
oplysninger om, hvor godt softwaren var i stand til at matche registreringsmatricens geometri med
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markørerne i patientdataene. Disse værdier angiver ikke nødvendigvis den overordnede
fejlafvigelse.
 

Verificering af nøjagtighed

Dialogen Registration Verification åbnes, når registreringen er udført.

Figur 192 

Trin

1.

Hold pointeren på mindst tre kendte anatomiske pejlemærker, og bekræft, at den pointer-
position, der vises i billedvisningen, stemmer overens med det faktiske punkt på patien-
tens anatomi.
Når pointeren er inden for 15 mm i forhold til den beregnede overflade, viser softwaren
afvigelsen (afstand til overflade) fra den virtuelle pointerspids til overfladen.

2.

Afhængigt af din visuelle verifikation fortsætter du som følger:
• Tryk på Accept, hvis nøjagtigheden er tilstrækkelig god. Hovedskærmen åbnes.
• Tryk på Try Again, hvis nøjagtigheden ikke er god nok, eller du vil gentage registrerin-

gen. Dialogen Automatic Registration åbner.
• Tryk på Cancel, hvis nøjagtigheden ikke er god nok, og du vil annullere den automati-

ske billedregistrering og i stedet benytte en anden registreringsmetode (f.eks. registre-
ring via automatisk billedfusion).

Gentagelse af automatisk billedregistrering (valgfrit)

Hvis registreringsnøjagtigheden ikke er god nok (f.eks. pga. uheldig kameraplacering, våde
markører eller markører, der ikke er sat ordentligt fast på enhederne), har du mulighed for at
gentage den automatiske registrering.
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Figur 193 

Trin

1. Gå til dialogen Automatic Registration, og tryk på Try Again. Dialogen Automatic Re-
gistration - Registration Matrix Acquisition åbner.

2.

Tryk på knappen New Acquisition (vises, når du gentager automatisk registrering).
Softwaren opdaterer positionen for Registration Matrix.
BEMÆRK: Hvis du ikke trykker på New Acquisition, anvender systemet den forudgåen-
de rumlige position mellem registreringsmatricen og referenceenheden til registreringen.
 

3. Tryk på Proceed for at aktivere automatisk registrering.
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16.4 Registrering af intraoperative data
16.4.1 Indledning

Generelle oplysninger

Automatic Image Registration-funktionen gør det muligt at registrere intraoperativt indhentede
patientdata. Med denne registreringsmetode er standardregistrering ikke nødvendig. Det betyder,
at adgang til patienten for f.eks. at anbringe markører ikke er nødvendig.
Automatisk billedregistrering-funktionen kan ikke bruges til registrering af præoperativt hentede
data. Hvis de data skal anvendes til den indledende fase af det kirurgiske indgreb, skal der
benyttes en anden registreringsprocedure.
BEMÆRK: Hvis der ønskes yderligere oplysninger om intraoperativt hentede billeddata og
relevante arbejdsgange, henvises der til softwarebrugervejledningen vedrørende automatisk
billedregistrering.
 

Indtastning af arbejdsgang for automatisk billedregistrering

Figur 194 

Trin

1. Åbn dialogen Registration Selection.

2.
Afhængigt af licensen vælges Automatic Registration.
Arbejdsgangen Automatic Registration åbner.
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Verificering af nøjagtighed

Dialogen Registration Verification åbnes, når registreringen er udført.

Figur 195 

Trin

1.

Hold pointeren på mindst tre kendte anatomiske pejlemærker, og bekræft, at den pointer-
position, der vises i billedvisningen, stemmer overens med det faktiske punkt på patien-
tens anatomi.
Når pointeren er inden for 15 mm i forhold til den beregnede overflade, viser softwaren
afvigelsen (afstand til overflade) fra den virtuelle pointerspids til overfladen.

2.

På baggrund af den nøjagtighed, softwaren har beregnet, og den visuelle verificering, kan
du fortsætte på følgende måde:
• Tryk på Accept, hvis nøjagtigheden er tilstrækkelig god. Hovedskærmen åbnes.
• Tryk på Cancel, hvis nøjagtigheden ikke er god nok, og du vil annullere den automati-

ske billedregistrering og i stedet benytte en anden registreringsmetode (f.eks. registre-
ring via automatisk billedfusion).

