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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens en juridische informatie
1.1.1 Contactgegevens

Support

Neem contact op met Brainlab support als u de informatie die u nodig hebt niet kunt vinden in
deze handleiding of als u vragen of problemen hebt:

Regio Telefoon en fax E-mail

Verenigde Staten, Canada, Centraal-
en Zuid-Amerika

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

Brazilië Tel: (0800) 892 1217

VK Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanje Tel: +34 900 649 115

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

Afrika, Azië, Australië, Europa
Tel: +49 89 991568 44
Fax: +49 89 991568 811

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

Verwachte levensduur

Brainlab biedt vijf jaar service voor softwareapplicaties. Tijdens deze periode worden software-
updates en onderhoud op locatie geboden.

Feedback

Ondanks een zorgvuldige controle kunnen er nog steeds fouten in deze handleiding voorkomen.
Neem contact met ons op via igs.manuals@brainlab.com als u suggesties hebt hoe we deze
handleiding kunnen verbeteren.

Fabrikant

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

ALGEMENE INFORMATIE
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1.1.2 Juridische informatie

Auteursrecht

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

Brainlab-handelsmerken

• Airo® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
• CurveTM is een handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland, registratie is aangevraagd.
• KickTM is een handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland, registratie is aangevraagd.
• Softouch® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab in Duitsland en/of de VS.
• StarLink® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
• VarioGuide® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
• Z-touch® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.

Niet-Brainlab-handelsmerken

• Mobius Imaging®, het Mobius Imaging logo en MobiCT® zijn gedeponeerde handelsmerken
van Mobius Imaging, LLC.

• Doro® is een gedeponeerd handelsmerk van pro med instruments GmbH.
• Mayfield® is een gedeponeerd handelsmerk van OMI, Inc.
• Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de

Verenigde Staten en andere landen.
• MultiVisionTM is een handelsmerk van Carl Zeiss Meditec AG.
• OPMI®, Pentero®, and PENTERO® zijn gedeponeerde handelsmerken van Carl Zeiss Meditec

AG.

Geïntegreerde software van derden

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.
Deze software bevat de openJPEG bibliotheek. Voor een volledige beschrijving van copyrights,
disclaimers en licenties, zie http://www.openjpeg.org.

CE-label

Het CE label geeft aan dat Brainlab-producten voldoen aan de essentiële vereis-
ten van de Medische Instrumenten Richtlijn (Medical Device Directive).
Volgens de MDD (Raad voor Instrumenten Richtlijn 93/42/EEC):
• Cranial/ENT is een klasse IIb-product.

OPMERKING. De geldigheid van het CE-label kan uitsluitend worden bevestigd voor producten
die door Brainlab zijn vervaardigd.
 

Instructies voor het afvoeren

Wanneer een chirurgisch instrument het einde van zijn levenduur bereikt, moeten alle biologische
materialen/biologische gevaren van het instrument worden verwijderd en moet het instrument
veilig worden afgevoerd in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

Contactgegevens en juridische informatie
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Werp elektrische en elektronische apparatuur alleen weg volgens de wettelijke re-
gelgeving. Voor informatie over de AEEA (Afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur) richtlijn, ga naar:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Verkoop in de VS

Amerikaanse federale wetten beperken de verkoop van dit instrument tot, of alleen in opdracht
van een arts.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.2 Symbolen
1.2.1 Symbolen die in deze handleiding worden gebruikt

Waarschuwingen

Waarschuwingen worden aangeduid met driehoekige waarschuwingssymbolen. Deze
bevatten essentiële veiligheidsinformatie aangaande mogelijk letsel, overlijden of elk ander
ernstig gevolg dat verbonden is aan verkeerd gebruik van het apparaat.

Voorzichtigheid

Wanneer voorzichtigheid is geboden, wordt dit aangegeven met een cirkelvormig
voorzichtigheidssymbool. Het geeft veiligheidskritische informatie over mogelijke
problemen met de apparatuur. Deze problemen omvatten storingen, instrumentenfouten,
instrumentschade of eigendomsschade.

Opmerkingen

OPMERKING. Opmerkingen worden weergegeven in een schuin lettertype en worden gebruikt
voor het aangeven van aanvullende handige tips.
 

Symbolen
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1.3 Beoogd gebruik
1.3.1 Het systeem gebruiken

Indicaties voor gebruik

Het Cranial/ENT-systeem is bedoeld als een intraoperatief beeldgeleid lokalisatiesysteem voor
het uitvoeren van minimale invasieve chirurgie. Het verbindt een freehand-sonde die wordt
gevolgd door een passief markeringssensorsysteem, met een virtuele computerbeeldruimte voor
beeldgegevens van de patiënt, die verwerkt worden door het IGS-werkstation. Het systeem wordt
geïndiceerd voor elke medische conditie waarbij het gebruik van stereotactische chirurgie
toepasselijk kan zijn, en waarbij een referentie met een onbuigzame anatomische structuur zoals
een schedel, lang bot of wervel vastgesteld kan worden ten opzichte van een model gebaseerd
op CT, CTA, röntgen, MR, MRA of echo van de anatomie.
Voorbeelden van prodecures omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
Craniale procedures:
• Tumorresecties
• Schedelbasischirurgie
• Craniale biopsies
• Craniotomieën/Craniectomieën
• Plaatsing van pediatrisch katheter/shunt
• Plaatsing van algemeen katheter/shunt
• Thalamotomieën/Pallidotomieën

KNO-procedures:
• Transfenoïdale procedures
• Maxillaris antrostomieën
• Ethmoïdectomieën
• Sfeno-idotomieën/sfenoïde exploraties
• Turbinaatresecties
• Frontale sinusotomieën
• Intranasaal

Geschikt gebruik

Cranial/ENT is geschikt voor algemene navigatiefouten tot max. 3 mm. Diverse factoren kunnen
echter de systeemnauwkeurigheid significant beïnvloeden. Voor een geslaagde navigatie zijn een
goede opstelling en hantering, alsook een nauwkeurige verificatie van essentieel belang.

Gebruikslocatie

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

Beoogd publiek

Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor neuro- en KNO-chirurgen en hun assistenten bij het
gebruik van een Brainlab-navigatiesysteem.

Contact tussen instrument en hersenweefsel of ruggenmergvloeistof

Uitsluitend gespecificeerde Brainlab-indstrumenten zijn bedoeld voor direct contact met
hersenweefsel en ruggenmergvloeistof. Raadpleeg de instrumentenhandleidingen voor
meer informatie over referentieframes.

ALGEMENE INFORMATIE
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Wat is het risico?
• Direct contact met hersenweefsel en hersenvocht door instrumenten die niet voor dergelijk

contact zijn bedoeld, kan leiden tot beschadiging van de hersenen van de patiënt of ernstige
schok door het afgeven van endotoxische stoffen in het lichaam van de patiënt.

• Brainlab-instrumenten zijn ontwikkeld en geproduceerd om het risico voor schade aan het
hersenweefsel van de patiënt tot een minimum te beperken. Het is daarom onwaarschijnlijk dat
er letsel zal optreden bij de patiënt tijdens normaal gebruik van de instrumenten. Foutief
gebruik van instrumenten of het gebruik van beschadigde instrumenten, kan echter leiden tot
ernstig letsel bij de patiënt.

• Standaard behandelingsmethoden zijn niet geheel effectief voor endotoxisch verontreinigde
instrumenten. Endotoxische verontreiniging kan alleen worden verwijderd met agressieve
behandelingen, bijv. met zeer hoge temperaturen. Dergelijke parameters kunnen zeer
nauwkeurig geproduceerde instrumenten beschadigen. Contact van instrumenten met
hersenweefsel of hersenvocht die niet zijn bedoeld voor dergelijk contact, kan leiden tot ernstig
letsel van de patiënt.

In welke situaties kan onbedoeld contact optreden?
• Situaties waarbij onbedoeld contact met hersenweefsel kan optreden, zijn over het algemeen

situaties waarbij instrumenten in de nabijheid van hersenweefsel worden gebruikt. Voorbeelden
zijn het gebruik van de navigatiepointer in de craniale holte, bijvoorbeeld voor afstandsmeting
of het vastleggen van punten.

Hoe kunt u de kans hierop verminderen:
• U dient de instrumenten volledig te behandelen zoals beschreven in de handleiding voor

reiniging, ontsmetting en sterilisatie. Bewaar en behandel de instrumenten zoals
beschreven.

• Vermijd direct contact tussen instrumenten en hersenweefsel en hersenvocht, behalve in het
geval van gespecificeerde instrumenten.

Zorgvuldige behandeling van de hardware

De systeemcomponenten en aanvullende instrumenten mogen uitsluitend door getraind
medisch personeel worden bediend.

Systeemcomponenten en bijbehorende instrumentatie bevatten nauwkeurige mechanische
onderdelen. Ga hier voorzichtig mee om.

Plausibiliteitsbeoordeling

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

Niet bestemd voor diagnostisch gebruik

Overeenkomstig DIN 6868 zijn de getoonde beelden op de Brainlab-navigatiesystemen niet
geschikt voor diagnostisch gebruik.

Beoogd gebruik
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1.4 Compatibiliteit met medische apparatuur
1.4.1 Medische instrumenten van Brainlab

Compatibele medische instrumenten van Brainlab

Cranial/ENT is compatibel met:
• Adapterkit voor DrapeLink

- Adapter voor Doro schedelklem
- Adapter voor Mayfield schedelklem
- Lange basis voor DrapeLink
- Korte basis voor DrapeLink

• Biopsie-uitlijningsframe en biopsiebuis
• Blakesley-klem
• Craniale referentie-unit voor DrapeLink

- Craniaal referentieframe voor DrapeLink
- Interconnector voor DrapeLink

• Reflecterende wegwerpmarkeerbollen
• Wegwerpregistratiemarkers CT, MR, ok
• Wegwerpstilet
• Frameloos biopsiesysteem
• Vast iMRI-rail voor GE-hoofdhouder
• iMRI-registratiematrix voor GE
• iMRI-registratiematrix voor Noras-hoofdhouder
• Instrumentadapterkit
• Instrumentkalibratiematrix 4.0 (ICM4)
• Microscoopadapters en microscoopframes
• Pointers met meervoudige punten waaronder Paint-pointerpunten
• Pointer met een stompe punt
• Pointer met een scherpe punt
• Referentie-arm voor Mayfield-hoofdhouder
• Universele referentieklem 
• Referentiehoofdband en referentiehoofdbandframe
• Schedelreferentieset
• Softouch
• Standaard craniaal referentieframe - 4 Marker
• Sterilisatienetten (craniaal, craniaal standaard accessoires, KNO, biopsiesysteem zonder

invasieve fixatiering, referentieunit voor DrapeLink, VarioGuide)
• Zuigbuis
• Ultrasone adapters
• Ultrasone registratiefantoom
• VarioGuide
• Z-touch

Overige Brainlab-instrumenten

Aanvullende instrumenten kunnen na uitgifte van deze handleiding verkrijgbaar zijn. Neem
contact op met Brainlab support als u vragen heeft over de instrumentcompatibiliteit met Brainlab-
software.

Gebruik alleen instrumenten en reserve-onderdelen in combinatie met de Cranial/ENT-
software die door Brainlab zijn opgegeven. Het onbevoegd gebruik van instrumenten/
reserveonderdelen kan een negatief effect hebben op de veiligheid en/of de

ALGEMENE INFORMATIE
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doeltreffendheid van de medische apparatuur en de veiligheid van de patiënt, gebruiker
en/of de omgeving in gevaar brengen.

Compatibiliteit met medische apparatuur
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1.4.2 Brainlab-software

Compatibele medische software van Brainlab

Cranial/ENT is compatibel met:
• DICOM Viewer Versies 2.0, 2.1 en 2.2
• Digital Lightbox Versie 2.0
• Image Fusion Versie 1.0 en 2.0
• iPlan CMF Versie 3.0
• iPlan Cranial Versie 3.0
• iPlan ENT Versie 3.0
• iPlan Stereotaxy Versie 3.0
• Smartbrush versie 2.1

Overige Brainlab-software

Als u andere softwareversies gebruikt dan die hierboven gespecificeerd, neem dan contact op
met de klantenservice van Brainlab voor informatie over compatibiliteit met Brainlab-apparatuur.

Alleen medische software van Brainlab, opgegeven door Brainlab, kan worden
geïnstalleerd en met het systeem worden gebruikt.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.4.3 Niet-Brainlab instrumenten

Compatibele medische instrumenten niet van Brainlab

Medisch instrument Model Fabrikant

Craniaal fixatie-instrument

Hoofdhouder voor intrao-
peratieve CT- en MRI-
scans: Mayfield®, Doro®,
Noras, GE, of gelijksoorti-
ge constructie

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

Zelfborende schroef

1,5 x 6 mm maxDrive®

boorvrije (Martin) of Cor-
texschroef PlusDriveTM

zelftappend (Synthes)

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

Schroevendraaierblad 1,5 mm (geschikt voor ge-
bruikte schroeven)

Schroevendraaierhandvat Geschikt voor gebruikte
blad en schroeven

Boorbit en handvat (optio-
neel) 1,1 mm

Wegwerpbiopsienaald type
A

PAJUNK GmbH
Karl-Hall-Strasse 1
78187 Geisingen
Germany

Multi-modaliteit fiduciale
markers

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
USA

Compatibele niet-Brainlab scanapparaten

Scanapparaat Model Fabrikant

Medische beeldvormingsapparaten die vol-
doen aan de Brainlab-scaninstructies (bijv.
MR- en CT-scanners, C-boog, DVT en ge-
lijksoortige apparaten)

Zie de vereisten in de Brainlab-scanprotocollen.

Compatibiliteit met medische apparatuur
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Compatibele niet-Brainlab chirurgische microscopen

Model Fabrikant

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
Germany

Leica
• M720
• M525
• M520
• M530

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

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
Germany

Compatibele niet-Brainlab apparaten voor IGSonic ultrasone integratie

Model Fabrikant

• FlexFocus 700
• FlexFocus 800

BK Medical
Mileparken 34
2730 Herlev
Denmark

• Ultrasone sonde BK8862
• Ultrasone sonde BK8863

Netwerkisolator EN-30
OPMERKING. Dit is geen medisch in-
strument.
 

EMO systems GmbH

Overige niet-Brainlab instrumenten

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

ALGEMENE INFORMATIE
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1.4.4 Niet-Brainlab software

Bevoegdheid

Alleen bevoegde Brainlab-medewerkers mogen software op het Brainlab-systeem
installeren. Installeer of verwijder geen softwaretoepassingen.

Overige niet-Brainlab Software

Alleen software opgegeven door Brainlab kan worden geïnstalleerd en met Cranial/ENT
worden gebruikt.

Virusscannen en malware

Bedenk dat sommige instellingen in beschermingssoftware tegen malware (zoals een
virusscanner) de systeemprestaties nadelig kunnen beïnvloeden, bijv. wanneer er real-time
scans worden uitgevoerd en de toegang tot elk bestand wordt gemonitord, dan kan het
laden en opslaan van patiëntgegevens lang duren. Brainlab adviseert het maken van real-
time scans uit te schakelen en virusscans uit te voeren buiten werktijd.

Zorg ervoor dat de antivirussoftware geen Brainlab-directory’s wijzigt.

Geen updates downloaden of installeren tijdens de behandelingsplanning. Neem contact
op met Brainlab support voor meer informatie.

Updates

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

Compatibiliteit met medische apparatuur
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1.5 Training en documentatie
1.5.1 Training

Brainlab-training

Om een veilig en juist gebruik te garanderen, dienen alle gebruikers voorafgaand aan het gebruik
van het systeem, een trainingsprogramma te volgen dat wordt gegeven door een
vertegenwoordiger van Brainlab.

Toezicht

Wanneer u voor de eerste keer een navigatiesysteem gebruikt, zal een Brainlab-
vertegenwoordiger aanwezig zijn ter begeleiding. Start de navigatie met lage
complexiteitprocedures waarbij u makkelijk kan verifiëren hoe het navigatiesysteem u zal
assisteren en waar de beperkingen liggen. U dient procedures op kadavers en/of fantomen te
simuleren voordat u het systeem met een echte patiënt gaat gebruiken.

Verantwoordelijkheid

Dit systeem levert alleen ondersteuning aan de chirurg en is geen substituut voor, of
vervanging van de ervaring en/of verantwoordelijkheid van de chirurg tijdens gebruik. Het
moet te allen tijde mogelijk zijn dat de gebruiker de procedure voortzet zonder het systeem.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.5.2 Documentatie

Gebruikershandleidingen lezen

De gebruikershandleidingen beschrijven complexe medische apparaten en chirurgische
navigatiesoftware die met voorzichtigheid moeten worden gebruikt.
Het is belangrijk dat alle gebruikers van systemen, instrumenten en software:
• deze gebruikershandleidingen zorgvuldig doorlezen voordat zij de apparatuur gebruiken
• te allen tijde toegang hebben tot deze gebruikershandleidingen

Beschikbare gebruikershandleidingen

Gebruikershandleiding Inhoud

Softwarehandleidingen

• Overzicht van de behandelingsplanning en beeldgeleide navi-
gatie

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

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

Instrumentenhandleidingen Gedetailleerde instructies over het gebruik van het instrument

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

Systeemhandleidingen Uitgebreide informatie over de set-up van het systeem

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

OPMERKING. Deze tabel is mogelijk niet volledig voor alle installaties. Wanneer noodzakelijk
voor uw installatie ontvangt u aanvullende gebruikershandleidingen.
 

Training en documentatie
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2 OPSTELLING VAN HET
SYSTEEM

2.1 Het systeem installeren
2.1.1 Overzicht

Het systeem installeren

De opstelling van het systeem is afhankelijk van het gebruikte systeem en het type procedure dat
wordt uitgevoerd. Houd rekening met de volgende punten:
• De camera en monitor mogen het werk van de chirurg niet beperken.
• De camera moet gedurende de procedure vrij zicht hebben op het referentieframe, ook tijdens

alle registratie- en navigatieprocedures.
• Positioneer de camera alvorens de procedure te beginnen. Voorkom grote aanpassingen van

de camerapositie tijdens een procedure.

Stappen

1.

Positioneer de camera in de juist positie.
Om een optimaal zicht te bieden, dient de camera zich op een afstand van ongeveer
1,2-1,8 meter van het chirurgisch veld te bevinden.
OPMERKING. U vindt meer informatie over de positie van de camera bij het voorbereiden
van de patiëntregistratie op pagina 57.
 

2. Sluit de stekker aan en schakel het systeem in (zie systeemhandleiding).

Plaatsing van het referentieframe

Plaats het referentieframe zo dat het gedurende het gehele verloop van de procedure zichtbaar
blijft. Indien u bijvoorbeeld van plan bent om een microscoop te gebruiken, houd er dan rekening
mee waar deze de zichtlijn van het referentieframe zou kunnen blokkeren. Het is handig om de
camera aan dezelfde kant te plaatsen als waar het referentieframe is bevestigd.

Hoe dichter het frame bij het interessegebied is gemonteerd, hoe nauwkeuriger de
navigatie zal zijn. Positioneer het referentieframe zo dicht mogelijk bij het interessegebied
zonder dat het inbreuk maakt op de vereiste operatieruimte.

Plaatsing van het systeem

Plaatsing van het systeem aan de voet van de operatietafel heeft de voorkeur bij
neurochirurgische procedures, en plaatsing aan het hoofd van de operatietafel heeft de voorkeur
bij KNO-procedures.
OPMERKING. Plaatsing van het systeem hangt voornamelijk af van de positie van de chirurg en
de apparatuur rondom de operatietafel.
 

OPSTELLING VAN HET SYSTEEM
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Blootstelling laser

Stel de infrarode detectoren van andere instrumenten niet bloot aan de laserbundel van de
Z-touch of de Brainlab-camera.

Het systeem installeren
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3 OVERZICHT SOFTWARE
3.1 Inleiding
3.1.1 Overzicht

Algemene informatie

Cranial/ENT is intraoperatieve navigatiesoftware op basis van een touchscreen. De plaatsing van
chirurgische instrumenten in een driedimensionale positie als overlay op anatomische datasets
zoals MR en/of CT, kan een ondersteuning zijn voor de chirurg tijdens verschillende chirurgische
interventies.
Indien gebruikt in combinatie met planningsoftware, kan een behandelplan worden voorbereid, los
van de interventie, en dan worden overgezet naar de navigatiesoftware voor aanvullende
referentie en ondersteuning tijdens de chirurgie. Daarnaast kunnen gegevens die tijdens de
chirurgie zijn vastgelegd of aangepast, weer worden teruggezet naar de planningsoftware.

Cranial/ENTkan alleen worden gebruikt voor neurochirurgie en KNO-behandelingen.
Gebruik de software niet voor andere behandelingen.

Cranial/ENT maakt gebruik van gescande beelden van de patiënt die worden vastgelegd
voordat de operatie wordt uitgevoerd. De feitelijke anatomie van de patiënt kan verschillen
van de preoperatieve beeldgegevens door bijvoorbeeld hersenverschuiving of resecties.

Normale workflow

Stappen

1. Creëer en bewerk het plan in iPlan of Brainlab Elements.

OVERZICHT SOFTWARE
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Stappen

2. Laad het behandelplan in Patient Browser.

3. Navigeer.

4.
Exporteer het plan.
Herhaal stappen 1-4 indien nodig.

Inleiding
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3.2 Een sessie beginnen
3.2.1 De software starten

De software openen

Open Cranial/ENTvanuit Content Managermet de volgende opties:

Opties

Cranial/ENTmet patiëntgegevens starten:
• Selecteer de benodigde patiënt.
• Selecteer de Cranial/ENT-applicatie.

De software wordt geladen en het hoofdscherm wordt geopend (zie pagina 32).

Selecteer de Cranial/ENT-applicatie om de software te starten zonder patiëntgegevens.
De software wordt geladen en het hoofdscherm wordt geopend (zie pagina 32).

OPMERKING. Voor meer informatie over de patiënt- en applicatiekeuze raadpleegt u de Content
Manager softwarehandleiding.
 

Zorg ervoor dat de naam en de ID van de patiënt correct zijn voordat u patiëntgegevens
laadt.

Patiëntgegevens laden tijdens de sessie

Als u de Cranial/ENT-software hebt gestart zonder patiëntgegevens, of als u aanvullende
gegevens wilt toevoegen aan de sessie, kunt u dit op elk gewenst moment doen.

Stappen

1. Druk op Data in de menubalk om het dialoogvenster Data te openen (zie pagina 35).

2.
Druk op Load Data.
Patient Browser opent en u kunt de patiëntgegevens selecteren.
Als de gegevens worden geladen, keert u terug naar de Cranial/ENTsoftware.

OPMERKING. Voor meer informatie raadpleegt u de Patient Browser softwarehandleiding.
 

Beeldfusie

U kunt meerdere beeldsets samenvoegen wanneer uw systeem beschikt over de functionaliteit
Image Fusion.

Opties

Als de patiëntgegevens die u heeft geladen, beeldsets bevatten die nog niet zijn gefu-
seerd, wordt u gevraagd om deze te fuseren.
Druk op Proceed.

U kunt ervoor kiezen om beeldfusie over te slaan bij het laden van de software en de
beeldsets later te fuseren vanaf het dialoogvenster Data op enig moment tijdens de
navigatie.

OPMERKING. Voor meer informatie raadpleegt u de Image Fusion softwarehandleiding.
 

OVERZICHT SOFTWARE
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3.3 Een sessie afsluiten en herstellen
3.3.1 De software sluiten en het systeem afsluiten

Afsluiten op de juiste wijze

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

De software afsluiten

Stappen

1.
Druk op de Start-toets.
Content Managerwordt geopend.

2.

Druk op Export om de patiëntgegevens te exporteren naar het geselecteerde opslagme-
dium.
OPMERKING. Alle screenshots die tijdens de sessie zijn vastgelegd met de toets
Screenshot, worden opgeslagen en zijn toegankelijk.
 

OPMERKING. Voor meer informatie raadpleegt u de Content Manager softwarehandleiding.
 

Het systeem afsluiten

Stappen

1. Nadat de software is afgesloten en de patiëntgegevens zijn opgeslagen, verwijdert u het
opslagmedium.

2. Druk op Exit in Content Manager.

3. Druk op Shutdown.

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

Een sessie afsluiten en herstellen
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3.3.2 Een sessie herstellen

Algemene informatie

Indien de software onverwachts afsluit, kunnen de registratie- en instrumentkalibraties van de
vorige sessie worden hersteld als u de software opnieuw heeft opgestart.

Een sessie herstellen

Afbeelding 1 

Stap

De software herstelt de informatie en het hoofdscherm wordt geopend.
Druk op Closeom de navigatie voort te zetten.

Controleer de herstelde registraties en instrumentkalibraties nauwkeurig voordat u verder
gaat.

Indien het instrument is verwisseld of de adapter is bewogen of verplaatst, dient u de
kalibratie niet te herstellen. Voer daarvoor in de plaats een nieuwe kalibratie uit.

OVERZICHT SOFTWARE
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3.4 Gebruikersinterface
3.4.1 Hoofdscherm

Algemene informatie

Het hoofdscherm wordt geopend nadat de patiëntgegevens zijn geladen. Cranial/ENT biedt twee
gebruikersinterface-opties waartussen u kunt wisselen:
• Het Groot menu met een vergrote menubalk
• Het Klein menu met een geminimaliseerde menubalk

Weergave Groot menu

De afbeelding hieronder toont een Groot menu-weergave van het systeem.

③

④

①

②

⑤

Afbeelding 2 

Nr. Uitleg Zie

① Huidige functie en patiëntinformatie Pagina 29

② Start brengt u terug naar Content Manager N.v.t.

③ Navigatieweergaves Pagina 113

④ Cameraweergavevensters Pagina 40

⑤ Camerastatusbalken Pagina 41

⑥ Menubalk Pagina 34

Klein menu-weergave

In de Klein menu-weergave worden de menubalktoetsen vertegenwoordigd door pictogrammen
en zijn de navigatieweergaves groter.
De functionaliteit van de menubalkopties is hetzelfde als in de weergave Groot menu, zoals
beschreven op pagina 34.

Gebruikersinterface
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Afbeelding 3 

Stappen

1. Druk op Tools > Settings.

2.
Druk opMenu Big/Small.
Het navigatiescherm achter het dialoogvenster verandert in de Klein menu-weergave
(gemaximaliseerde weergave).

3. Druk opClose om terug te keren naar het navigatiescherm.

OVERZICHT SOFTWARE
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3.4.2 Menubalk-functies

Registratiefuncties

Functie Groot menu Klein menu Zie

Register schakelt patiëntregistratie in. Pagina 55

Navigatiefuncties

Functie Groot menu Klein menu Zie

Tooltip maakt het virtueel verlengen of ver-
korten van een genavigeerde instrumentpunt
mogelijk.

N.v.t. Pagina 178

Acquire maakt het mogelijk een gedigitali-
seerd punt op het hoofd van de patiënt te de-
finiëren of een traject te creëren wanneer een
instrumentpunt-offset is gedefinieerd. 

N.v.t. Pagina 160

Weergaves aanpassen

Functie Groot menu Klein menu Zie

Freeze vergrendelt de genavigeerde weerga-
ve. Pagina 173

Zoom verandert de vergroting van de getoon-
de beelden. Pagina 117

Toont de configuratie en screenshots

Functie Groot menu Klein menu Zie

Schakelt en configureert tussen verschillende
weergaves. N.v.t. Pagina 118

Screenshot maakt een screenshot van het
actuele scherm. Pagina 148

Optionele toetsen

De optionele toetsen kunnen worden geactiveerd via Tools > Settings > Optional Menu Bar
Button (zie pagina 50). U kunt ervoor kiezen om de volgende pictogrammen weer te geven in
de menubalk:

Functie Groot menu Klein menu Zie

Paintmaakt het mogelijk om chirurgisch ver-
wijderd weefsel te volgen. Pagina 249

Gebruikersinterface
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Functie Groot menu Klein menu Zie

Activeert microscoopnavigatie. Pagina 283

Activeert VarioGuide-navigatie. Pagina 255

Activeert ultrasone navigatie. Pagina 205

Gegevens

Druk op Data om het dialoogvenster Datate openen, dat toegang geeft tot
patiëntgegevensfuncties. 

Afbeelding 4 

Functie Zie

Beeldseteigenschappen aanpassen Pagina 143

Objecten en overlays beheren Pagina 149

Trajecten beheren Pagina 168

Punten beheren Pagina 162

Beeldensets fuseren
OPMERKING. Zie de Image Fusion softwarehandleiding voor gedetailleerde ge-
bruiksinstructies.
 

Pagina 29

Patiëntgegevens laden Pagina 29
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Instrumenten

Druk op Tools om het dialoogvenster Toolste openen, dat toegang geeft tot navigatie-instellingen
en instrumenten.

Afbeelding 5 

Functie Zie

Informatie over Brainlab hotline Pagina 47

Systeeminstellingen aanpassen Pagina 48

Gekalibreerde instrumenten selecteren Pagina 201

VarioGuide-navigatie activeren Pagina 255

Microscoopnavigatie activeren Pagina 283

Ultrasone navigatie activeren Pagina 205

Een videoverbinding configureren Pagina 51

IGTLink activeren Pagina 320

Meetinstrumenten selecteren Pagina 174

Gebruikersinterface

36 Softwarehandleiding Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



3.4.3 Algemene dialoogvenstertoetsen

Beschikbare toetsen

Er zijn verschillende toetsen beschikbaar, afhankelijk van het dialoogvenster.

Toets Functie

Brengt u naar de volgende stap.

Bevestigt de instellingen en sluit het dialoogvenster.

Brengt u terug naar het vorige dialoogvenster of stap.

Hiermee kunt u een stap herhalen.

Verlaat het dialoogvenster zonder veranderingen toe te passen.

Verlaat het dialoogvenster na toepassing van de veranderingen.

Zet de instellingen terug naar het punt toen u voor het eerst het huidige dialoog-
venster opende.

OPMERKING. Aanvullende toetsen met specifieke functionaliteiten worden bij de bijbehorende
stap in deze handleiding beschreven.
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3.4.4 Taakbalkfuncties voor gegevensbeheer

Beschikbare functies

In dialoogvensters met gegevens zijn de aanvullende functies toegankelijk via de werkbalk:

①

Afbeelding 6 

Functie Uitleg

Opent het dialoogvenster Select Set om een andere beeldset te selecteren.

Wijzigt de vergroting van het weergegeven beeld.

Toont/verbergt alle voorwerpen in de beeldweergave.

Gebruikersinterface
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3.4.5 Dialoogvensterweergave via twee monitoren

Algemene informatie

Indien uw systeem is uitgerust met twee monitoren (bijv. op het Curve-systeem), dan zijn er twee
manieren om de weergaves te configureren:
• Clone-modus: dezelfde informatie wordt op beide schermen weergegeven.
• Extended-modus: een hoofdmonitor met een menubalk en een tweede monitor met

aanvullende navigatieweergaves.
OPMERKING. In de Extended-modus dient de tweede monitor alleen te worden gebruikt als een
aanvullende monitor omdat belangrijke informatie ontbreekt, zoals de cameraweergavevensters
en de statusbalken.
 

Voor meer informatie over de verlengde en kloon-modi en hoe u deze kunt activeren, zie
deContent Manager softwarehandleiding.

Dialoogvensterweergave met Extended-modus

Wanneer een dialoogvenster is geopend op het hoofdscherm, wordt het volgende bericht op het
tweede scherm geopend: "A dialog is open on the other display. Press Fetch to put that dialog
here."

Afbeelding 7 
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3.5 Volgsysteem
3.5.1 Volgstatusweergaven

Algemene informatie

Voor een succesvolle registratie en navigatie moet de camera vrij zicht hebben op de
instrumenten en de referentieframes.
Een statusweergave geeft u real-time feedback over de zichtbaarheid van de instrumenten en de
referentieframes ten opzichte van de camera. Punten in de weergave geven de relatieve posities
van de instrumenten en referentieframes weer die zichtbaar zijn op beide cameralenzen.

Statusweergaves: Groot menu-weergave (geminimaliseerde weergave)

②

①

Afbeelding 8 

Nr. Component

① Cameraweergavevensters

② Statusbalken

Statusweergaves: Klein menu-weergave (gemaximaliseerde weergave)

②

①

Afbeelding 9 

Nr. Component

① Cameraweergavevensters

② Statusbalken

Cameraweergavevensters

De cameraweergavevensters geven punten weer die de markeerbolgeometrieën van de
referentieframes en de genavigeerde instrumenten vertegenwoordigen. De kleurcodering van de
punten is specifiek voor elk referentieframe en instrument. U kunt de cameraweergavevensters
gebruiken om te controleren of een instrument of frame zichtbaar is voor de camera.

Volgsysteem
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Puntkleur Vertegenwoordigd element

Rood Referentieframe (bijv. schedelreferentieframe) als de patiënt is geregi-
streerd.

Geel
• Gekalibreerd instrumentadapterframe
• iMRI-registratiematrix (tijdens registratie)

Oranje
• ICM4
• Ultrasone registratiefantoom

Groen Pointer of Softouch.

Blauw Ultrasone adapters.

Lichtblauw Microscoopadapters.

Turquoise Paint-instrumenten.

Roze
• Wegwerpbiopsienaald type Aen biopsie-uitlijningsframe
• VarioGuide
• Wegwerpstilet

Wit Ongekalibreerde instrumenten

Grijs (gevuld) Markeerbollen van een frame zijn zichtbaar voor beide cameralenzen,
maar kunnen niet aan een specifiek instrument worden toegewezen.

Grijs (open) Het frame is alleen zichtbaar voor één cameralens en kan niet worden ge-
interpreteerd.

Instrumentweergave

Let erop dat de instrumentvisualisatie eruit kan zien als een vereenvoudigde interpretatie
van de daadwerkelijke instrumentvorm.

Gebruikers die kleurenblind zijn, kunnen mogelijk niet goed de kleurverschillen van de
vertegenwoordigde instrumenten onderscheiden.

Zorg ervoor dat de instrumentvolgframes niet te dicht bij elkaar worden weergegeven en
dat ze geen andere markers blokkeren voor detectie door de camera. Als dit namelijk het
geval is, kan het systeem geen onderscheid maken tussen de instrumenten, met een
onjuiste instrumentnavigatie tot gevolg.

Camerastatusbalken

De statusbalken geven aan of de camera het instrument kan volgen.

Statusbalk Kleur Interpretatie

Rechterbalk (in de
Groot menu-weerga-
ve) Groen

Normale trackingmodus. Het referentieframe en ten minste
één instrument met een bekende markeerbolgeometrie zijn
zichtbaar voor de camera.Onderste balk (in de

Klein menu-weergave)

Rechterbalk (in de
Groot menu-weerga-
ve) Geel

Camera heeft zojuist het zicht op een actief frame verloren.
De statusbalk blijft geel tot normale tracking wordt hervat.
Als de zichtbaarheid niet wordt bevestigd, wordt de status-
balk rood.Onderste balk (in de

Klein menu-weergave)

Linkerbalk (in de Groot
menu-weergave) Rood

Geen tracking mogelijk. Er is geen patiëntregistratie uitge-
voerd of de markeerbollen van een essentieel frame zijn
niet zichtbaar voor de camera.
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Statusbalk Kleur Interpretatie

Bovenste balk (in de
Klein menu-weergave)

Beide Zwart
Cameracommunicatiefout tijdens opstarten. Als er een
communicatiefout optreedt tijdens het gebruik, verschijnt er
een waarschuwing.

Indien een statusbalk geel is, kan een nauwkeurige tracking niet worden gegarandeerd.

Trackinglatenties

Weergegeven informatie kan vertraagd zijn in vergelijking met uw feitelijke volginstrument.
Vergelijk de beweging van het daadwerkelijke instrument met de weergave op het scherm.
Als de navigatieweergave traag is, dient u de zichtbare gegevens tot een minimum te
beperken (zie pagina 113).
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3.5.2 Volginstrumenten

Trackingprioriteit

De software werkt de navigatieweergaves bij op basis van de positie van het instrument met de
hoogste prioriteit. Instrumenten met een lagere prioriteit worden weergegeven, maar worden niet
standaard gebruikt om de weergaven te updaten.
De lijst toont de trackingprioriteit, startend met de instrumenten met de hoogste prioriteit
bovenaan:
• Softouch
• Pointer
• Instrumentadapterframe XL
• Instrumentadapterframe L
• Instrumentadapterframe ML
• Instrumentadapterframe M
• Paint-instrumenten
• Wegwerpstilet
• Wegwerpbiopsienaald type A
• Biopsie-uitlijningsframe/VarioGuide
• Microscoopadapters
• Ultrasone adapters

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

Identieke instrumentgeometrieën volgen

De software is niet in staat om een onderscheid te maken tussen instrumenten met een identieke
volgframegeometrie. Als u bijvoorbeeld een instrumentadapterframe; formaat MLaan twee
verschillende instrumenten hebt bevestigd (zie afbeelding hieronder), dan kan de software deze
interpreteren als hetzelfde instrument.

Afbeelding 10 
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Gebruik pointers, microscoopadapters, ultrasone adapters of instrumentadapters van
dezelfde grootte nooit tegelijkertijd, aangezien de navigatiesoftware geen onderscheid kan
maken tussen de individuele kalibraties van de identieke geometrische plaatsing van
markeerbollen.

Volgsysteem
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3.5.3 Positionering van de camera

Dialoogvenster Tracking System Alignment

Dit dialoogvenster toont de positie van de referentie- en volgframes binnen het zichtveld van de
camera.

①

③
②

Afbeelding 11 

Nr. Uitleg

① De blauwe kegel vertegenwoordigt het zichtveld van de camera.

② Gekleurde ringen vertegenwoordigen de afstand van de frames van de cameralenzen.

③ Gekleurde bollen vertegenwoordigen markeerbollen op de referentie- en volgframes.

OPMERKING. De kleurconventies van de markeerbollen en de cirkels zijn hetzelfde als in de
cameraweergavevensters (zie pagina 40).
 

Weergave Camera App

Wanneer geïnstalleerd wordt de Camera App geopend en toont de positie van de referentie- en
volgframes binnen het zichtveld van de camera.
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① ②

③

④

Afbeelding 12 

Nr. Uitleg

① Toont de afstand van de instrumenten en/of referentieframes in relatie tot de camera. Alle
volgballen moeten zich binnen de blauwe balk bevinden.

② Toont de positie van de instrumenten en/of referentieframes in relatie tot de camera.

③ Toont de positioneringstoetsen van de gemotoriseerde camerabesturing.

④
Wordt gebruikt om de camera te centreren.
OPMERKING. Het centreren van de camera duurt maximaal 5 seconden. Een tweede
klik deactiveert de centreringsfunctie.
 

Het zichtveld van de camera optimaliseren

Stappen

1.
Druk op een van de cameraweergavevensters in de menubalk om het dialoogvenster
Tracking System Alignment te openen.
Wanneer geïnstalleerd wordt de Camera App geopend.

2.

Pas de afstand en de hoek van de camera aan zodanig aan dat alle noodzakelijke frames
in de blauwe kegel zitten in het dialoogvenster Tracking System Alignment. De ringen
die de referentieframes vertegenwoordigen, dienen zo dicht mogelijk bij het midden te
zijn, zodat er voldoende ruimte is voor de navigatie-instrumenten.
Indien een frame niet langer meer zichtbaar is voor de camera, verdwijnen de markeer-
bollen uit de weergave om aan te geven dat het frame niet langer kan worden gevolgd.

Volgsysteem
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3.6 Systeeminformatie en configuratie
3.6.1 Overzicht

Algemene informatie

Brainlab support voert de eerste systeemconfiguratie uit. U kunt aanvullende instellingen
configureren in het dialoogvenster Tools.

Dialoogvenster Tools

①

②

③

Afbeelding 13 

Nr. Functie

①
Druk op Hotline voor toegang tot:
• Brainlab support en hotline-nummers.
• Softwareversie-informatie.

② Druk op Settings om Tools > Settings te openen voor aanpassing van verschillende
systeeminstellingen (zie pagina 48).

③ Gebruik Video om video-instellingen te configureren (zie pagina 51).
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3.6.2 Instellingen aanpassen

Dialoogvenster Tools > Settings

Afbeelding 14 

Functies van de instellingen

Instelling Component Zie

Menu Left/Right Menubalkpositie aanpassen. Pagina 49

Menu Big/Small Maximimaliseer/minimaliseer de hoofdnavigatie-
schermweergaves. Pagina 32

Sound Geluidsinstellingen aanpassen. Pagina 49

3-D Instruments Instrumentweergave aanpassen (3D of 2D). Pagina 182

Big Instrument Crosshair Weergave van de instrumentpunt aanpassen (groot
of klein draadkruis). Pagina 183

3-D Points & Trajectories Weergave van punten en trajecten aanpassen. Pagina 172

Display Scan Time Weergave van scandatum en tijd in beeldweergaves
aanpassen. Pagina 114

Smart Autozoom
Verhoogt automatisch de zoomfactor tot 300% wan-
neer het genavigeerde instrument stil wordt gehou-
den.

Pagina 117

Smart Video Maximize
Automatische weergave van de videoweergave als
volledig scherm wanneer 30 seconden geen instru-
ment is genavigeerd.