BEMÆRK: Hvis der ønskes yderligere oplysninger om automatisk billedregistrering, henvises
til softwarebrugervejledningen vedrørende automatisk billedregistrering.
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16.4.2 Registrering ud fra billedfusion

Oversigt

Referencesystemet for navigeringen er konstrueret til at være fast og stabilt. Der kan dog
forekomme små ændringer mellem positionen for patientens hoved og referenceenheden.
Automatisk billedregistrering opdaterer registreringen, hver gang en intraoperativ scanning er
udført. Dette korrigerer for sådanne små forskydninger.
Når en intraoperativ scanning registreres automatisk, fusioneres eventuelle tidligere indlæste og
registrerede (præoperative eller intraoperative) patientdata med det nyindhentede datasæt. Hvis
der har været en bevægelse af referenceenheden eller patientens hoved, kan denne billedfusion
være ukorrekt.
Når denne type data er til rådighed for navigeringen, vises dialogen Verify Registration Based
Fusion. Brug denne dialog til omhyggeligt at kontrollere den registreringsbaserede fusion.

Gennemse resultatet af den registreringsbaserede billedfusion omhyggeligt for at sikre
korrekt behandling af patienten. Hvis referenceenheden eller patientens hoved har flyttet
sig, kan billedfusionen være ukorrekt.

Verificering af billedfusionen

Herefter kan billedfusionen verificeres, som beskrevet på side 29.

Figur 196 
Efter verificeringen er der adgang til følgende valgmuligheder:

Valgmuligheder

Tryk på Accept, hvis fusionen kan godkendes.

Hvis billedfusionen ikke
kan godkendes

Tryk på Modify for at gøre billedfusionen om i dialogen Automatic
Image Fusion. Se brugervejledningen til Image Fusion-softwaren
for nærmere oplysninger.

Tryk på Unfuse for at kassere billedfusionen og lukke dialogen.
BEMÆRK: Hvis du opløser billedfusionen, kan de tidligere indlæste og
registrerede billedsæt ikke navigeres, medmindre du gentager billedfu-
sionen. Softwaren viser en dialog med en liste over billedsæt, der på-
virkes af den opløste fusion.
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17 IGTLINK
17.1 Introduktion til IGTLink
17.1.1 IGTLink

Oversigt

IGTLink er et netværksbaseret softwareinterface for navigationssystemet, som gør det muligt at
downloade medicinske billeder, segmenteringsresultater, kirurgisk planlægning og
værktøjssporingsdata i realtid fra navigationssystemet. 
IGTLink bruger den åbne kommunikationsprotokol Open IGT, der er udviklet af National Alliance
for Medical Image Computing (NA-MIC).

Ansvar og lovkrav

IGTLink-interfacet fås hos Brainlab. Brainlab hæfter ikke for databehandling uden for
navigationssystemet eller for rigtigheden af kundeprøveapplikationer. De er udelukkende
beregnet til demonstrationsformål. Brainlab er ikke ansvarlig for skader af nogen art, som
er opstået som følge af eller i forbindelse med databehandling uden for
navigationssystemet.

IGTLink-interfacet skal anvendes i henhold til specifikationerne i IGTLink-manualen.
Brainlab er ikke ansvarlig for skader, der er opstået som følge af, at IGTLink ikke er
anvendt i henhold til dets specifikationer.

Hvis du ønsker at udføre kliniske studier, der involverer brugen af IGTLink, især hvis du
udvider indikationerne for brug, skal alle relevante lovkrav vedrørende medicinsk udstyr
opfyldes, f.eks. ved at anmelde dette til en tilsynsmyndighed (Institutional Review Board
(IRB)) eller indsende en uafhængig 510K.

Datavaliditet

Alt efter netværk, computerkapacitet og datamængde kan overførte data være forældede.
Undlad at gisne om ventetiden for overførte data.

Netværkssikkerhed og fortrolige patientoplysninger

Træf de nødvendige foranstaltninger for at garantere sikkerheden for det netværk, der er
forbundet med Brainlab-navigationssystemet, og for de fortrolige patientdata, der
overføres til og fra Brainlab-navigationssystemet.
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17.2 Anvendelse af IGTLink
17.2.1 Aktivering af IGTLink

Aktivering af IGTLink

Figur 197 

Trin

1. Åbn Tools > IGTLink.

2.
Tryk på IGTLink On/Off. Knappen er fremhævet for at vise, at den er aktiveret.
Nu kan en IGTLink-klient sluttes til navigationssystemet.
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17.2.2 Tilslutning af en IGTLink-klient

Ekstern tilslutningsdialog

Når en IGTLink-klient sluttes til navigationssystemet, vises en dialog, som fortæller dig, at en
klient gerne vil sluttes til systemet.

Figur 198 

Muligheder for tilslutning

Valgmuligheder

Tryk på Accept for at godkende tilslutningen.

For at afbryde IGTLink-klienten og deaktivere funktionen, så der ikke er mulighed for yderligere
tilslutning, skal du trykke på Deactivate IGTLink.

For at afvise tilslutningen skal du trykke på Reject.

BEMÆRK: Hvis du trykker på Deactivate IGTLink, afbrydes alle eksisterende tilslutninger.
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