Pagina 137

Image Orientation Richting van de patiëntbeeldgegevens definiëren. Pagina 124

Optional Menu Bar Button Aanvullende toets voor de menubalk activeren en se-
lecteren. Pagina 50

OPMERKING. Wanneer de inlogfunctionaliteit op het systeem wordt gebruikt, worden de hier
gedefinieerde instellingen opgeslagen met de inloggegevens.
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Menupositie afstellen

Stap

Druk in Tools > Settings op Menu Left/Rightom de menubalk aan de linker-/rechterkant van
het scherm weer te geven. 

Geluidsconfiguratie afstellen

Afbeelding 15 

Stappen

1. Open Tools > Settings > Sound. 

2.
Om systeemgeluiden te activeren of deactiveren, zoals foutpiepjes en andere bevesti-
gingstonen (bijvoorbeeld als een dialoogvenster wordt geopend of gesloten), schakelt u
Sound Output in (blauw kader) of uit (grijs kader).

3. Om geluid te activeren als u op toetsen drukt, schakelt u Button Sound in (blauw kader)
of uit (grijs kader).

4. Selecteer het volumeniveau door het afstellen van de schuifbalk Sound volume level.
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Een aanvullende toets in de menubalk activeren

Afbeelding 16 

Stappen

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

2.

Kies uit:
• Microscope
• Ultrasound
• VarioGuide
• Paint

De bijbehorende toets wordt in de menubalk weergegeven (zie pagina 34).
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3.6.3 Een videoverbinding configureren

Algemene informatie

Met Video kunt u de instellingen configureren voor een real-time videoverbinding (bijv.
endoscopievideo). Wanneer videoverbindingen worden geconfigureerd, kunt u het scherm
aanpassen om een videoweergave te zien in elke navigatieweergave (zie pagina 113). 

Voordat u begint

Sluit de kabel tussen de videobron en het navigatiesysteem aan volgens de instructies in de
betreffende Brainlab systeemhandleiding en de gebruikershandleiding voor de videobron. Zorg
dat u een signaal heeft om de video-instellingen aan te passen.

Toegang tot video-instellingen

Stap

Druk op Video in het dialoogvenster Tools. 
Er wordt een reeks tabbladen geopend waarin u diverse instellingen kunt definiëren.

De video-ingang en het signaaltype selecteren

① ②

Afbeelding 17 

Stappen

1. Selecteer op het tabblad Input ① het juiste Signal Type via Toggle.

2.
Om een andere videobron te selecteren, drukt u op Select Input.
Selecteer de juiste ingang in het dialoogvenster Video input ②. Ingangen die al worden
gebruikt zijn dienovereenkomstig gelabeld.
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Het videovenster aanpassen

③

Afbeelding 18 

Stappen

1.

Druk op het tabblad Croppingom de weergave te knippen en aan te passen om het
meest relevante deel van de video weer te geven.
OPMERKING. Zorg dat de volledige inhoud van het videobeeld wordt weergegeven in het
acquisitievenster.
 

2.

• Gebruik de horizontale en verticale schuifbalken om het respectieve bijknipvakformaat
te configureren.

• Gebruik de pijlen in de weergave, of druk direct in de weergave om de positie van het
bijknipvak aan te passen.

Videobeeldinstellingen aanpassen

Afbeelding 19 
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Stappen

1.

Druk op het tabblad Settings om de beeldinstellingen voor de videoweergave aan te pas-
sen. 
OPMERKING. Beschikbare instellingen zijn afhankelijk van de hardwareconfiguratie van
uw systeem.
 

2. Pas de beeldweergave-instellingen als nodig aan met de schuifbalken.

Videobeeldinstellingen

U heeft toegang tot het dialoogvenster Image Settings vanaf het hoofdscherm: Tools > Video >
Settings.

Instelling Uitleg

Brightness Algehele intensiteit van het licht in de afbeelding.

Contrast
Verdelingsbereik van lichtintensiteit. Een hoger contrast vertegenwoordigt
een nauwer bereik. Dit verscherpt de grenzen tussen gebieden met een
verschillende helderheid, maar vermindert subtiele gradaties van intensiteit.

Saturation

Bepaalt de hoeveelheid kleur in het videobeeld.
• Hoog: produceert levendige kleuren
• Laag: laat de kleuren er vervaagd uitzien
• Nul saturatie: beelden worden weergegeven in zwart/wit

Hue Bepaalt of een kleur fundamenteel rood, oranje, geel, groen etc. is. Door
het wijzigen van de tint, kunt u de kleurtint van het videobeeld aanpassen.
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4 OVERZICHT REGISTRATIE
4.1 Inleiding
4.1.1 Overzicht

Algemene informatie

Met patiëntregistratie kan de software de preoperatieve beeldgegevens van de patiënt in kaart
brengen op de fysieke anatomie van het hoofd van de patiënt. Gewoonlijk wordt registratie
uitgevoerd in een niet-steriele omgeving.
Een correcte registratie is een belangrijke factor voor een nauwkeurige navigatie. Registraties
moeten worden geverifieerd op nauwkeurigheid en geschiktheid voor de procedure om zeker te
zijn van een betrouwbare navigatienauwkeurigheid.

Zorg dat de anatomie van de patiënt gelijk is aan wat wordt gezien in de diagnostische
beeldvorming.

De software gebruikt gescande beelden van de patiënt die voor de operatie zijn vastgelegd.
De feitelijke anatomie van de patiënt kan verschillen van de preoperatieve beeldgegevens
door bijvoorbeeld hersenverschuiving of resecties.

Voordat u begint

Raadpleeg de instrumentenhandleiding voor volledige informatie over registratie-instrumenten.

Registratie en navigatienauwkeurigheid optimaliseren

Voor een optimale handmatige registratie (d.w.z. een standaard- en
oppervlaktekoppelingsregistratie) wordt geadviseerd CT-gegevens samen met botschroeven te
gebruiken als registatiepunten.

Dialoogvenster Registration Selection

Alle registratiefuncties zijn beschikbaar in het dialoogvenster Registration Selection.
Beschikbaarheid van registratiemethoden kan verschillen, afhankelijk van uw softwarelicentie.
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Afbeelding 20 

Methode Uitleg

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

Surface Matching Leg punten vast op de huid van de patiënt met Softouch, Z-touch,
of de pointer.

Restore Registration Een reeds uitgevoerde registratie herstellen.

Acquire Intraoperative
Landmarks

Leg oriëntatiepunten vast voor intraoperatieve registratie (beschik-
baar als de registratie al is uitgevoerd).

Register Intraoperative
Landmarks Intraoperatief vastgelegde oriëntatiepunten registreren.

Automatic Registration

Activeer de automatische registratie van de MR- of CT-gegevens
van de patiënt (beschikbaar wanneer u beschikt over intraoperatie-
ve beeldvorming, zie pagina 315).

Automatic Registration Ai-
ro

Automatic Registration
iAngio

Inleiding
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4.1.2 Voorbereiden op registratie

Referentieframes

Bevestig een referentieframe aan de patiënt voor registratie en navigatie. Hiermee kan het
systeem de locatie en de beweging van het hoofd van de patiënt volgen tijdens de gehele
procedure.
Het referentieframe dient te allen tijde zichtbaar te zijn voor de camera.

Zichtbaarheid van de camera

Als u een registratiemethode selecteert, toont de software het volgende dialoogvenster als het
referentieframe niet zichtbaar is voor de camera:

Afbeelding 21 
Controleer of de camera zodanig is gepositioneerd dat dit werkbaar is voor de gehele procedure
(registratie en navigatie). Voorkom grote aanpassingen van de camerapositie. Wanneer
verplaatsing van de camera tijdens de procedure noodzakelijk is, moet u de nauwkeurigheid
verifiëren voordat u verder gaat.

Stap

Pas de afstand en de hoek van de camera zo aan dat het referentieframe (aangegeven door ge-
kleurde ringen en markeerbollen) in het midden van de blauwe kegel wordt weergegeven. De
ringen dienen zo dicht mogelijk bij het midden te zijn, zodat er voldoende ruimte is voor de navi-
gatie-instrumenten.

OPMERKING. Voor de beste resultaten dient de camera op ongeveer 1,2-1,8 m van het
interessegebied te zijn opgesteld. Voor informatie over cameraplaatsing, zie pagina 45.
 

Goede zichtbaarheid instellen

Controleer de reflectiviteit van de markeerbollen. De geselecteerde instrumenten dienen goed
zichtbaar zijn voor het systeem. De reflecterende markeerbollen dienen goed te zijn bevestigd.

Indien een referentieframe niet kan worden gedetecteerd door de camera, dient u te
controleren of de markeerbollen schoon, droog en onbeschadigd zijn en of het
referentieframe niet is verbogen.

Zorg dat de markeerbollen tijdens de procedure altijd zichtbaar zijn voor de camera (bijv.
niet worden bedekt door bekleding of geblokkeerd door andere apparatuur).
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Reflectie-artifacten

Artefacten veroorzaakt door reflecties - in het bijzonder tijdens het vastleggen en
registreren van beelden - kunnen leiden tot onnauwkeurigheid. Zorg dat lichtbronnen of
items die erg reflecteren geen invloed hebben op het zichtveld van de camera.

De camera en/of de Z-touch-laser kunnen interfereren met andere op infrarood gebaseerde
ok-apparatuur, zoals afstandsbedieningen, pulsoxymeters of IR-gevoelige microscopen.
Verwijder andere infraroodbronnen uit het zichtveld van de camera, omdat hierdoor de
camera mogelijk Z-touch niet zal detecteren.

Nauwkeurigheid verifiëren

Verifieer altijd de nauwkeurigheid van de registratie zoals opgegeven door de software.
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4.1.3 Een vorige registratie herstellen

Wanneer een sessie herstellen

Indien u op succesvolle wijze een volledige registratie heeft uitgevoerd en u dit plan voor een
tweede keer in de software laadt, dan kunt u de registratie herstellen.

Schermlay-out

① ②

Afbeelding 22 

Nr. Component

① De huidige actieve registratie wordt aangegeven door de omkaderde blauwe toets.

Een registratie herstellen

Stappen

1. Druk op Register in de menubalk.

2. Druk op Restore Registration in het dialoogvenster Registration Selection.

3. Druk op de toets voor de registratie die u wilt herstellen.

4. Controleer de nauwkeurigheid van de registratie in het dialoogvenster Registration Veri-
fication.

De patiënt positioneren

Relatieve bewegingen van het hoofd van de patiënt en het referentieframe kunnen niet
worden gecompenseerd door het navigatiesysteem. Om die reden moet de patiënt stevig
worden gefixeerd in de hoofdhouder.

Herstel een registratie niet indien de positie van de patiënt is gewijzigd ten opzichte van
het referentieframe. Wanneer het referentieframe is verplaatst of als er tegenaan is
gestoten, moet een nieuwe registratie worden gestart.
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5 STANDAARDREGISTRATIE
5.1 Inleiding tot standaard registratie
5.1.1 Overzicht

Algemene informatie

Standaardregistratie maakt gebruik van een matchingtechniek voor gekoppelde punten waarbij u
eerst registratiepunten in de beeldset van de patiënt plant en vervolgens het registratie-instrument
gebruikt om het punt bij de patiënt te verkrijgen. Daardoor kan de software de beeldset correleren
met de werkelijke patiënt.
De registratiepunten kunnen bestaan uit:
• markers (markeerbollen of donutmarkers die door de patiënt tijdens het scannen worden

gedragen), of oriëntatiepunten vooraf gepland in iPlan
• markers/oriëntatiepunten gepland in de navigatiesoftware
• markers gedetecteerd door de navigatiesoftware

OPMERKING. Voor gedetailleerde informatie over het plaatsen van markers op de patiënt,
raadpleegt u de instrumentenhandleiding.
 

Standaard registratiemethodes

Er zijn verschillende standaard registratiemethodes beschikbaar. De software activeert de juiste
registratie afhankelijk van de beeldset die u voor registratie selecteert.

Registratiemethode Uitleg

Registratiepunten plan-
nen

Punten dienen in de beeldset te worden gepland voor registratie. Als u
nog geen markers of oriëntatiepunten heeft gepland in iPlan, dient u
ze te plannen in de navigatiesoftware in de stap Registration Points.

Niet-sequentiële regi-
stratie 

Indien registratiepunten al zijn gepland in de beeldset, vraagt de soft-
ware u om een niet-sequentiële registratie uit te voeren.
U kunt de punten in elke volgorde registreren.

Sequentiële registratie 

Indien de plaatsing van registratiepunten niet eenduidig is, of als er
meer dan zeven registratiepunten zijn in de beeldset, dan is een niet-
sequentiële registratie van de beeldset niet geschikt. In dat geval wordt
u gevraagd om een sequentiële registratie uit te voeren.
U dient punten te registreren in de volgorde die de software aangeeft.

OPMERKING. U kunt overschakelen van de niet-sequentiële naar de sequentiële
registratiemethode.
 

Overzicht van de workflow

Workflow Zie

1. Open het dialoogvenster Registration Selection en selecteer Standard. Pagina 65
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Workflow Zie

2. De beeldset selecteren (indien meer dan één set beschikbaar is). Pagina 65

3.
Registratiepunten plannen.
Als er al punten zijn gepland in iPlan, dan is deze stap niet nodig en wordt u
gevraagd verder te gaan naar stap 4.

Pagina 66

4. Registreer punten met sequentiële of niet-sequentiële registratie. Pagina 74

5. Verifieer de registratienauwkeurigheid. Pagina 78

Voordat u begint

Maak, indien relevant de wegwerp ok-registratiemarkers vast aan de markerplaten zoals
beschreven in de instrumentenhandleiding.

Verwijder de markerplaten pas van de huid van de patiënt als de patiëntregistratie is
uitgevoerd. Anders is de standaard registratie niet mogelijk.

CT- en MR-markeerbollen moeten na de scanningsprocedure worden verwijderd van de
patiënt. Indien er nog markers bevestigd zijn, dient u deze nu te verwijderen en erop te
letten dat de groene MR-markers niet barsten.

Inleiding tot standaard registratie
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5.1.2 Registratie-instrumenten en software-indicatoren

Voordat u begint

Beweeg de Softouch of pointer langzaam tijdens het vastleggen van de punten, zodat dit
zorgvuldig gebeurt.

Let erop dat wanneer u de Softouch voor de eerste maal in het zichtveld van de camera
inschakelt, er automatisch een punt wordt vastgelegd. Wanneer het punt buiten het
lichaam van de patiënt wordt vastgelegd, kan dit een registratiefout veroorzaken. Om dit te
voorkomen moet de Softouch buiten het zichtveld van de camera worden ingeschakeld.

Registratie-instrumenten

U kunt een standaard registratie uitvoeren met de pointer of de Softouch. De juiste
registratietechniek hangt af van het type punt dat dient te worden geregistreerd.

Registratiepunt Techniek

Markeerbollen Plaats de punt van de pointer/Softouch in de gleuf van de registratiemar-
ker en draai het instrument langzaam terwijl u de punt op zijn plaats houdt.

Donutmarkers

• Wanneer de pointer wordt gebruikt, moet de pointerpunt in het midden
van de marker worden geplaatst en het instrument langzaam worden
rondgedraaid, terwijl de punt in positie blijft.

• Wanneer de Softouch wordt gebruikt, moet de instrumentpunt in de bin-
nenste opening van de marker worden geplaatst, en moet worden ge-
controleerd of de punt de huid raakt.

Oriëntatiepunten Houd de punt van de pointer/Softouch op het oriëntatiepunt en draai de
pointer langzaam terwijl u de punt op zijn plaats houdt. 

Veiligheidsrichtlijnen

Wanneer u de pointer gebruikt voor registratie, dient u erop te letten dat de pointerpunt
geen letsel toebrengt aan de patiënt. Bloedvaten, ogen etc. zijn niet geschikt voor
registratie van oriëntatiepunten.

Huidverschuiving vermijden

Wanneer u markers en vooraf geplande oriëntatiepunten registreert, houdt u de pointer/Softouch
loodrecht op de marker/het oriëntatiepunt. Dit voorkomt onverhoeds schuiven van de huid
veroorzaakt door de kracht van het instrument.

Visuele indicatoren van de software

Het aantal punten dat kan worden geregistreerd, wordt aangegeven met markeerbollen in het
registratiedialoogvenster.
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Afbeelding 23 

Markeerbolkleur Indicatie

Blauw Punt is geregistreerd.

Zwart Punt is nog niet geregistreerd.

Geluidsindicatoren van de software

De software laat elke keer als u een oriëntatiepunt registreert een piep horen.
Indien u probeert om hetzelfde punt meer dan eens te registeren, laat de software een lage
pieptoon horen en wordt het punt niet opnieuw geregistreerd.

Inleiding tot standaard registratie
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5.1.3 Standaardregistratie activeren

Activeren

Afbeelding 24 

Stappen

1. Druk op Register in de menubalk.

2. Druk in het dialoogvenster Registration Selection op Standard.

3.
Indien meer dan één beeldset beschikbaar is, wordt het dialoogvenster Patient Registra-
tion geopend. Selecteer de beeldset die u wilt tonen in de weergave.
Het bijbehorende registratiedialoogvenster wordt geopend.
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5.2 Registratiepunten plannen
5.2.1 Overzicht

Algemene informatie

Voordat u een standaard registratie uitvoert, dienen de registratiepunten (markers en/of vooraf
geplande oriëntatiepunten) te worden gepland in de beeldset. Als u nog geen punten heeft
gepland in iPlan, verschijnt het dialoogvenster Registration Points wanneer u de registratie
activeert en vraagt u om punten te plannen. 
Om een optimale registratie van de markeerbollen of oriëntatiepunten te bereiken:
• Dient u markers/oriëntatiepunten niet erg dicht bij elkaar te plaatsen.
• Dient u markers/oriëntatiepunten niet in een symmetrische structuur te plaatsen, bijvoorbeeld

een rij of regelmatige vorm.
• Verspreid u de marker/oriëntatiepuntposities rond het hoofd en vermijd u gedeeltes met losse

huid.

Types registratiepuntplanning

In registratiepuntenplanning kunt u:
• Automatisch detecteren of handmatig markeerbollen plannen die zichtbaar zijn in de beeldset.
• Semi-automatische detectie gebruiken om donutmarkers te plannen die zichtbaar zijn in de

beeldset.
• Oriëntatiepunten plannen: anatomische of kunstmatige (bijvoorbeeld spalken, geïmplanteerde

schroeven, etc.). Oriëntatiepunten kunnen worden gepland in de markerdialoogvensters
Sphere of Donut.

Alle registratiepunten die zijn gepland in de navigatiesoftware worden in het rood weergegeven op
het scherm.

Dialoogvenster Registration Points

Afhankelijk van het type registratiepunt dat u wilt plannen, kunt u kiezen voor het tabblad Sphere
① of Donut ② nadat het dialoogvenster Registration Points is geopend.

① ②

Afbeelding 25 
OPMERKING. De software onthoudt het geselecteerde tabblad en geeft het automatisch weer als
u de volgende keer de software opent en Registration Points-planning start.
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5.2.2 Markeerbollen plannen

Algemene informatie

Deze paragraaf beschrijft hoe u:
• automatisch markeerbollen detecteert die aan de patiënt zijn bevestigd voor het scannen
• handmatig registratiepunten plant (markeerbollen of oriëntatiepunten)

Schermlay-out

②

③

④①

Afbeelding 26 

Nr. Component Uitleg Zie

① Functietoetsen

• Handmatig registratiepunten toevoegen. Pagina 67

• Registratiepunten opnieuw plaatsen. Pagina 72

• Registratiepunten verwijderen. Pagina 72

• Automatisch markers detecteren. Pagina 68

OPMERKING. U kunt niet op Add Point drukken
wanneer er binnen 2 mm van het nieuw geplande
punt (middelpunt van het draadkruis) een bestaand
punt zit.
 

② Werkbalktoetsen De weergave van de beeldensets aanpassen. Pagina 72

③ Pijltoetsen Wisselen tussen de beschikbare registratiepunten. Pagina 72

④ Drempelwaarde-
schuifbalk

Parameters definiëren voor automatische detectie
van markeerbollen. Pagina 67

Automatische detectieparameters definiëren

Indien u een automatische markerdetectie voor markeerbollen gaat uitvoeren, kunt u met de
Drempelwaarde-schuifbalk de drempelwaarde definiëren die nodig is voor de detectie.
De drempel bepaalt hoe duidelijk de software markeerbollen kan onderscheiden van normaal cel-
of botweefsel in de beeldset. Dit is handig om te voorkomen dat botstructuren met dezelfde
dichtheid als de markeerbollen worden gedetecteerd en weergegeven als registratiepunten in de
beeldset. Wanneer een geschikte drempel is ingesteld, herkent de software alle markers en toont
ze als markeerbollen met een groene overlay.
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• Voor CT-markers wordt de dichtheidsinformatie uitgedrukt in de internationale Hounsfield-
eenheden. Aanbevolen bereik: 1.200-1.800.

• Voor MR-markers worden grijze niveauwaarden gebruikt.

Opties

Sleep de schuifbalk naar rechts/links om de drempel te verhogen/verlagen.

Gebruik de enkele pijl om de waarde aan te passen naar de volgende grijze waarde in de beeld-
set.

Gebruik de dubbele pijlen om de waarde met 2% aan te passen.

Gebruik de pijlen in de beeldweergave om door de coupes te bladeren om de instellingen te
controleren.

Druk op Reset om de standaardinstellingen te herstellen die zijn gedefinieerd in de software.

Automatisch markeerbollen detecteren

Stap

Druk op Detect.
Gedetecteerde markers worden getoond als rode cirkels in de beeldset.
Eerder gedetecteerde markers in de beeldset worden gewist.

OPMERKING. Automatische markerdetectie kan alleen worden gebruikt in combinatie met
Brainlab-markeerbollen.
 

Beeldensets

Geadviseerd wordt te plannen in een CT- of MR-dataset alvorens het te fuseren met andere
soorten beeldensets, omdat de automatische markerdetectie niet compatibel is met rotationele
angiografie-, C-boog- of DVT-datasets.

Registratiepunten plannen
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5.2.3 Donutmarkers plannen

Algemene informatie

Deze paragraaf beschrijft hoe u:
• donutmarkers detecteert die aan de patiënt zijn bevestigd voor het scannen
• handmatig registratiepunten plant (donutmarkers of oriëntatiepunten)

Schermlay-out

①

②

③

Afbeelding 27 

Nr. Component Uitleg Zie

① Functietoetsen
• Handmatig registratiepunten toevoegen.
• Registratiepunten opnieuw plaatsen.
• Registratiepunten verwijderen.

Pagina 71
Pagina 72
Pagina 72

② Werkbalktoetsen De weergave van de beeldensets aanpassen. Pagina 73

③ Pijltoetsen Wisselen tussen de beschikbare registratiepunten. Pagina 72
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Donutmarkers toevoegen met semi-automatische detectie

Druk direct in de 3D-weergave om de semi-automatische detectiefunctie in te schakelen.
Wanneer u klikt in de buurt van het midden van de marker, wordt het registratiepunt direct in het
midden geplaatst.

Afbeelding 28 

Stappen

1.
Klik in het dialoogvenster Registration Points op de donut in de 3D-weergave.
De weergave wijzigt in een 3D-weergave van volledige grootte.

2.
Gebruik de pijlen in de weergave om het 3D-model te roteren tot de vereiste donutmarker
naar voren gericht wordt getoond aan de voorkant.
OPMERKING. Dit is handig als de donut niet voldoende is geroteerd in stap 1.
 

3.
Druk ergens op de donutmarker direct in de weergave.
Het registratiepunt (aangegeven door een omcirkeld draadkruis) springt automatisch naar
het midden van de donutmarker.

4.
In de axiale, coronale en sagittale weergaves, dient u ervoor te
zorgen dat het registratiepunt in het midden van de donutmarker
wordt geplaatst.

OPMERKING. De semi-automatische detectiefunctie kan alleen worden gebruikt in combinatie
met compatibele markers (zie pagina 20).
 

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

Registratiepunten plannen
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Handmatig registratiepunten toevoegen

U kunt een marker ook handmatig plannen met de functie Add Point.

①

②

Afbeelding 29 

Stappen

1. Plaats in de axiale, coronale of sagittale weergave de kruising van de oranje lijnen ①
exact daar waar u een marker of een oriëntatiepunt wilt toevoegen.

2.
Druk op Add Point.
Er verschijnt een omcirkeld draadkruis ② dat het registratiepunt vertegenwoordigt.

3. Indien nodig kunt u de positie van het registratiepunt fijn afstellen met Reposition (zie
pagina 72). 

Volgende stappen

Nadat u alle registratiepunten heeft gepland, dient u ze te registreren.

Stap

Druk op Proceed.
De software vraagt u om de punten te registreren met de niet-sequentiële of sequentiële regi-
stratie (zie pagina 74).
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5.2.4 Aanvullende functies voor registratiepuntenplanning

Punten vinden

Met de pijlpunten kunt u een bepaald registratiepunt vinden en weergeven in het midden van de
weergave:

Stap

Druk op de pijltoetsen om te wisselen tussen de beschikbare registratiepunten.
Het momenteel geselecteerde registratiepunt wordt getoond als een omcirkeld
draadkruis in het midden van elke weergave.

Punten opnieuw plaatsen

Met deze functie kunt u de positie van een registratiepunt dat u heeft gepland, fijn afstellen.

Stappen

1. Wissel naar het gewenste registratiepunt met de pijltoetsen.

2. Plaats in de axiale, coronale of sagittale weergave, de kruising van de blauwe lijnen exact
waar u het registratiepunt opnieuw wilt plaatsen.

3.
Druk op Reposition.
Er verschijnt een omcirkeld draadkruis dat het registratiepunt vertegenwoordigt.

Punten verwijderen

Stappen

1. Wissel naar het gewenste registratiepunt met de pijltoetsen.

2. Druk op Delete.

Instellingen herstellen

Stap

Druk op Reset om alle instellingen terug te zetten naar de stand toen u voor het eerst naar Re-
gistration Points-planning ging.

Zoomtoetsen

Met de zoomtoetsen in de werkbalk kunt u de vergroting van de beelden wijzigen om de positie
van een gepland registratiepunt beter te kunnen bestuderen. De axiale, coronale en sagittale
weergaves worden in- of uitgezoomd met dezelfde factor. Dit heeft geen invloed op de 3D-
weergave.

Toets Uitleg

Zoomt in op alle 2D-weergaves.

Zoomt uit op alle 2D-weergaves.

Registratiepunten plannen
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Windowinginstellingen aanpassen

De functie windowing biedt geavanceerde opties voor het aanpassen van de grijswaardeverdeling
zodat het makkelijker is om botstructuur te onderscheiden of een marker te onderscheiden van
weke delen.

Afbeelding 30 

Stappen

1. Druk op de windowingtoets in de werkbalk om het dialoogvenster voor windo-
wing te openen.

2. Pas de windowinginstellingen aan zoals beschreven op pagina 141.

3. Druk op Accept om de instellingen te bevestigen.

OPMERKING. Door te drukken op Reset herstelt u de instellingen naar de instellingen die zijn
gedefinieerd in het dialoogvenster Windowing (zie pagina 141).
 

Toets Dataset

Optie

Druk hierop om de dataset van een andere patiënt te selecteren.

OPMERKING. Als u een andere dataset selecteert nadat u wijzigingen heeft aangebracht binnen
het dialoogvenster Registration Points, dan worden deze wijzigingen niet opgeslagen.
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5.3 Niet-sequentiële en sequentiële registratie
5.3.1 Niet-sequentiële registratie uitvoeren

Algemene informatie

Nadat de beeldset die voor registratie is geselecteerd, geplande registratiepunten bevat (vooraf
gepland in iPlan of gepland in de navigatiesoftware met Registration Points Planning), vraagt
de software u om de niet-sequentiële registratie uit te voeren.
Met deze methode kunt u punten in elke volgorde registreren.
OPMERKING. Als de plaatsing van registratiepunten niet eenduidig is, of als er meer dan zeven
registratiepunten zijn in de beeldset, dan vraagt de software u om sequentiële registratie uit te
voeren (zie pagina 76).
 

Dialoogvenster Registratie

Afbeelding 31 

Punten registreren

Stappen

1. Gebruik de pointer/Softouch om de punten één voor één te registreren. U kunt de punten
in elke volgorde registreren.

2. Nadat u het vooraf gedefinieerde aantal punten zoals aangegeven boven het dialoogven-
ster, heeft geregistreerd, drukt u op Proceed.

3. Controleer de nauwkeurigheid van de registratie in het dialoogvenster dat wordt geopend
(zie pagina 78).

Registratiemethodes wisselen

Opties

Druk, voor het toevoegen van registratiepunten of voor het detecteren van markers in de beeld-
set, op Define Points.
Het dialoogvenster Registration Points wordt geopend (zie pagina 66).

Niet-sequentiële en sequentiële registratie
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Opties

Om de plaatsing van markers in de beeldset te zien en/of voor het uitvoeren van sequentiële re-
gistratie (registratiemarkers in de volgorde zoals gedefinieerd door de software), drukt u op Gui-
de.
Het sequentiële dialoogvenster Patient Registration wordt geopend (zie pagina 76).
OPMERKING. Na het drukken op Guide om de sequentiële registratie te openen, dient u de re-
gistratie vanaf het begin te starten. Markers die u al heeft geregistreerd, worden niet overgedra-
gen naar de sequentiële registratie.
 

Registratie herhalen

Stap

Om de registratie die u zojuist heeft uitgevoerd, te herhalen, drukt u op Try Again.

Indien de registratie mislukt

Indien de software niet verder kan gaan door onvoldoende nauwkeurigheid, wordt een
bijbehorend dialoogvenster geopend.

Opties

Om de registratie te herhalen, drukt u op Try Again.

Om de registratie te herhalen met sequentiële registratie (zie pagina 76), drukt u op Proceed.

Om de standaardregistratie te verlaten om bijvoorbeeld registratie van oppervlaktekoppeling uit
te voeren, drukt u op Cancel.
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5.3.2 Sequentiële registratie uitvoeren

Algemene informatie

Indien de plaatsing van de punten niet eenduidig is, of als er meer dan zeven registratiepunten
zijn in de beeldset die is geselecteerd voor registratie, dan vraagt de software u om sequentiële
registratie uit te voeren.
U dient markers/oriëntatiepunten te registreren in de volgorde die de software aangeeft.

Dialoogvenster Registratie

①

②

Afbeelding 32 

Nr. Component

① Het huidige te registreren punt wordt als een omcirkeld draadkruis getoond in de weerga-
ves.

②

Het type geregistreerde punt wordt aangegeven door de tekst:
• Als het registratiepunt vooraf was gepland in iPlan, dan is de puntnaam hetzelfde als

gedefinieerd in iPlan.
• Wanneer het registratiepunt werd gepland in de navigatiesoftware, heeft dit punt als

naam Reg Point met een uniek nummer.

Punten registreren

Stappen

1. Gebruik de pointer/Softouch om punten één voor één te registreren zoals aangegeven
door de software.

2. Indien een marker/oriëntatiepunt niet toegankelijk is door bijvoorbeeld de chirurgische
setting, dan drukt u op Skip en gaat u verder naar de volgende marker/oriëntatiepunt.

3.
Gebruik indien nodig de zoomtoetsen in de werkbalk om de vergroting van de
weergegeven beelden te wijzigen om de positie van een geplande marker be-
ter te kunnen bestuderen.

Niet-sequentiële en sequentiële registratie
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Stappen

4.
• Registreer het aangegeven minimum aantal markers en druk op Proceed, of
• Registreer alle markers zodat de software automatisch verdergaat naar de volgende

stap.

5. Controleer de nauwkeurigheid van de registratie in het dialoogvenster dat wordt geopend
(zie pagina 78).

Registratiemethodes wisselen

Opties

Druk voor het toevoegen van registratiepunten of voor het opnieuw detecteren van markers in
de beeldset op Define Points.
Het dialoogvenster Registration Points wordt geopend (zie pagina 66).

Om over te schakelen op niet-sequentiële registratie (markers ongeacht de volgorde registre-
ren), drukt u op Guide.
Het niet-sequentiële dialoogvenster Patient Registration wordt geopend (zie pagina 76).
OPMERKING. De toets Guide is alleen beschikbaar tijdens sequentiële registratie als er zeven
markers of minder zijn en als de markerposities ondubbelzinnig zijn.
 

OPMERKING. Na het drukken op Guide om de niet-sequentiële registratie te openen, dient u de
registratie vanaf het begin te starten. Markers die u al heeft geregistreerd, worden niet overge-
dragen naar de sequentiële registratie.
 

Registratie herhalen

Stap

Om de registratie die u zojuist heeft uitgevoerd, te herhalen, drukt u op Try Again.

Indien de registratie mislukt

Indien de software niet verder kan gaan door onvoldoende precisie, wordt een bijbehorend
dialoogvenster geopend.

Opties

Om de registratie te herhalen, drukt u op Try Again.

Om de plaatsing van de registratiepunten te controleren, drukt u op Check Marker.
Het dialoogvenster Registration Points wordt geopend (zie pagina 66).

Om de standaardregistratie te verlaten om bijvoorbeeld registratie van oppervlaktekoppeling uit
te voeren, drukt u op Cancel.
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5.4 Registratieprecisie
5.4.1 Overzicht

Algemene informatie

Na registratie toont de software de berekende precisie van de overeenkomst in het
verificatiedialoogvenster. Dit vertegenwoordigt de gemiddelde afwijking tussen de geregistreerde
markers/oriëntatiepunten en de werkelijke positie van de markers/oriëntatiepunten in de beeldset.
Gebruik deze informatie, samen met een visuele verificatie van de anatomische oriëntatiepunten
om de algehele precisie te bepalen.

Resultaten

Op basis van de berekende afwijking is de registratie geslaagd of mislukt.

Resultaat Afwijking

Registratie geslaagd < 8,0 mm

Registratie mislukt > 8,0 mm

OPMERKING. Let erop dat de precisie die door de software wordt berekend alleen informatie
geeft over hoe goed de software in staat was om de vastgelegde punten overeen te laten komen
met de geplande markers en oriëntatiepunten. Deze waarde vertegenwoordigt niet
noodzakelijkerwijs de algehele fout.
 

Afgenomen navigatienauwkeurigheid

Om zeker te zijn van voldoende nauwkeurigheid, moet de scan (bijv. CT, MR) geschikt zijn
voor stereotactische navigatieprocedures (zoals beschreven in de Brainlab-
scaninstructies).

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

Verifieer de nauwkeurigheid in andere gebieden dan de oriëntatiepunten en in de nabijheid
van het interessegebied, omdat de navigatienauwkeurigheid nadelig kan worden beïnvloed
door foutpropagatie. Wanneer er een fout zit in de positie van één oriëntatiepunt, kan deze
fout groter worden in volgende oriëntatiepunten wanneer de navigatienauwkeurigheid
wordt gecontroleerd.

Registratieprecisie
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5.4.2 Verificatie van de registratienauwkeurigheid

Registratienauwkeurigheid verifiëren

De software toont het dialoogvenster Registration Verification als de registratie is voltooid.

Afbeelding 33 

Stap

Houd de pointer op ten minste drie bekende anatomisch oriëntatiepunten en controleer of de po-
sitie van de pointer in beeldweergaves overeenkomt met het werkelijke punt op de anatomie van
de patiënt.
Wanneer de pointer zich op 15 mm bevindt van het berekende oppervlak, dan geeft de software
de afwijking weer (de afstand tot het oppervlak) van de virtuele pointerpunt tot het oppervlak.

OPMERKING. De nauwkeurigheid van het interessegebied kan verschillen van de
nauwkeurigheid die is geverifieerd op andere anatomische oriëntatiepunten. Om de
nauwkeurigheid te schatten in het interessegebied, gebruikt u de anatomische
oriëntatiepuntverificatie evenals de betrouwbaarheidskaartfunctie (zie pagina 81).
 

Volgende stappen

Ga op basis van uw visuele verificatie als volgt verder:

Opties

Als de geverifieerde registratie voldoende is, drukt u op Accept.
Het hoofdscherm wordt geopend en u kunt beginnen met navigatie.
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Opties

Als de visueel geverifieerde registratie onvoldoende is, kunt u als volgt handelen:
• drukken op Try Again om de registratie te herhalen
• drukken op Details om de precisie van de individuele punten en/of het opnieuw vastleggen

van punten die mogelijk onnauwkeurig zijn vastgelegd, te controleren (zie pagina 82)
OPMERKING. U kunt ook de nauwkeurigheid van de pointer controleren in de referentieframe-
kegel, zoals beschreven op pagina 147.
 

OPMERKING. Als tijdens de visuele verificatie een afwijking van meer dan 3 mm wordt waarge-
nomen, adviseren wij u Try Again of Details te selecteren en/of de pointernauwkeurigheid te
controleren.
 

Als de registratie is mislukt, drukt u op Try Again om de registratie te herhalen.
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5.4.3 Nauwkeurigheid controleren met de betrouwbaarheidskaart

Dialoogvenster Registration Verification

②

①

Afbeelding 34 
De betrouwbaarheidskaart is gebaseerd op de verspreiding van registratiepunten en hun
berekende afwijkingen.
Gebruik de kaart om de registratiebetrouwbaarheid in het interessegebied te evalueren. Wanneer
de nauwkeurigheid in groene gebieden wordt gemeten, is de kans groter dat deze hetzelfde is als
in andere groene gebieden, dan in gele of ongekleurde gebieden.

De nauwkeurigheid van het interessegebied kan verschillen van de nauwkeurigheid die is
geverifieerd op het huidoppervlak. De nauwkeurigheid in het interessegebied kan worden
geschat door de anatomische oriëntatiepuntverificatie op het huidoppervlak te combineren
met de betrouwbaarheidskaart voor het interessegebied. Bepaal of het interessegebied
zich binnen een acceptabel gebied van de betrouwbaarheidskaart bevindt.

Verifieer nauwkeurigheid op meerdere locaties, vooral in het interessegebied. Indien het
interessegebied niet toegankelijk is, dient u de gebieden zo dicht mogelijk bij het
interessegebied te verifiëren.

De kaart toont een geschatte foutwaarschijnlijkheid ten opzichte van de berekende match,
in plaats van een absolute nauwkeurigheid.

Bedenk dat ondanks dat de kaart een goede betrouwbaarheid aangeeft, dit niet
noodzakelijkerwijs betekent dat de overeenkomst voldoende nauwkeurig is. De
registratienauwkeurigeid moet worden geverifieerd bij anatomische oriëntatiepunten.

Toegang tot geavanceerde functies

Opties

Druk op Last Solution ① om te wisselen tussende huidige en de vorige registratie
(als er wijzigingen zijn aangebracht in het registratieresultaat in het dialoogvenster
Details, zie pagina 82).

Druk op het pictogram ② om de betrouwbaarheidsmap te activeren.
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5.4.4 Gedetailleerde informatie over de registratienauwkeurigheid

Algemene informatie

U kunt gedetailleerde informatie bekijken die de precisie van elk individueel punt dat is
geregistreerd, toont. U kunt de combinatie van punten zien dat het software-algoritme gebruikt om
de registratie en de resulterende precisie te berekenen. De software kan bijvoorbeeld bepaalde
punten waar de precisie slechts was "negeren".

Toegang tot gedetailleerde informatie

Stap

Druk op Details in het dialoogvenster Registration Verification (zie pagina 81).

Gedetailleerd dialoogvenster

①

②

③

Afbeelding 35 

Nr. Uitleg

① Een lijst met elk geregistreerd punt en de afwijking tussen het geregistreerde punt en de
werkelijke positie van het punt in de beeldset.

②

De kolom Consider toont met welke punten de software rekening heeft gehouden voor
de algehele precisieberekening:
• Vinkje: De software heeft het bijbehorende punt gebruikt
• Geen vinkje: De software heeft het bijbehorende punt genegeerd omdat de precisie on-

voldoende was
OPMERKING. Als u punten heeft overgeslagen tijdens de registratie, dan wordt dit aan-
gegeven door Skipped in de kolom Deviation.
 

③

Wanneer u de pointer op de schedel plaatst, toont de software:
• de afwijking van de pointerpunt tot de punt die u tijdens registratie heeft vastgelegd

(Acquired point)
• de afwijking van de pointerpunt tot de punt die u heeft gepland in de dataset (Planned

point)
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Individuele punten beoordelen

Opties

Houd de pointer op een geregistreerd punt.
De software toont de afwijking van de pointerpunt tot de vastgelegde en geplande punten.

Om een specifieke punt te vinden, drukt u op de bijbehorende toets in de Item-lijst. Het punt
wordt omcirkeld weergegeven in de beeldweergave.
U kunt ook de pointer op de punt in de beeldweergave houden. De toets voor het bijbehorende
punt wordt dan uitgeschakeld.

Om een punt opnieuw te registreren (bijvoorbeeld als de positie van het vastgelegde punt over-
duidelijk fout is, of als de afwijking ten opzichte van het geplande punt te hoog is), houd u de
pointer/Softouch op het betreffende punt en draait u de pointer.

Om een "genegeerd" punt op te nemen in de nauwkeurigheidsberekening, drukt u op de bijbe-
horende knop in de lijst Consider.
OPMERKING. Als u een punt opneemt, kan de nauwkeurigheid van de andere punten afnemen
(aangegeven in de kolom Deviation). Indien u bijvoorbeeld een minder nauwkeurig punt, opge-
nomen op de achterkant van het hoofd, opneemt, dan kan de nauwkeurigheidsberekening van
de punten van de voorkant van het hoofd, afnemen.
 

Volgende stappen

Opties

Indien u wijzigingen uitvoert, zoals het opnieuw registreren van een punt, dan drukt u op Ac-
cept.
De software opent het vorige dialoogvenster Registration Verification zodat u de algehele fout
kunt beoordelen.

Om terug te keren naar het vorige dialoogvenster Registration Verification zonder wijzigingen
toe te passen, drukt u op Cancel.
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6 OPPERVLAKTEKOPPELIN
GSREGISTRATIE

6.1 Inleiding tot oppervlaktekoppelingsregistratie
6.1.1 Overzicht

Algemene informatie

Met oppervlaktekoppelingsregistratie kunt u anatomisch belangrijke oppervlakken van het hoofd
van de patiënt scannen met behulp van Z-touch of Softouch.
De software gebruikt een oppervlaktekoppelingsalgoritme om de anatomie van de patiënt te
koppelen aan de preoperatieve CT/MR-beelden. Alleen anatomische oppervlaktepunten
opgenomen in de CT/MR-beeldensets kunnen worden vastgelegd en gebruikt voor het
oppervlaktekoppelingsalgoritme.
OPMERKING. De pointer kan ook worden gebruikt voor oppervlaktekoppelingsregistratie, maar
voor de beste resultaten adviseren wij Z-touch of Softouch.
 

Voordat u begint

Controleer of de anatomie van de patiënt niet is gewijzigd ten opzichte van de scan (bijv.
gezwollen delen van het gezicht of huidverschuiving als gevolg van een andere positie van
de patiënt). Dit resulteert in onjuiste registratie en navigatie.

Controleer of het registratie-instrument (Z-touch/Softouch) goed functioneert.

Voordelen van oppervlaktekoppelingsregistratie

• Huidverschuiving wordt verminderd (bij gebruik van Z-touch of Softouch)
• CT/MR-markers zijn niet nodig

Oppervlaktekoppelingsmethodes

Methode Uitleg

Z-touch Z-touch zendt een infrarode laserstraal uit die wordt gedetecteerd door de
camera. U legt punten vast door het hoofd van de patiënt te scannen.

Softouch
Softouch is een elektronische pointer met een huiddetectiesensor. Een in-
frarood signaal dat vanaf de Softouch wordt uitgezonden laat de camera het
punt registreren op het moment dat de pointer de huid raakt. 
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Methode Uitleg

Z-touch en Sof-
touch combine-
ren

U kunt het vastleggen van punten met Z-touch en Softouch in combinatie
met elkaar gebruiken. Dit is handig voor het geval de karakteristieke opper-
vlaktekoppelingspunten niet toegankelijk zijn met Z-touch (als de gebieden
bijv. bedekt zijn met haar of gebieden waar de infrarode laserpunt niet door
de camera kan worden gedetecteerd).
U kunt wisselen tussen de registratiemodi door het vereiste instrument in het
zichtveld van de camera te houden.

Geleide registra-
tie

Voer een softwaregestuurde oppervlaktekoppelingsregistratie uit op basis
van anatomische oriëntatiepunten en de patiëntpositie ten opzichte van de
camera.

Vereisten beeldset

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

• De beeldset dient een maximale coupedikte te hebben van 2 mm.
• Gebruik voor de hoogste registratiekwaliteit MR T1, CT, of CTa-beeldensets.
• Het gebruik vvan MR T2-beeldensets kan leiden tot een verminderde registratiekwaliteit.

OPMERKING. Raadpleeg het scanprotocol dat door Brainlab is geleverd voor informatie over
beeldensets die geschikt zijn voor oppervlaktekoppelingsregistratie.
 

OPMERKING. Geadviseerd wordt oppervlaktekoppelingsregistratie eerst in MR- of CT-datasets
uit te voeren, en dan automatische beeldfusie te gebruiken om andere beeldtypes te fuseren.
Oppervlaktekoppelingsregistratie is niet compatibel met rotationele angiografie-, C-boog- of DVT-
datasets.
 

OPMERKING. Aangenomen wordt dat CT-scans zijn gecodeerd met 12-bits hounsfield-eenheden.
 

Weergave van oppervlaktekoppelingspunten

• Oppervlaktekoppelingspunten vastgelegd met de Z-touch worden in het rood weergegeven.
• Oppervlaktekoppelingspunten vastgelegd met de Softouch worden in het blauw weergegeven.
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6.1.2 Workflowopties voor oppervlaktekoppelingsregistratie

Standaard workflowoverzicht

In deze workflow registreert u de patiënt met de Softouch of Z-touch, waarna u direct verder gaat
met de verificatie.

Workflow Zie

1. Open het dialoogvenster Registration Selection en selecteer Surface
Matching. Pagina 88

2. Verifieer het oppervlak van de 3D-reconstructie. Pagina 89

3. Pas indien nodig de drempel of de beeldset aan. Pagina 90

4. Leg oppervlaktekoppelingspunten vast met de Softouch of Z-touch. Pagina 92

5. Verifieer de registratienauwkeurigheid. Pagina 101

OPMERKING. U kunt te allen tijde tijdens de registratie de geleide workflow activeren zoals
hieronder beschreven.
 

Overzicht van de geleide workflow

In deze workflow geleidt de software u door de registratie op basis van anatomische
oriëntatiepunten en de patiëntpositie ten opzichte van de camera.

Workflow Zie

1. Open het dialoogvenster Registration Selection en selecteer Surface
Matching. Pagina 88

2. Verifieer het oppervlak van de 3D-reconstructie. Pagina 89

3. Pas indien nodig de drempel of de beeldset aan. Pagina 90

4. Druk op Guide en leg drie anatomische oriëntatiepunten vast zoals geïn-
strueerd door de software. Pagina 97

5. Leg oppervlaktekoppelingspunten vast met de Softouch of Z-touch. Pagina 92

6. Verifieer de registratienauwkeurigheid. Pagina 101
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6.2 Oppervlaktekoppelingsregistratie activeren
6.2.1 Registratie selecteren en het te scannen oppervlak verifiëren

Activeren

Afbeelding 36 

Stappen

1. Druk op Register in de menubalk.

2.
Druk in het dialoogvenster Registration Selection op Surface Matching.
Het dialoogvenster voor registreren wordt geopend.

Dialoogvenster Patient Registration

Nadat u de registratie heeft geactiveerd, kiest de software automatisch de beste beeldset voor de
registratie. Een 3D-reconstructie van de beeldset wordt weergegeven in het dialoogvenster
Patient Registration.

①

②

③

④

⑤

Afbeelding 37 

Oppervlaktekoppelingsregistratie activeren
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Nr. Component

①

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

② 3D-reconstructie op basis van de beeldset. U kunt dit gebruiken om het oppervlak te veri-
fiëren (zie pagina 89).

③ Druk op de instrumententoets om de drempelinstellingen van de beeldset aan te passen,
of om een andere beeldset voor de registratie te selecteren (zie pagina 90).

④ Druk op Guide om een geavanceerde geleide registratiemodus te activeren (zie pagina
97).

⑤

Het registratietype dat wordt geactiveerd (Z-touch of Softouch) hangt af van het instru-
ment dat zichtbaar is voor de camera.
OPMERKING. Als de software de Softouch niet binnen tien seconden detecteert, wordt
de Z-touch-registratie geactiveerd.
 

Het 3D-oppervlak verifiëren

Voordat u de registratie begint, dient u het oppervlak van de 3D-reconstructie te onderzoeken om
te bepalen of het geschikt is voor oppervlaktekoppelingsregistratie. U dient het volgende te
controleren:
• Het oppervlak van het gezicht dient duidelijk zichtbaar te zijn.
• Het huidoppervlak dient glad te zijn zonder scheurtjes of grote artifacten.
• De 3D-reconstructie dient te lijken op uw patiënt.
• Let op slangetjes, tape en andere instrumenten die de verschijning van het gezicht, sinds het

scannen van de patiënt, kunnen hebben gewijzigd.
Als de kwaliteit van de oppervlaktereconstructie moet worden verbeterd, kunt u dit doen door de
drempel aan te passen (zie pagina 90).
OPMERKING. Let erop dat er huidverschuiving kan hebben plaatsgevonden tijdens het scannen
door het patiëntfixatie-instrument.
 

Controleer de huiddrempel voordat u oppervlaktekoppelingsregistratie gaat uitvoeren. Een
onjuiste huiddrempelweergave kan leiden tot een slechte registratienauwkeurigheid. Pas
de huiddrempel alleen aan indien nodig.
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6.2.2 Drempelinstellingen en beeldsetselectie aanpassen

Algemene informatie

De juiste weergave van het huidoppervlak is essentieel voor optimale koppelingsresultaten. Met
de software kunt u de drempelinstellingen aanpassen om de dichtheidswaarde voor zacht weefsel
te definiëren (Hounsfield-eenheden voor CT-beeldenset en grijswaarden voor MR-beeldensets),
door de drempelschuifbalk aan te passen tot het volledige huidoppervlak wordt weergegeven.
Met de software kunt u ook een andere beeldset selecteren indien u niet verder wilt gaan met de
registratie van de beeldset geselecteerd door de software.
OPMERKING. Indien u de drempel wijzigt, of een nieuwe beeldset selecteert, raken eerder
uitgevoerde registraties verloren.
 

Toegang

Stap

Druk op de instrumententoets voor het openen van de tabbladen Skin Threshold en
Image Set.

De drempel aanpassen

Afbeelding 38 

Stappen

1. Druk op het tabblad Skin Threshold.

2. Pas de drempelinstellingen aan zoals beschreven op pagina 141.

3. Gebruik de pijlen in de beeldweergave om door de coupes te bladeren om de instellingen
te controleren.

4.
Druk op Accept om de wijzigingen toe te passen.
De software herberekent de driedimensionale reconstructie in het dialoogvenster Patient
Registration op grond van de gedefinieerde instellingen.

Oppervlaktekoppelingsregistratie activeren
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Een beeldset selecteren

Afbeelding 39 

Stappen

1. Druk op het tabblad Image Set.

2. Selecteer de beeldset die u wilt gebruiken voor registratie.

3. Indien nodig, past u de instellingen aan in het tabblad Skin Threshold (zie pagina 90).

4.
Druk op Accept om uw selectie te bevestigen.
OPMERKING. Wanneer u al een oppervlaktekoppelingsregistratie hebt uitgevoerd, zal
een andere beeldset de registratie ongedaan maken.
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6.3 Softouch-registratie
6.3.1 Softouch-registratie uitvoeren

Voordat u begint

Lees zorgvuldig het hoofdstuk Softouch in de instrumentenhandleiding.

Let erop dat wanneer u de Softouch voor de eerste maal in het zichtveld van de camera
inschakelt, er automatisch een punt wordt vastgelegd. Wanneer het punt buiten het
lichaam van de patiënt wordt vastgelegd, kan dit een registratiefout veroorzaken. Om dit te
voorkomen moet de Softouch buiten het zichtveld van de camera worden ingeschakeld.

Richtlijnen voor het vastleggen van punten

• Gebruik de Softouch niet op zachte weefselgebieden die van positie kunnen verschuiven ten
opzichte van de CT/MR-scan (bijv. losse huid, de kin).

• Over het algemeen zijn alle (benige) structuren met een oppervlakte die gewoonlijk niet wijzigt
tijdens anesthesie geschikt voor het vastleggen van punten.

• Om een optimale nauwkeurigheid te garanderen, dient u punten op beide kanten van het
gezicht van de patiënt vast te leggen.

Om huidverschuivingen te voorkomen, moet de Softouch tijdens het vastleggen van
punten de huid lichtjes met minimale kracht raken.

Beweeg de Softouch langzaam tijdens het vastleggen van de punten, zodat dit zorgvuldig
gebeurt.

Registratie uitvoeren

Afbeelding 40 
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92 Softwarehandleiding Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Stappen

1.

Houd de Softouch in het zichtveld van de camera.
OPMERKING. Controleer of de punten 1,2-1,8 m vanaf de camera zijn vastgelegd. Er
verschijnt een waarschuwing wanneer de punten worden vastgelegd op meer dan 2,2 m
vanaf de camera.
 

2.

Raak voorzichtig een punt op de patiënt aan met de punt van de Softouch en houd het
instrument stil.
Vastlegging van het punt wordt aangegeven met een "piep" en een voortgangsbalk.
OPMERKING. Wanneer de voortgangsbalk het middenpunt bereikt, laat de software een
hogere toon horen.
 

3.
Nadat de vastlegging van het punt is voltooid, gaat de software verder met verificatie.
Controleer de nauwkeurigheid van de registratie in het dialoogvenster dat wordt geopend
(zie pagina 101).

Als een koppeling niet kan worden gevonden

Als de software niet verder kan gaan door onvoldoende oppervlaktekoppelingsresultaten, wordt
de modus geleid registreren geactiveerd en wordt u gevraagd om drie anatomische
oriëntatiepunten vast te leggen (zie pagina 97).
Nadat de oriëntatiepunten zijn vastgelegd, herberekent de software de registratie en gaat verder
met de verificatie.

Aanvullende opties

Opties

Om de registratie vanaf het begin te herstarten, drukt u op Start Again.
Alle punten die reeds zijn verkregen, worden gewist.

Om een workflow te activeren waarin de software u door de registratie leidt op basis van anato-
mische oriëntatiepunten en de patiëntpositie ten opzichte van de camera, drukt u op Guide (zie
pagina 97).
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6.4 Z-touch registratie
6.4.1 Z-touch registratie uitvoeren

Voordat u begint

Lees zorgvuldig het hoofdstuk Z-touch in de instrumentenhandleiding, inclusief de
veiligheidsoverwegingen.

De patiënt voorbereiden

Voordat u de laserstraal op de patiënt richt, dient u de ogen van de patiënt te sluiten en
deze dicht te plakken met hechtende, niet-reflecterende tape.
OPMERKING. Zorg dat de tape niet leidt tot huidvervorming en dat toegang tot de anatomisch
belangrijke gebieden, behouden blijft.
 

Zichtveld van de camera

Tijdens vastlegging:
• De infrarood lasersensor en de laserpunt dienen zichtbaar te zijn voor de camera.
• Houd andere infraroodbronnen buiten het zichtveld van de camera.
• Houd de Softouch buiten het zichtveld van de camera omdat de software automatisch

overschakelt op Softouch-modus zodra Softouch in het zichtveld van de camera verschijnt.

Houd andere infraroodbronnen buiten het zichtveld van de camera omdat dit de camera
kan hinderen in het detecteren van de Z-touch laserpunt.

Zorgvuldig vastleggen van punten

Leg alleen punten op het huidoppervlak van de patiënt vast met Z-touch. Let erop geen
punten vast te leggen op bijv. tape of intubatie.

Z-touch registratie
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Registratie uitvoeren

Afbeelding 41 

Stappen

1.

Houd de Z-touch in het zichtveld van de camera.
OPMERKING. Controleer of de punten 1,2-1,8 m vanaf de camera zijn vastgelegd. Er
verschijnt een waarschuwing wanneer de punten worden vastgelegd op meer dan 2,2 m
vanaf de camera.
 

2.
Schakelt de zichtbare laserstraal in door te drukken op (en ingedrukt te houden van) het
eerste niveau van de schakelaar met twee niveaus.
De zichtbare laser wordt weergegeven als een rode punt.

3.
Activeer de infrarode laserstraal door te drukken op (en ingedrukt te houden van) het
tweede niveau van de schakelaar.
Een groene LED geeft aan dat de laser actief is.

4.

Beweeg met gebruik van animatie als richtlijn, de Z-touch laser langzaam over het inte-
ressegebied (aangegeven met het groene gebied op het 3D-model).
OPMERKING. Houd de Z-touch loodrecht op het gescande oppervlak zodat de laser-
straal de huid raakt als een punt. Langwerpige punten kunnen resulteren in een onjuiste
berekening.
 

5.
Vastlegging van het punt wordt aangegeven met een "piep" en een voortgangsbalk.
OPMERKING. Wanneer de voortgangsbalk het middenpunt bereikt, laat de software een
hogere toon horen.
 

6.
Nadat de vastlegging van het punt is voltooid, gaat de software verder met verificatie.
Controleer de nauwkeurigheid van de registratie in het dialoogvenster dat wordt geopend
(pagina 101).

Als een koppeling niet kan worden gevonden

Als de software niet verder kan gaan door onvoldoende oppervlaktekoppelingsresultaten, wordt
de modus geleid registreren geactiveerd en wordt u gevraagd om drie anatomische
oriëntatiepunten vast te leggen (zie pagina 97).
Nadat de oriëntatiepunten zijn vastgelegd, herberekent de software de registratie en gaat verder
met de verificatie.
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Aanvullende opties

Opties

Om de registratie vanaf het begin te herstarten, drukt u op Start Again.
Alle punten die reeds zijn verkregen, worden gewist.

Om een workflow te activeren waarin de software u door de registratie leidt op basis van anato-
mische oriëntatiepunten en de patiëntpositie ten opzichte van de camera, drukt u op Guide (zie
pagina 97).

Z-touch registratie
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6.5 Geleide registratie
6.5.1 Geleide registratie gebruiken

Algemene informatie

U kunt op elk moment tijdens Softouch en Z-touch registratie een geleide workflow activeren.
Geleide oppervlaktekoppelingsregistratie is handig als u niet precies weet hoe u het beste kunt
verdergaan met de registratie of als u het gebruik van bekende oriëntatiepunten wilt combineren
met de oppervlaktekoppelingsberekening.
De geleide registratiestappen zijn als volgt:
1. Met de pointer of Softouch registreert u eerst drie van vier mogelijke anatomische

oriëntatiepunten in de onderstaande volgorde:
- Canthus lateralis rechts.
- Frontonasale sutuur.
- Canthus lateralis links.
- Inion.

2. De software berekent de positie van de camera ten opzichte van de punten waar u toegang toe
had en bepaalt hoe u verder dient te gaan met de registratie (stelt bijvoorbeeld voor waar u de
resterende oppervlaktekoppelingspunten kunt vastleggen).

Geleide registratie activeren

Stap

Druk op Guide in het dialoogvenster Patient Registration.
U wordt gevraagd de aangegeven anatomische oriëntatiepunten vast te leggen.

Anatomische oriëntatiepunten vastleggen

①

Afbeelding 42 
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Stappen

De software geeft het eerste oriëntatiepunt aan dat moet worden vastgelegd. De software
instrueert de gebruiker de canthus lateralis rechts ① vast te leggen.
Houd de punt van de pointer op het oriëntatiepunt en draai de pointer langzaam terwijl u
de punt op zijn plaats houdt.
De software leidt u naar het volgende oriëntatiepunt.

2. Op dezelfde wijze kunt u het tweede en derde oriëntatiepunt vastleggen.

3.

Indien een oriëntatiepunt niet toegankelijk is door bijvoorbeeld de chirurgische
setting, dan drukt u op deze toets om het oriëntatiepunt over te slaan en gaat u
verder naar het volgende punt.
OPMERKING. Er dienen totaal drie oriëntatiepunten te worden vastgelegd.
 

Registratieberekening

Nadat u drie oriëntatiepunten heeft vastgelegd, berekent de software de camerapositie op basis
van de positie van de punten, en gebruikt de informatie om te bepalen waar de resterende
oppervlaktekoppelingspunten dienen te worden vastgelegd.
Het dialoogvenster Patient Registration biedt een richtlijn hoe u op de beste wijze kunt
verdergaan met de oppervlaktekoppelingsregistratie, afhankelijk van de huidige situatie.

②

①

③

Afbeelding 43 

Nr. Component

① De tekst geeft aan op welk gebied van de patiënt u nu punten kunt vastleggen.

②

De animatie en het groene gebied op het 3D-model geven aan waar u op de patiënt pun-
ten dient vast te leggen.
OPMERKING. Op basis van de zichtbaarheid van de patiënt, d.w.z. de patiëntoriëntatie
ten opzichte van de camera, adviseert de software aan welke zijde van het gezicht en in
welke gebieden punten moeten worden vastgelegd.
 

③
Als u bent begonnen met de oppervlaktekoppelingsprocedure voordat u heeft gedrukt op
Guide, worden alle punten die u al heeft vastgelegd, getoond als markeerbollen op de
3D-reconstructie.

Geleide registratie
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Verdergaan met geleide registratie

Stappen

1. Beweeg met gebruik van animatie als richtlijn, de Z-touch laser langzaam over het inte-
ressegebied (aangegeven met het groene gebied op het 3D-model).

2.
Vastlegging van het punt wordt aangegeven met een "piep" en een voortgangsbalk.
Als u punten vastlegt, worden deze aangegeven met markeerbollen op de 3D-reconstruc-
tie.

3. Controleer de nauwkeurigheid van de registratie in het dialoogvenster dat wordt geopend
(zie pagina 101).

Als een koppeling niet kan worden gevonden

Na geleide registratie, kunnen de volgende berichten worden weergegeven als er nog steeds
geen match kan worden gevonden:

Opties

Wanneer het vastleggen van oriëntatiepunten onvoldoende nauwkeurig is, herberekent de soft-
ware de registratie met soepeler richtlijnen voor het positioneren van oriëntatiepunten:
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Opties

Als er nog steeds geen match kan worden gevonden, wordt het volgende dialoogvenster weer-
gegeven:

• Om de registratie vanaf het begin te herstarten, drukt u op Start Again. Alle punten die reeds
zijn verkregen, worden gewist.

• Om terug te keren naar de huidige oppervlaktekoppelingsoplossing, drukt u op More Points.
Het dialoogvenster Patient Registration wordt geopend waar u zoveel punten kunt vastleg-
gen als u denkt nodig te hebben om de registratie te verbeteren.

Indien Z-touch registratie niet mogelijk is

Optie

Als het gezicht van de patiënt niet voldoende zichtbaar is voor de camera om een geschikte Z-
touch registratie mogelijk te maken, vraagt de software u om verder te gaan met de registratie
met behulp van de Softouch (de beschikbaarheid is afhankelijk van de softwarelicentie).

Geleide registratie deactiveren

Tijdens geleide registratie blijft de toets Guide blauw om aan te geven dat deze is ingeschakeld.
U kunt op elk moment op Guide drukken om de geleide functies uit te schakelen.
Nadat Guide is uitgeschakeld, wordt er niet langer rekening gehouden met de camerapositie en
worden de markeerbollen niet langer getoond op de 3D-reconstructie. U kunt verdergaan met de
standaard registratieprocedure (waarin de drie vastgelegde anatomische oriëntatiepunten niet
worden gebruikt voor het berekenen van de match).
Geleide registratie kan weer worden ingeschakeld door opnieuw te drukken op Guide.
OPMERKING. De oriëntatiepunten kunnen opnieuw worden verkregen na lang te drukken op
Guide.
 

Geleide registratie
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6.6 Precisie bij oppervlaktekoppelingsregistratie
6.6.1 Overzicht

Algemene informatie

Na registratie opent de software het verificatiedialoogvenster.

Registratieresultaten

Resultaat Afwijking

Registratie geslaagd < 2,5 mm

Registratie mislukt > 2,5 mm

OPMERKING. Let erop dat de precisie die door de software wordt berekend alleen informatie
geeft over hoe goed de software in staat was om de vastgelegde punten overeen te laten komen
met de vastgelegde punten en de patiëntgegevens. Deze waarde vertegenwoordigt niet
noodzakelijkerwijs de algehele fout.
 

Afgenomen navigatienauwkeurigheid

Om zeker te zijn van voldoende nauwkeurigheid, moet de scan (bijv. CT, MR) geschikt zijn
voor stereotactische navigatieprocedures (zoals beschreven in de Brainlab-
scaninstructies).

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

Verifieer de nauwkeurigheid in andere gebieden dan de oriëntatiepunten en in de nabijheid
van het interessegebied, omdat de navigatienauwkeurigheid nadelig kan worden beïnvloed
door foutpropagatie. Wanneer er een fout zit in de positie van één oriëntatiepunt, kan deze
fout groter worden in volgende oriëntatiepunten wanneer de navigatienauwkeurigheid
wordt gecontroleerd.

OPPERVLAKTEKOPPELINGSREGISTRATIE
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6.6.2 Precisie verifiëren: Standaard procedure

Registratienauwkeurigheid verifiëren

De software toont het dialoogvenster Registration Verification als de registratie is voltooid.

Afbeelding 44 

Stap

Houd de pointer op ten minste drie bekende anatomisch oriëntatiepunten en controleer of de po-
sitie van de pointer in beeldweergaves overeenkomt met het werkelijke punt op de anatomie van
de patiënt.
Wanneer de pointer zich op 15 mm bevindt van het berekende oppervlak, dan geeft de software
de afwijking weer (de afstand tot het oppervlak) van de virtuele pointerpunt tot het oppervlak.

OPMERKING. De nauwkeurigheid van het interessegebied kan verschillen van de
nauwkeurigheid die is geverifieerd op het huidoppervlak. Om de nauwkeurigheid te schatten in het
interessegebied, gebruikt u de anatomische oriëntatiepuntverificatie evenals de
betrouwbaarheidskaartfunctie (zie pagina 105).
 

Verifieer de oppervlaktekoppelingsnauwkeurigheid op verschillende anatomische
oriëntatiepunten (bijv. nasion, meest laterale orbitale punten). Als u bijvoorbeeld een
posterieure fossa-procedure uitvoert, dient u de nauwkeurigheid aan de achterzijde van het
hoofd te verifiëren.

Volgende stappen

Ga op basis van uw visuele verificatie als volgt verder:

Opties

Als de geverifieerde registratie voldoende is, drukt u op Accept.
Het hoofdscherm wordt geopend en u kunt beginnen met navigatie.

Als de geverifieerde registratie onvoldoende is, drukt u op Improve.
De software start met de geleide registratie (zie pagina 97). Hierdoor kunt u de berekende op-
pervlaktekoppeling combineren met de anatomische oriëntatiepunten (als deze niet al zijn ver-
kregen). U kunt dan zoveel aanvullende oppervlaktepunten vastleggen als u wilt. Eventueel eer-
der verkregen oppervlaktepunten blijven behouden en worden opgenomen in de berekening.

Als de registratie onvoldoende is en/of u wenst de informatie in meer detail te beoordelen met
geavanceerde opties, zie pagina 104.

Precisie bij oppervlaktekoppelingsregistratie
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OPMERKING. Als tijdens de visuele verificatie een afwijking van meer dan 3 mm wordt
waargenomen, adviseren wij u Improve te selecteren en/of de pointernauwkeurigheid te
controleren.
 

Als een koppeling niet kan worden gevonden

Als u heeft gedrukt op de toets Improve en er kan geen match worden gevonden na het
vastleggen van aanvullende oppervlaktekoppelingspunten, wordt het volgende dialoogvenster
weergegeven:

Afbeelding 45 

Opties

Om terug te keren naar de vorige registratie-oplossing, druk op Last Solution.
Aanvullende punten worden verwijderd en de vorige registratie wordt geopend.

Om de aanvullende oppervlaktekoppelingspunten te wissen, drukt u op Cancel.
Het dialoogvenster sluit.

Om de registratie vanaf het begin te herstarten, drukt u op Start Again.
Alle punten die reeds zijn verkregen, worden gewist.

Aanvullende opties

De volgende opties zijn beschikbaar in het dialoogvenster Registration Verification:

Opties

Om te wisselen tussen de huidige en de vorige registratie (als u een registratie heeft aange-
past), drukt u op Last Solution.

Druk op deze toets om de registratie te verifiëren met geavanceerde functies (zie pa-
gina 104).
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6.6.3 Nauwkeurigheid verifiëren: Geavanceerde functionaliteiten

Dialoogvenster Registration Verification

②

①

Afbeelding 46 
De betrouwbaarheidskaart is gebaseerd op de verspreiding van oppervlaktekoppelingspunten en
hun berekende afstand tot het huidoppervlak.
Gebruik de kaart om de registratiebetrouwbaarheid in het interessegebied te evalueren. Wanneer
de nauwkeurigheid in groene gebieden wordt gemeten, is de kans groter dat deze hetzelfde is als
in andere groene gebieden, dan in gele of ongekleurde gebieden.

De nauwkeurigheid van het interessegebied kan verschillen van de nauwkeurigheid die is
geverifieerd op het huidoppervlak. De nauwkeurigheid in het interessegebied kan worden
geschat door de anatomische oriëntatiepuntverificatie op het huidoppervlak te combineren
met de betrouwbaarheidskaart voor het interessegebied. Bepaal of het interessegebied
zich binnen een acceptabel gebied van de betrouwbaarheidskaart bevindt.

Verifieer nauwkeurigheid op meerdere locaties, vooral in het interessegebied. Indien het
interessegebied niet toegankelijk is, dient u de gebieden zo dicht mogelijk bij het
interessegebied te verifiëren.

De kaart toont een geschatte foutwaarschijnlijkheid ten opzichte van de berekende match,
in plaats van een absolute nauwkeurigheid.

Bedenk dat ondanks dat de kaart een goede betrouwbaarheid aangeeft, dit niet
noodzakelijkerwijs betekent dat de overeenkomst voldoende nauwkeurig is. De
registratienauwkeurigeid moet worden geverifieerd bij anatomische oriëntatiepunten.

Toegang tot geavanceerde functies

Opties

Druk op Last Solution ① om te wisselen tussen de huidige en vorige registratie
(als u een registratie heeft aangepast).

Druk op het pictogram ② om de betrouwbaarheidsmap te activeren.

Precisie bij oppervlaktekoppelingsregistratie
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6.6.4 Nauwkeurigheid verifiëren met geavanceerde functies

Deel 1: controleer uitlijning

Stappen

1.
Controleer de algehele nauwkeurigheid door de pointer te houden op bekende anatomi-
sche oriëntatiepunten. Controleer of de weergegeven positie op het scherm overeenkomt
met de werkelijke positie op de schedel van de patiënt.

2.

• Als de uitlijning acceptabel is, gaat u verder naar Deel 2.
• Indien de uitlijning onacceptabel is, gebruikt u de volgende opties:

- Druk op Improve en leg aanvullende oppervlaktepunten vast of combineer de bere-
kende oppervlaktekoppeling met anatomische oriëntatiepunten (als deze nog niet zijn
vastgelegd).

- Pas de huiddrempelinstellingen aan (zie pagina 90). De registratie wordt dan op-
nieuw berekend volgens de nieuwe drempel.

Deel 2: controleer afstand van punten

Stappen

1.
Houd de pointer op verschillende punten op de schedel van de patiënt en controleer de
weergegeven afwijking (afstand tot oppervlak) in de weergave op basis van de positie van
de huidige pointer.

2.
• Als de weergegeven afstanden acceptabel zijn, gaat u verder naar Deel 3.
• Als de weergegeven afstanden onacceptabele onnauwkeurigheden bevatten, dient u

de registratie te verbeteren of de drempel aan te passen, zoals beschreven in Deel 1.

Deel 3: betrouwbaarheidskaart beoordelen

De nauwkeurigheid van het interessegebied kan verschillen van de nauwkeurigheid die is
geverifieerd op het huidoppervlak. De nauwkeurigheid in het interessegebied kan worden geschat
door de anatomische oriëntatiepuntverificatie op het huidoppervlak te combineren met de
betrouwbaarheidskaart voor het interessegebied. Bepaal of het interessegebied zich binnen een
acceptabel gebied van de betrouwbaarheidskaart bevindt.

Stappen

1. Houd de pointer op de schedel van de patiënt zo dicht mogelijk bij het interessegebied en
beoordeel de betrouwbaarheidskaart in axiale, coronale en sagittale weergaves.

2. Controleer de afstand tot het oppervlak dat wordt weergegeven in de weergaves. Probeer
om huidverschuiving te vermijden.

3.

• Als het interessegebied zich binnen een acceptabel gebied van de kaart bevindt, drukt
u op Accept om de nauwkeurigheid te bevestigen.

• Als de weergegeven afstanden onacceptabele onnauwkeurigheden bevatten, dient u
de registratie te verbeteren of de drempel aan te passen, zoals beschreven in Deel 1.

Deel 4 (optioneel): wisseloplossingen

Als u de registratie heeft aangepast, kunt u wisselen tussen de aangepaste en de vorige
registraties ter vergelijking.

Stappen

1. Druk op Last Solution om te wisselen tussen registratieoplossingen.

2. Beoordeel elke registratie door het uitvoeren van Delen 1-3 zoals eerder beschreven.
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Stappen

3.

• Wanneer een van de oplossingen acceptabel is, druk dan op Accept om de nauwkeu-
righeid van de geselecteerde registratie te bevestigen, controleer vervolgens de nauw-
keurigheid aan de hand van de betrouwbaarheidskaart.

• Als de weergegeven afstanden onacceptabele onnauwkeurigheden bevatten, dient u
de registratie te verbeteren of de drempel aan te passen, zoals beschreven in Deel 1.

Precisie bij oppervlaktekoppelingsregistratie
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7 INTRAOPERATIEVE
REGISTRATIE VAN
ORIËNTATIEPUNTEN

7.1 Inleiding
7.1.1 Overzicht

Algemene informatie

Indien u al een registratie heeft uitgevoerd (standaard of oppervlaktekoppeling), dan wordt
aanbevolen om intraoperatieve oriëntatiepunten vast te leggen die op elk moment tijdens de
operatie kunnen worden geregistreerd.
OPMERKING. Wanneer u een instrument tien minuten niet heeft genavigeerd, verschijnt
automatisch het dialoogvenster Register Intraoperative Landmarks waarmee u punten kunt
vastleggen.
 

Indien intraoperatieve registratie noodzakelijk is, dient u de intraoperatieve
oriëntatiepunten na de eerste registratie vast te leggen. Dit is de enige wijze om de patiënt
opnieuw te registreren indien bijvoorbeeld het referentieframe per ongeluk is verplaatst.

Overzicht van de workflow

Workflow

1. Eerste registratie uitvoeren (standaard of oppervlaktekoppeling).

2. Indien intraoperatieve registratie noodzakelijk is, opent u het dialoogvenster Registration
Selection en selecteert u Acquire Intraoperative Landmarks.

3. De beeldset selecteren (indien meer dan één set beschikbaar is).

4. De intraoperatieve oriëntatiepunten definiëren.

5. Open het dialoogvenster Registration Selection en selecteer Register Intraoperative
Landmarks.

6. De intraoperatieve oriëntatiepunten registreren.

7. De nauwkeurigheid van de registratie verifiëren.
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7.1.2 Registratie-instrumenten en softwarebegeleiding

Registratie-instrumenten

U kunt een intraoperatieve registratie van oriëntatiepunten uitvoeren met de pointer of de
Softouch. Oriëntatiepunten worden vastgelegd/geregistreerd door de punt van de pointer of
Softouch op een oriëntatiepunt te houden en langzaam de pointer te draaien terwijl u de punt op
zijn plaats houdt.

Huidverschuiving vermijden

Wanneer u intraoperatieve oriëntatiepunten registreert, houdt u de pointer of Softouch loodrecht
op het oriëntatiepunt. Dit voorkomt onverhoeds schuiven van de huid veroorzaakt door de kracht
van het instrument.

Veiligheidsrichtlijnen

Kies de registratie-oriëntatiepunten zorgvuldig. Wanneer u de pointer gebruikt voor
registratie, dient u erop te letten dat de pointerpunt geen letsel toebrengt aan de patiënt.
Bloedvaten, ogen etc. zijn niet geschikt voor registratie van oriëntatiepunten.

Beweeg de Softouch of pointer langzaam tijdens het vastleggen van de punten, zodat dit
zorgvuldig gebeurt.

Visuele indicatoren van de software

Het aantal intraoperatieve oriëntatiepunten dat kan worden geregistreerd, wordt aangegeven met
markeerbollen in het registratiedialoogvenster.

Afbeelding 47 

Markeerbolkleur Indicatie

Blauw Oriëntatiepunt is geregistreerd.

Zwart Oriëntatiepunt is nog niet geregistreerd.

Geluidsindicatoren van de software

De software laat een piep horen als u een oriëntatiepunt registreert.
Indien u probeert om hetzelfde punt meer dan eens te registeren, laat de software een lage
pieptoon horen en wordt het punt niet opnieuw geregistreerd.

Weergave van intraoperatieve oriëntatiepunten

Alle oriëntatiepunten die intraoperatief zijn gepland in de navigatiesoftware worden in het blauw
weergegeven op het scherm.

Inleiding
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7.2 Intraoperatieve oriëntatiepunten vastleggen en
registreren

7.2.1 Intraoperatieve oriëntatiepunten vastleggen

Vastleggen activeren

Afbeelding 48 

Stappen

1. Druk op Register in de menubalk.

2.
Druk in het dialoogvenster Registration Selection op Acquire Intraoperative Land-
marks.
Het dialoogvenster voor vastleggen wordt geopend.

Oriëntatiepunten vastleggen

Afbeelding 49 
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Stappen

1.

Definieer oriëntatiepunten één voor één en zorg dat u punten definieert die makkelijk kun-
nen worden herkend tijdens registratie. Vastgelegde oriëntatiepunten worden weergege-
ven in het blauw.
Gebruik de vergrote weergaves (lagere weergaves) om in te zoomen op de beelden.
U dient minstens vier oriëntatiepunten te definiëren. U kunt maximaal zeven oriëntatie-
punten definiëren.

2. Nadat minstens vier oriëntatiepunten zijn gedefinieerd, drukt u op Proceed om terug te
keren naar het hoofdscherm.

OPMERKING. Door te drukken op Delete verwijdert u het meest recentelijk vastgelegde
oriëntatiepunt.
 

Intraoperatieve oriëntatiepunten vastleggen en registreren
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7.2.2 Intraoperatieve oriëntatiepunten registreren

Registratie activeren

Afbeelding 50 

Stappen

1. Druk op Register in de menubalk.

2.

Druk in het dialoogvenster Registration Selection op Register Intraoperative Land-
marks (dit wordt beschikbaar nadat u de intraoperatieve oriëntatiepunten heeft vastge-
legd).
Het dialoogvenster voor registreren wordt geopend.

Intraoperatieve oriëntatiepunten registreren

Afbeelding 51 
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Stappen

1.

Registreer de oriëntatiepunten in de volgorde die de software aangeeft. Het huidige te re-
gistreren oriëntatiepunt wordt als een rond draadkruis getoond in de weergaves.
Draai de punt van de pointer of Softouch na elkaar in elk oriëntatiepunt zoals aangege-
ven door de software.
OPMERKING. Alleen oriëntatiepunten die zijn vastgelegd met de functie Acquire Intrao-
perative Landmarks kunnen voor herregistratie worden gebruikt.
 

2. Als een oriëntatiepunt niet toegankelijk is, drukt u op Skip en gaat u verder naar het vol-
gende oriëntatiepunt.

3.
• Registreer minimaal vier oriëntatiepunten en druk op Proceed, of
• Registreer alle oriëntatiepunten zodat de software automatisch verdergaat naar de vol-

gende stap.

4. Controleer de nauwkeurigheid van de registratie in het dialoogvenster dat wordt geopend
(zie pagina 78).

Nauwkeurigheid

Een intraoperatieve herregistratie kan mogelijk niet zo nauwkeurig zijn als de eerste
(preoperatieve) registratie omdat de fouten van beide registraties worden samengevoegd.
Controleer de intraoperatieve herregistratie zorgvuldig door de pointer op een bekend
anatomisch oriëntatiepunt te houden en de positie zoals weergegeven op het scherm te
controleren.

Indien u intraoperatieve oriëntatiepunten wist, kunt u de patiënt mogelijk niet
herregistreren als de eerste registratie verloren raakt (bijv. indien een referentieframe wordt
verschoven). In dat geval kan de navigatie niet worden voortgezet en moet u de registratie
opnieuw starten.

Intraoperatieve oriëntatiepunten vastleggen en registreren
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8 WEERGAVEN
CONFIGUREREN

8.1 Navigatieweergaves
8.1.1 Overzicht

Algemene informatie

Wanneer u de software start, geeft het navigatiescherm de anatomische informatie van de patiënt
in 3D-, axiale, coronale en sagittale weergave op het scherm weer. U kunt het hoofdscherm
configureren zoals beschreven vanaf pagina 118.

Afbeelding 52 

Werking van de software

De snelheid van de software is afhankelijk van de getoonde 3D-inhoud (3D-beelden, 3D-
weergave van instrumenten, punten en trajecten) en het aantal en de complexiteit van de
objecten. Om de updatesnelheid van de software te beoordelen, kunt u de beweging van
het werkelijke instrument vergelijken met de weergegeven instrumentrepresentatie. Indien
de navigatieweergave traag is, dient u de zichtbare gegevens tot een minimum te beperken.

Beeldkwaliteit

De beelden worden geïnterpoleerd en kunnen verschillen van, of een hogere resolutie
lijken te hebben dan de originele scans. Informatie van naastgelegen vlakken kunnen
worden weergegeven in het huidige reconstructievlak. Daarnaast kunnen axiale, coronale
en sagittale reconstructies verschillen van de werkelijke axiale, coronale en sagittale
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beeldrichting door de patiëntpositie in de scanner, of door de beelduitlijning in een andere
toepassing.
Indien de beeldgegevens niet volledig worden geladen, bijvoorbeeld door onvoldoende geheugen,
dan geeft de software een bericht weer dat u informeert dat de resolutie van de beeldset is
verlaagd. In dat geval kunt u het aantal weergegeven beeldensets verminderen om de prestaties
te verbeteren.
Indien de weergave een beeldset weergeeft met een gebroken beeldcoupe, wordt een
bijbehorend bericht weergegeven.

Richting van de beeldset

De standaard beeldrichtinginstellingen worden gedefinieerd op basis van uw
gebruikersinloggegevens voor Content Manager.

Beeldlabeling

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

Label Richting

A Anterieur

P Posterieur

L Links

R Rechts

H Hoofd

F Voet

Display Scan Time

Standaard worden de datum en de tijd waarop de scan is genomen, weergegeven in elke
weergave. Deze informatie is handig in bijvoorbeeld een intraoperatieve beeldinstelling om te
bepalen of de laatste beeldset wordt weergegeven.
U kunt deze instelling als volgt deactiveren:

Stappen

1. Open het dialoogvenster Tools via Tools > Settings.

2.
Druk op de toets Display Scan Time om de instelling te deactiveren en de scandatum en
-tijd te verbergen.
Door wederom op de toets te drukken wordt de weergave geactiveerd.

Navigatieweergaves
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Instrumentweergave

Wanneer het navigatie-instrument zich in het zichtveld van de camera bevindt, wordt het
instrument weergegeven in de bijbehorende kleur (zie pagina 40) in de beeldweergaves.

①

②

Afbeelding 53 

Nr. Component

①
Het draadkruis geeft de instrumentpunt aan.
OPMERKING. Het formaat van het weergegeven draadkruis kan worden aangepast in
het dialoogvenster Tools (zie pagina 183).
 

②
Wanneer de pointer of het navigatie-instrument zich in de lijn van de beeldweergave be-
vindt (wat betekent dat de instrumentas zich in het beeldvlak bevindt), wordt een verlen-
ging van het instrument weergegeven. De verlenging is zichtbaar in de 2D-weergaves.

Toetsen in beeldweergaves

Toets Uitleg

Met de scrollpijlen kunt u coupe voor coupe door de weergaves scrollen. De toet-
sen verschijnen in de axiale, coronale en sagittale weergaves als Freeze is geac-
tiveerd.
OPMERKING. U kunt ook scrollen met een onzichtbare balk tussen de toetsen.
 

Toont de weergave als volledig scherm. Om meer details in de beelden te zien.
Door opnieuw op dit pictogram te drukken, schakelt u terug naar een multiweer-
gavescherm.

Wijst individuele beelden toe aan elke weergave (zie pagina 126).
Met behulp van dit pictogram kunt u bepaalde weergave-aanpassingen configure-
ren als beschreven in deze paragraaf.

Hiermee kunt u de weergave omkeren zodat deze overeenkomt met de daadwer-
kelijke oriëntatie van de patiënt in de inlineweergave en de probe’s eye-weergave.

Hiermee kunt u het beeld 45° rechtsom draaien in de weergaves Brain Projec-
tion en Inline.
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Toetsen in geavanceerde 3D-weergaves

Toets Uitleg

Met 3D-weergaves, zoals Overview en Sinus Overview kunt u het 3D-model
draaien volgens de richting van de pijl.
OPMERKING. U kunt het 3D-model ook aanraken en met een vinger over het
scherm slepen om het 3D-model te draaien.
 

Laat u het 3D-model draaien volgens de pijlrichting. Druk op het pictogram
binnen de weergave die u wilt roteren.
OPMERKING. U kunt het 3D-model ook aanraken en met uw vinger over het
scherm slepen om het 3D-model te draaien.
 

Hiermee kunt u bepaalde 3D-weergaves verplaatsen volgens de richting van
de pijl. De toetsen worden enkel seconden zichtaar door de weergave aan te
raken.

Hiermee kunt in- of uitzoomen op een 3D-weergave. Alle geavanceerde 3D-
weergaves hebben deze pictogrammen beschikbaar en zichtbaar.

Hiermee kunt u het tekenen van de geplande craniotomie met de Softouch/
pointer starten/stoppen.
OPMERKING. De geplande craniotomie is blauw omkaderd.
 

Hiermee kunt u de geplande craniotomie verwijderen.

Navigatieweergaves
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8.1.2 Beelden vergroten

Zoombeelden

Met het Zoom-submenu in de menubalk kunt u de vergroting van de weergegeven beelden
wijzigen zodat u meer detail kunt zien in de beelden. Op alle 2D-weergaves wordt in- of
uitgezoomd met dezelfde factor.

② ③

①

Afbeelding 54 

Nr. Component

① Reset zet de zoomfactor terug tot 100% (het gehele beeld wordt getoond).

② Min-toetsen zoomen uit op alle weergaves.

③ Plus-toetsen zoomen in op alle weergaves.

Smart Autozoom

Daarnaast heeft de software een automatische zoomfunctie die de zoomfactor van de
weergegeven beelden tot 300% vergroot als het genavigeerde instrument in dezelfde positie
wordt gehouden. De zoomfactor blijft op 300% zolang het instrument langzaam wordt
genavigeerd.
Als het instrument snel wordt genavigeerd, of verwijderd uit het zichtveld van de camera, dan
keert de zoomfactor terug naar 100%. U kunt ook de zoomfactor resetten met de Zoom-toetsen in
de menubalk.

①

Afbeelding 55 
OPMERKING. Smart Autozoom wordt standaard ingeschakeld als u de software start. Door een
paar tellen op Zoom: 100% te drukken, wordt Smart Autozoom geactiveerd/gedeactiveerd.
 

Om deze instelling uit te schakelen:

Stappen

1. Druk op Settings in het dialoogvenster Tools.

2.
Druk op de toets Smart Autozoom om de instelling te activeren.
Door wederom op de toets te drukken, wordt de instelling uitgeschakeld.
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8.2 Hoofdschermen configureren
8.2.1 Overzicht

Algemene informatie

Met de toets Display ② in de menubalk kunt u de algemene instellingen voor het hoofdscherm
instellen en twee verschillende werkschermen configureren (aangeduid met een pop-up ①). 
Nadat de scherminstellingen zijn geconfigureerd, worden ze in de gehele procedure opgeslagen.

①

②

Afbeelding 56 
De standaardscherminstellingen worden als volgt aangegeven:
• Workspace 1: Axiaal, coronaal, sagittaal en een extra weergave die afhankelijk is van uw

softwarelicentie
• Workspace 2: Probe’s eye, Inline 1, Inline 2 en een extra weergave die afhankelijk is van uw

softwarelicentie

Een weergave configureren

Stappen

1. Druk een paar tellen op Display om de werkruimte te selecteren die u wilt configureren.

2.

• Gebruik het pictogram Oog om elke individuele weergave te configureren, of
• Druk op Display om:

- een voorgeconfigureerde weergave-instelling te selecteren (tabblad Layouts, zie pa-
gina 120);

- een aangepaste instelling te creëren voor het geselecteerde scherm (tabblad Add,
zie pagina 122).

Hoofdschermen configureren

118 Softwarehandleiding Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Dialoogvenster weergave

Afbeelding 57 

Opties

In het tabblad Layouts kunt u:
• vooraf geconfigureerde weergavelayouts selecteren om het hoofscherm te configureren (zie

pagina 120).
• een aangepaste weergavelayout creëren en/of selecteren voor het hoofdscherm (zie pagina

122).

In het tabblad View Orientation, kunt u de richting van de patiëntbeeldgegevens definiëren zo-
dat het overeenkomt met de patiëntpositie volgens het perspectief van de chirurg (zie pagina
125).
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8.2.2 Voorgeconfigureerde lay-outs

Een vooraf geconfigureerde lay-out selecteren

Stappen

1. Druk op Display.

2. Selecteer het tabblad Layouts.

3. Selecteer de vooraf geconfigureerde lay-out.

4.

Indien er meer dan één beeldset beschikbaar is, selecteert u de beeldset die u wilt weer-
geven in het dialoogvenster Select Set.
Als u de lay-out 2x3 Windows heeft geselecteerd, vraagt de software u om twee beel-
densets te selecteren (als er meer dan twee beeldensets zijn geladen).
Het dialoogvenster wordt gesloten en het geselecteerde scherm wordt bijgewerkt met ge-
definieerde configuratie.

OPMERKING. Als u snel wilt wisselen naar axiale, coronale en sagittale weergaves, selecteert u 4
Windows.
 

Lay-outopties

Afbeelding 58 

Lay-outoptie Uitleg

4 Windows Vier weergaves van gelijke grootte (3D, axiaal, sagittaal, coronaal)

2+1 Windows Twee weergaves van gelijke grootte (sagittaal, coronaal) en één
grote weergave (axiaal)

3+1 Windows Drie weergaves van gelijke grootte (axiaal, sagittaal, coronaal) en
één grote weergave (3D)

4 Inline Windows Vier weergaves van gelijke grootte (3D, probe’s eye, Inline 1, Inline
2)

2x3 Windows Twee verschillende beeldenset naast elkaar (axiaal, sagittaal, coro-
naal)

2x3+1 Windows Twee verschillende beeldensets naast elkaar (axiaal, sagittaal, co-
ronaal) en één grotere weergave (3D)
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Lay-outoptie Uitleg

3x3 Windows Drie verschillende beeldenset naast elkaar (axiaal, sagittaal, coro-
naal)

OPMERKING. Na het kiezen van een lay-out kan het eventjes duren voordat alle weergaves zijn
bijgewerkt. Weergaves worden na elkaar bijgewerkt, in plaats van allemaal tegelijkertijd.
 

Voorbeeld configuratie

Dit voorbeeldscherm toont de 2x3 Windows-lay-out:

Afbeelding 59 

Hoofdweergaveconfiguratie met twee schermen

Indien uw systeem twee weergaves heeft (bijv. Curve-systeem) dan kunt u beide hoofdweergaves
configureren in het dialoogvenster Display.

Opties

Selecteer een voorgeconfigureerde weergave-instelling om het huidige actieve hoofscherm te
configureren.

Selecteer een vooraf geconfigureerde weergave-instelling om het niet-actieve hoofscherm te
configureren.
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8.2.3 Aangepaste lay-outs

Algemene informatie

Met deze optie kunt u lay-outs en weergaves opslaan die zijn geconfigureerd met de toets
Display of het pictogram Oog.
Wanneer u de software sluit, worden uw aangepaste weergaves ① opgeslagen.

Een aangepaste lay-out definiëren

①

Afbeelding 60 

Stappen

1.
Configureer een weergave voor schermen Workspace 1 of Workspace 2:
• met het tabblad Layouts en
• met het pictogram Oog

2. Druk op Display in de menubalk.

3. Open het tabblad Layouts (hierboven weergegeven).

4. Druk op Add.

5.
Definieer een naam voor de aangepaste weergave in het dialoogvenster Display Label
en druk op Accept.
De aangepaste weergave ① kan nu worden geselecteerd in het tabblad Layouts.

De aangepaste lay-out toepassen

Stappen

1. Druk op Display.

2. Selecteer het tabblad Layouts.

3. Selecteer een gedefineerde aangepaste lay-out.
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Stappen

4.

De vooraf geselecteerde beeldensets worden, indien beschikbaar, toegepast op de aan-
gepaste weergave.
Anders vraagt de software u om de vereiste beeldset(s) te selecteren.
OPMERKING. Het dialoogvenster wordt gesloten en de geselecteerde lay-out wordt bij-
gewerkt vanaf de aangepaste lay-out.
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8.2.4 Image Orientation

Algemene informatie

Met het dialoogvenster Image Orientation, dat zich bevindt in Tools > Settings > Image
Orientation, kunt u de richting van de patiëntbeeldgegevens instellen in axiale, coronale en
sagittale weergaves zodat de gegevens overeenkomen met de positie van de patiënt in de ok.

Het instellen van de richting

Afbeelding 61 

Stap

Selecteer in het dialoogvenster Image Orientation de benodigde richting.
De labeling binnen de beeldweergaves (anterieur/posterieur, links/rechts, hoofd/voet) wordt
overeenkomstig aangepast.

Om ervoor te zorgen dat de patiëntrichting goed is ingesteld, dient u ervoor te zorgen dat
de beeldlabeling (zie pagina 114) overeenkomt met de werkelijke patiëntrichting
(anterieure/posterieure, linker/rechter, en hoofd/voet-richting).

Hoofdschermen configureren
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8.2.5 Weergaverichting

Algemene informatie

Met het dialoogvenster View Orientation, kunt u de richting van de 3D-patiëntbeeldgegevens zo
aanpassen dat deze overeenkomt met de patiëntpositie volgens het perspectief van de chirurg.
Op deze wijze kan de chirurg de beeldgegevens op het scherm en de werkelijke patiënt vanuit
dezelfde hoek zien.
View Orientation wordt gebruikt voor Inline 1, Inline 2, alle Probe’s Eye-weergaves,
Craniotomy Planning, en MIP.

Voordat u begint

Zorg dat u de patiënt heeft geregistreerd.

De weergaverichting instellen

②

③①

Afbeelding 62 

Stap

1.
• Ga naar Display > View Orientation, of
• Indien beschikbaar, druk op het pictogram Oog > View Orientation

2. Indien nodig dient u de rotatie van het 3D-beeld in een richting aan te passen door direct
in het dialoogvenster te drukken en het beeld in de gewenste richting te verplaatsen.

3. Druk op Close ③ om de wijzigingen te bevestigen en verder te gaan naar het hoofd-
scherm.

Opties

Druk op Reset ① om de patiëntrichtingen te herstellen naar het punt toen u voor het eerst het
dialoogvenster opende.

Druk op het pictogram ② om de beeldset te wijzigen.
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8.3 Individuele weergaves configureren via het
oogpictogram

8.3.1 Individuele weergaves configureren

Oogpictogram

Het pictogram Oog is beschikbaar in elke beeldweergave van het hoofdscherm. U kunt het
pictogram Oog gebruiken om instellingen te definiëren voor elke individuele weergave.

Afbeelding 63 

Toegang tot weergaveopties

Druk op het pictogram Oog in de weergave die u wilt wijzigen. Het volgende dialoogvenster wordt
geopend:

Afbeelding 64 
Er zijn verschillende tabbladen beschikbaar waar u instellingen kunt definiëren:
• 2-D Views (pagina 128)

Individuele weergaves configureren via het oogpictogram
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• 3-D Views (pagina 131)
• Other Views (pagina 135)
• View Configuration (pagina 149)
• Windowing (pagina 140)
• View Orientation (pagina 125)

OPMERKING. De beschikbaarheid hangt af van de geselecteerde weergave, uw
systeemconfiguratie en licenties.
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8.4 2D- en 3D-beelden aan individuele weergaves
toewijzen

8.4.1 2D-weergaves

2D-weergaves toewijzen

Afbeelding 65 

Stappen

1. Druk op het tabblad 2-D Views.

2. Druk op de gewenste weergave.

3.

Indien meer dan één beeldset beschikbaar is, wordt het dialoogvenster Select Set geo-
pend. Selecteer de beeldset die u wilt tonen in de weergave.
OPMERKING. Het dialoogvenster wordt gesloten en de weergave wordt bijgewerkt met
de geselecteerde beeldset.
 

Axiale, coronale en sagittale 2D-weergaves

Weergave Uitleg

Axial: geeft het beeld weer in de axiale positie ten op-
zichte van de huidige instrumentpositie.

2D- en 3D-beelden aan individuele weergaves toewijzen
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Weergave Uitleg

Coronal: geeft het beeld weer in de coronale positie ten
opzichte van de huidige instrumentpositie.

Sagittal: geeft het beeld weer in de sagittale positie ten
opzichte van de huidige instrumentpositie.

OPMERKING. De software toont de coupe waar de instrumentpunt momenteel wordt
genavigeerd.
 

2D Inline-weergaves

Weergave Uitleg

Inline 1: toont een reconstructievlak overspannen door
de instrumentas in een verticale richting, volgens de ge-
defineerde weergave-oriëntatie (zie pagina 125). Dit re-
sulteert in een reconstructie die varieert van een coro-
naal tot een sagittaal weergavevlak.

Inline 2: geeft een weergave weer die loodrecht staat
op de Inline 1-weergave. Hier wordt het reconstructie-
vlak overspannen door de instrumentas in een horizon-
tale richting, volgens de gedefineerde weergave-oriën-
tatie (zie pagina 125).
OPMERKING. Deze weergave is nuttig voor het identifi-
ceren en geleiden van de sonde-as.
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2D-weergave Probe’s Eye

Weergave Uitleg

Probe’s Eye: toont een weergave loodrecht op de in-
strumentas volgens de Inline 1- en 2-weergaves. Het
vlak van de probe’s eye bevat de instrumentpunt. 

Split Probe’s Eye: geeft vier loodrechte couperecon-
structies met verschillende dieptes van de instrument-
punt. De instrumentpunt wordt aangegeven met het
draadkruis op dieptes van 0 mm, 5 mm, 10 mm, en 15
mm. 
OPMERKING. Deze weergave is vooral handig voor na-
vigatiegeleiding.
 

2D-weergaves configureren

Druk op het pictogram Oog om objecten en overlays te beheren in individuele weergaves via het
tabblad View Configuration betreffende zichtbaarheid en visualisatie.
Indien u de vensters wijzigt met het tabblad Windowing wordt het gewijzigd voor alle
reconstructieweergaves van deze beeldset.
OPMERKING. Druk op Apply to all views voor het toepassen van wijzigingen op alle weergaves,
inclusief bijvoorbeeld andere 3D-weergaves.
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8.4.2 3D-weergaves

3D-weergaves toewijzen

Afhankelijk van de aangeschafte licentie, kunt u een aantal of alle onderstaande 3D-
weergaveopties hebben:

Afbeelding 66 

Stappen

1. Druk op het tabblad 3-D Views.

2. Druk op de gewenste weergave.

3.

Indien meer dan één beeldset beschikbaar is, wordt het dialoogvenster Select Set geo-
pend. Selecteer de beeldset die u wilt tonen in de weergave.
OPMERKING. Het dialoogvenster wordt gesloten en de weergave wordt bijgewerkt met
het geselecteerde beeld.
 

Het updaten van de navigatieweergave kan langer duren tijdens de berekening van een 3D-
weergave. De weergave kan ook worden vertraagd als meerdere 3D-weergaves
tegelijkertijd worden weergegeven. Om de weergave te versnellen, kunt u het aantal 3D-
weergaves verminderen.

3D-weergaves

Weergave Uitleg

Overview: toont een 3D-reconstructie van de beeldset
en de objecten op basis van een volume-omzetstech-
niek. De huid kan als een glasachtig silhouet worden ge-
toond.
Afhankelijk van uw licentie, is het mogelijk om een dyna-
mische drempel te tonen op basis van bot- en vezelob-
jecten. Alle aanpassingen kunnen worden aangebracht
in het tabblad View Configuration via het pictogram
Oog.
U kunt het 3D-beeld in elke richting draaien door direct in
de beeldweergave te klikken.
OPMERKING. Overview is beschikbaar voor MR- en
CT-beeldensets.
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Weergave Uitleg

Probe’s Eye: toont een 3D-reconstructie van de beeldset
op basis van een volume-omzettechniek zoals Over-
view.
De positie van het 3D-beeld wordt orthogonaal ten op-
zichte van de instrumentas georiënteerd. Deze weergave
kan alleen worden gebruikt bij het volgen van een instru-
ment.
OPMERKING. De weergave Probe’s Eye is beschikbaar
voor MR- en CT-beeldensets.
 

Craniotomy Planning: toont een 3D-reconstructie van
objecten met een silhouet van de huid van de patiënt.
U kunt het 3D-beeld in elke richting draaien door direct in
de beeldweergave te klikken. Wanneer het functiepicto-
gram actief is, wordt de Softouch/pointer gebruikt om de
geplande craniotomie te omkaderen. Wanneer het func-
tiepictogram niet actief is, wordt de Softouch/pointer ge-
bruikt om door de silhouetten van bot/huid te snijden zo-
dat geplande objecten of trajecten zichtbaar worden.
Geadviseerd wordt een cerebrumobject te creëren (in
iPlan) om de contour van de botflap te plannen waardoor
de gyrus of sulcus wordt gepasseerd om het doel te be-
reiken.
OPMERKING. Craniotomy Planning wordt geadviseerd
voor CT-beeldensets, maar is ook mogelijk met MR-beel-
densets.
 

MIP: maakt volumevisualisatie voor 3D-gegevens moge-
lijk dat de voxels projecteert met de maximale intensiteit
langs de kijkrichting in het visualisatievlak.
OPMERKING. MIP is beschikbaar voor CT-, MR- en
PET-beeldensets.
 

Sinus Overview: definieert het bot voor het weergeven
van de sinusholtes. Het verschuiven van de pointer kan
bot "wegsnijden" voor een beter zicht op de sinusholtes.
De weergaves Sinus Axial, Sinus Coronal en Sinus
Sagittal zijn beschikbaar.
OPMERKING. Sinus-weergaves zijn alleen beschikbaar
voor CT-beeldensets.
 

OPMERKING. Functies en weergaves zijn afhankelijk van uw licentie.
 

Inspecteer het Overview en de Probe’s Eye na de berekening en pas de huid/bot-drempel
aan in het tabblad View Configuration wanneer het oppervlak niet correct wordt
weergegeven.

2D- en 3D-beelden aan individuele weergaves toewijzen
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3D-weergaves configureren

Na het drukken op het pictogram Oog kunt u objecten beheren in individuele weergaves via het
tabblad View Configuration.
• Druk op de miniatuurweergaves voor details om de kleur, naam of opaciteit te wijzigen.
• Wijzig bepaalde drempels en huidvisualisatietypes van een transparant silhouet naar een

natuurlijk opaak uiterlijk.
• Schakel een snijvlak in voor elk object, wat betekent dat het respectieve object gesneden wordt

met de pointer.
• Indien een knipvak vooraf is gedefinieerd in iPlan of DICOM Viewer, dan kunt u deze voor

visualisatie inschakelen/uitschakelen (indien u bijvoorbeeld de volledige beeldset wilt zien).
OPMERKING. Door te drukken op Apply to all views wordt het toepassen van wijzigingen
mogelijk voor alle weergaves.
 

Tabblad View Configuration

⑥ ⑤

①

② ③ ④

Afbeelding 67 
In het tabblad View Configuration kunt u:

Nr. Component

① Een item selecteren om te bekijken (druk op de miniatuurweergave).

②

Selecteren om een item zichtbaar/onzichtbaar te maken in het hoofdscherm.
Door het inschakelen/uitschakelen van Visible wordt het object in de beeldweergaves ge-
toond/verborgen:
• Een open pictogram Oog betekent dat het object zichtbaar is.
• Een gesloten pictogram Oog betekent dat het object verborgen is.

③ Een item selecteren om te laten snijden door de pointer.

④ De visualisatie wijzigen voor een item, bijvoorbeeld Skin naar Skin Overlay.

⑤ Een dataset bijknippen met een vak (ROI) dat alleen in iPlan of DICOM Viewer vooraf
wordt gedefinieerd.

⑥ De wijzigingen toepassen op alle andere weergaves.
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Tabblad View Orientation

Met het tabblad View Orientation kunt u de richting van de 3D-patiëntbeeldgegevens zo
aanpassen dat deze overeenkomt met de patiëntpositie volgens het perspectief van de chirurg,
zie pagina 125 voor aanvullende informatie.

Nauwkeurigheidsbeperkingen van 3D-weergaves

De 3D-weergaves die zijn gebaseerd op de volume-omzettechniek kunnen een lagere resolutie
hebben in vergelijking met de gerelateerde (onderliggende) dataset, omdat het beschikbare
systeemgeheugen beperkt is.
Onthoud dat de 3D-weergaves slechts reconstructies zijn van de onderliggende 2D-coupes. Het
gevolg hier van is dat de 3D-weergaves mogelijk een verminderd detailniveau (lagere resolutie)
heeft, of artefacten bevat, wanneer vergeleken met de originele dataset. De aangedane
structuren, bijv. door verlies/introductie van anatomische gegevens, kunnen wel een paar
millimeter groot zijn.
OPMERKING. Het slechts sluiten van een 3D-weergave verhoogt de resolutie voor de andere
openstaande 3D-weergaves niet. Om een weergave niet meerdere keren te hoeven berekenen,
bewaart het systeem 3D-weergaves in het geheugen nadat deze zijn gecreëerd.
 

Beeldkwaliteit

De kwaliteit van 3D-oppervlakteweergaves (bijv. Skin Overview) hangt af van de MR-
sequentie.

3D-weergaves zijn niet voldoende voor interventies en dienen alleen voor richting te
worden gebruikt. Details die zichtbaar zijn in de 2D-weergaves, zijn mogelijk niet zichtbaar
in 3D-reconstructies. Navigeer niet aan de hand van alleen 3D-weergaves. Controleer
kritieke besluiten in de 2D-weergaves.

De 3D-reconstructie wordt niet weergegeven met de volledige resolutie van de originele
beeldgegevens.

Beeldweergave

Intersecties van omsloten objecten zijn in sommige 3D-weergaves niet volledig zichtbaar.

De weergave en diepte van de instrumenten, trajecten, objecten en punten in 3D-weergaves
kunnen verschillen van de realiteit. Draai de 3D-weergave tot de 3D-relaties van alle
getoonde informatie duidelijk zijn. Onthoud dat delen van de geprojecteerde objecten zich
mogelijk niet daadwerkelijk in de huidige coupe bevinden.

Objecten, instrumenten, punten, trajecten, etc. worden opaak weergegeven. Dit betekent
dat objecten, instrumenten, punten, trajecten, etc. elkaar kunnen doorkruisen of
overlappen.

2D- en 3D-beelden aan individuele weergaves toewijzen
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8.5 Andere individuele weergaves definiëren
8.5.1 Weergaves selecteren

Toegang tot andere weergaves

Druk op het tabblad Other Views voor toegang tot aanvullende weergaves.

Afbeelding 68 

Optie Zie

Ultrasound Pagina 205

Ultrasound Inline Pagina 227

Microscope Pagina 283

Microscope Depthview Pagina 305

Video Pagina 137

Auto-Pilot Pagina 138

Brain Projection Pagina 136

OPMERKING. Beschikbare andere weergaves zijn afhankelijk van uw systeemconfiguratie.
 

Videoweergave

Het wordt aanbevolen om de videobeelden apart weer te geven op een aanvullende
monitor.

WEERGAVEN CONFIGUREREN

Softwarehandleiding Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 135



8.5.2 Brain Projection

Algemene informatie

Brain Projection vouwt de 2D axiale weergavecoupe open op de diepte waar de punt van de
pointer het aanraakt. De projectie is een gebogen reconstructie, berekend als de afstand van de
diepte van de punt van de pointer tot de rand van het cranium, en wordt weergegeven als een
vlakke, kaartachtige projectie. Brain Projection is beschikbaar voor gebruik met CT- en MR-
datasets.
Met Brain Projection kunt u:
• Hersenlaesies lokaliseren
• Beide hemisferen van de hersenen vergelijken
• Objecten, overlays, oriëntatiepunten en elkaar kruisende punten van trajecten weergeven
• Gelijktijdig navigeren binnen de hersenprojectie en in gereconstrueerde multivlaksweergaves
• De richting op het oppervlak van het hersenweefsel bepalen

Brain Projection mag niet worden gebruikt voor het meten van afstanden, omdat geplande
objecten vervormen.

Brain Projection weergeven

Afbeelding 69 

Stappen

1. Druk op het pictogram Oog in de weergave die u wilt wijzigen.

2. Selecteer het tabblad Other Views.

3. Druk op Brain Projection.

4. Selecteer de dataset die u wilt zien in de weergave Brain Projection. De software opent
de weergave automatisch.

Andere individuele weergaves definiëren
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8.5.3 Videoweergaves weergeven

Voordat u begint

Een videoverbinding configureren (zie pagina 51).

Een video weergeven

Stap

Druk op Video op het tabblad Other Views om videobeelden weer te geven van een bron, zoals
endoscopen, die zijn aangesloten op het systeem.
Het dialoogvenster wordt gesloten en de weergave wordt bijgewerkt met het videobeeld.

Videobeelden zijn niet geschikt voor diagnostisch gebruik, omdat ze vervormd kunnen
lijken. In dat geval kunnen objecten worden weergegeven in een andere kleur dan op het
navigatiescherm. Wij raden u aan om contextinformatie te gebruiken, zoals grootte en
positie, om objecten te herkennen.

Gemaximaliseerde videoweergave

Indien u een videoweergave heeft geconfigureerd, maximaliseert de videoweergave tot een
volledig scherm als het genavigeerde instrument gedurende 60 seconden uit het zichtveld van de
camera wordt verwijderd. Het instrument weer plaatsen in het zichtveld van de camera herstelt de
vorige weergave-instellingen.
U kunt deze instelling als volgt deactiveren:

Stappen

1. Druk op Settings in het dialoogvenster Tools.

2.

Druk op de toets Smart Video Maximize om de instelling te deactiveren.
Door wederom op de toets te drukken, wordt de instelling ingeschakeld.
OPMERKING. Smart Video Maximize wordt standaard ingeschakeld als u de software
start.
 

OPMERKING. Smart Video Maximize is uitgeschakeld in weergaven die handmatig zijn
gemaximaliseerd of geminimaliseerd (zie pagina 115).
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8.5.4 Auto-Pilot-weergave

Algemene informatie

Auto-Pilot is een driedimensionale, weergave in tunnelvorm die wordt gebruikt om een instrument
langs een traject te navigeren. Deze functie is handig voor bijvoorbeeld de katheterisatie van
traumapatiënten of voor het geleiden van freehand-biopsies.

Voordat u begint

Voor toegang tot de Auto-Pilot-weergave, dient een traject te worden weergegeven in de
beeldweergave (zie pagina 172).
Wanneer er meer dan een traject zichtbaar is, kunt u het actieve traject selecteren in het
dialoogvenster Trajectories (zie pagina 168).

De Auto-Pilot-weergave openen

Stappen

1. Druk op Auto-Pilot in het tabblad Other Views.

2.
Het dialoogvenster wordt gesloten en er
wordt een 3D-reconstructie berekend die
het ingangspunt van het traject toont.

3.

Geadviseerd wordt de 3D-reconstructie te draaien tot deze overeenkomt met de daad-
werkelijke richting van de patiënt door direct te drukken in de bovenhoeken van de weer-
gave.
OPMERKING. De bovenrichting van de weergave Auto-Pilot wordt ingesteld volgens de
View Orientation (zie pagina 125). Het aanpassen van de richting van de Auto-Pilot-
weergave past ook de View Orientation aan.
 

4.

Houd het navigatie-instrument bij het ingangspunt. De Auto-Pilot-weergave wordt weer-
gegeven als:
• Het instrument zich binnen 50 mm van het ingangspunt bevindt.
• De afwijkingshoek van het instrument voor het traject minder is dan 30°.

Andere individuele weergaves definiëren
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Auto-Pilot-weergave

③

②

④

①

Afbeelding 70 

Nr. Uitleg

① Deze pijl toont de afstand en de richting waarin de instrumentpunt dient te worden bewo-
gen om te worden uitgelijnd met het traject.

② Deze pijl toont de richting en de hoek waarin het instrument dient te worden gekanteld om
te worden uitgelijnd met het traject.

③
De schaal toont de afstand van de instrumentpunt tot het doelvlak.
OPMERKING. De schaal toont alleen de daadwerkelijke afstand tot het doel als het in-
strument is uitgelijnd met het traject.
 

④

Het groene draadkruis geeft het ingangspunt aan.
Het rode draadkruis geeft het doelpunt aan.
OPMERKING. De Auto-Pilot-weergave houdt rekening met de offset van de instrument-
punt (zie pagina 178) voor de diepteweergave.
 

OPMERKING. Nadat het instrument het doelvlak bereikt, wordt de Auto-Pilot-weergave rood. Er
wordt een waarschuwingstoon weergegeven indien het instrument verder dan het doel penetreert.
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8.6 Beeldinstellingen definiëren
8.6.1 Beeldensets selecteren

Algemene informatie

In het dialoogvenster Select Set kunt u de beeldset selecteren die wordt gebruikt voor navigatie
en verschillende instellingen definiëren.

Een beeldset selecteren

Afbeelding 71 

Stappen

1.
Druk op Image Set in het dialoogvenster Data.
De beschikbare beeldensets staan vermeld volgens hun modaliteit, scandatum en tijd,
startend bij de meest recente MR- en CT-beeldensets.

2. Een beeldset selecteren.

3.
Pas de beeldinstellingen zo nodig aan in de tabbladen die worden geopend:
• Windowing (zie pagina 141).
• Properties (zie pagina 143).

Beeldinstellingen definiëren
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8.6.2 Windowing aanpassen

Algemene informatie

U kunt de windowing van een beeldset ook aanpassen in de navigatiesoftware.

Toegang tot windowing

U heeft op twee manieren toegang tot windowing:
• Via het dialoogvenster Data, of
• Via het pictogram Oog voor aanpassing van een individuele weergave

Windowing in de beeldset aanpassen

Stap

Druk op het tabblad Windowing.

Afbeelding 72 

Opties

Sleep de schuifbalken Left en Right omhoog/omlaag om de waarden te verhogen/verlagen.

Gebruik de enkele pijl om de waarde aan te passen naar de volgende grijze waarde in de beeld-
set.

Gebruik de dubbele pijlen om de waarde met 2% aan te passen.

Gebruik de pijlen binnen de beeldweergave om door de coupes te bladeren om de instellingen
te controleren.

Druk op Radiology defined om instellingen toe te passen die zijn gedefinieerd toen de beelden
voor de eerste keer werden vastgelegd.

Druk op Full range om het volledige bereik van grijswaarden/Hounsfield-eenheden toe te pas-
sen die door de scanner zijn vastgelegd. 

Druk op Toggle Color om te wisselen tussen de verschillende kleuropties voor de grijswaarde-
weergave (rainbow, hot metal, gray, Sokoloff).
OPMERKING. Kleuropties zijn uitsluitend beschikbaar voor MR-beeldensets.
 

Druk op Reset om de windowingwaarden terug te zetten op die waarden vóór het dialoogven-
ster Windowing werd geopend.
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Windowinginstellingen

Beeldtype Instellingen

CT 

Informatie over de dichtheid wordt bepaald in hounsfieldeenheden
met een schaal van -1.024 tot 3.071. Goede aanvangswaarden voor
de beste zichtbaarheid van hersenweefsel en een contrastverhoogde
tumor zijn 0 voor de linkerparameter en 100-150 voor de rechterpara-
meter.

MR

Zoals gedefinieerd door de scanner.XA 

PET/SPECT

OPMERKING. Sommige waarden zijn niet selecteerbaar.
 

Windowinginstellingen wijzigen

Het wijzigen van windowinginstellingen kan de details die worden weergegeven in de
beeldset verminderen. Voordat u begint met de patiëntbehandeling, dient u te verifiëren of
alle details in de structuren op de juiste wijze worden weergegeven.

Windowinginstellingen versturen

Windowing kan niet ongedaan worden gemaakt, maar het kan wel vanaf andere
softwareapplicaties worden verzonden.
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8.6.3 Eigenschappen van beeldsets bekijken

Algemene informatie

Nadat u een beeldset heeft geselecteerd, kunt u verschillende eigenschappen zien, zoals
coupeafstand en aantal coupes in de beeldset etc.

Eigenschappen bekijken

Afbeelding 73 

Stap

Druk op het tabblad Properties.
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9 ALGEMENE
NAVIGATIEFUNCTIES

9.1 Nauwkeurigheidscontroles
9.1.1 Overzicht

Algemene informatie

Nadat de patiënt is geregistreerd, vraagt de software u om de nauwkeurigheid van de registratie
te verifiëren indien u de navigatie enkele minuten heeft gepauzeerd, omdat de registratie in de
loop van de tijd onnauwkeurig kan worden.

Door middel van een hoorbare toon wordt u eraan herinnerd de nauwkeurigheid te
controleren en het pictogram Accuracy Check verschijnt boven in de hoek van de pa-
tiëntinformatiebalk.

Herhaalde nauwkeurigheidscontroles

Om de nauwkeurigheid tijdens de procedure beter te kunnen bewaken, wordt geadviseerd fysieke
oriëntatiepunten te definiëren die voor verificatie tijdens de procedure kunnen worden gebruikt. De
oriëntatiepunten moet direct na de eerste registratie worden gedefinieerd.
Voer tijdens de gehele procedure een gedetailleerde verificatie uit, bijv. in de volgende situaties:
• Voor en na het afdekken van de patiënt
• Na het boren of de craniotomie
• Na voltooiing van de biopsie of resectie
• Wanneer het nauwkeurigheidscontrolebericht verschijnt
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Nauwkeurigheid verifiëren

Afbeelding 74 

Stappen

1. Druk op het pictogram Accuracy Check om het dialoogvenster Accuracy Check te ope-
nen. De animatie laat zien hoe een nauwkeurigheidscontrole moet worden uitgevoerd.

2. Druk op de toets Confirm.

3.

Houd de pointer/het instrument op een bekend anatomisch oriëntatiepunt en controleer of
de positie van de pointer in beeldweergaves overeenkomt met het werkelijke punt op de
anatomie van de patiënt.
OPMERKING. Indien u de punt plaatst op een marker of een vooraf gepland oriëntatie-
punt, dan herkent het systeem het punt en geeft het de afwijking weer van de pointerpunt
ten opzichte van de marker/het oriëntatiepunt.
 

Om ervoor te zorgen dat er geen systeemfouten zijn opgetreden, dient u de
nauwkeurigheid herhaaldelijk tijdens de procedure te controleren.

Afgenomen nauwkeurigheid

Een hersenverschuiving kan leiden tot een discrepantie tussen preoperatieve
patiëntgegevens en de werkelijke positie.

Nauwkeurigheidscontroles
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9.1.2 Pointer en Softouch verifiëren

Algemene informatie

U kunt de nauwkeurigheid van de pointer en Softouch verifiëren in de kegel ① van het
referentieframe.

①

Afbeelding 75 

Nauwkeurigheid verifiëren

Stappen

1. Houd de punt van het instrument in de referentieframekegel.

2. De afstand tussen de punt van de pointer/Softouch en de kegel wordt weergegeven in
de 2D-navigatieweergaves.

Gebruik geen onnauwkeurige pointer of Softouch.

ALGEMENE NAVIGATIEFUNCTIES

Softwarehandleiding Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 147



9.2 Screenshots
9.2.1 Screenshots maken en bekijken

Screenshots maken

Stappen

1. Druk op de toets Screenshot om een screenshot te maken van het ac-
tuele scherm.

2.

De screenshot is beschikbaar voor export naar een extern opslagmedium (bijv. een USB-
flashdrive, CD-R) zoals beschreven in de Patient Data Manager gebruikershandlei-
ding.
OPMERKING. Screenshots kunnen ook worden bekeken in andere software van Brainlab
(bijv. Image Viewer), zolang als de relevante patiëntgegevens zijn geladen.
 

Screenshots anonimiseren

Het systeem kan zo worden geconfigureerd dat de patiëntinformatie niet verschijnt op de
screenshot. Neem contact op met Brainlab support voor meer informatie.

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

Screenshots
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9.3 Objecten en overlays
9.3.1 Overzicht

Algemene informatie

Met de functie Objects, Overlays kunt u objecten beheren die zijn voorgepland in iPlan of
Smartbrush, die zijn gemaakt met de functie Paint, en/of een nieuw overlayobject creëren (zie
pagina 157).

Dialoogvenster Objecten

Open Data > Objects, Overlays.

①

②

③

⑤④ ⑥

Afbeelding 76 

Nr. Functie Uitleg

① Apply to all views
Pas, als u beheerde objecten heeft in individuele weergaves, ob-
jectinstellingen toe op alle relevante weergaves via het pictogram
Oog (zie pagina 159).

② Create overlay Een overlayobject toevoegen (zie pagina 157).

③ Item Lijst met alle beschikbare objecten.

④ Visible

Door het inschakelen/uitschakelen van Visible wordt het object in
de beeldweergaves getoond/verborgen:
• Een open pictogram Oog betekent dat het object zichtbaar is.
• Een gesloten pictogram Oog betekent dat het object verborgen

is.

⑤ Visualization

Wissel tussen de weergaveopties (bijv. object met kader weergege-
ven, gevuld in kleur of in 3D).
De weergaveopties waartussen u kunt wisselen, hangen af van het
geselecteerde object.

⑥ Remove Een object wissen.
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Toegang tot objecten en overlays

Stap

Voor toegang tot een object om deze te kunnen aanpassen, drukt u op de miniatuurweergave
van het betreffende object.
Er wordt een reeks tabbladen geopend waarin u aanpassingen kunt maken (zie pagina 151).

Objectweergave

Wanneer u objecten bekijkt in 2D-weergaves, kunnen kleine objecten niet worden weergegeven
bij het bladeren door de beeldscoupes, indien het kleine object zich bevindt tussen twee
beeldcoupes.
Als u een object moet instellen op verborgen (zie pagina 149), wordt het niet wordt weergegeven
in de beeldweergaves.

Beoordeel de volledige weergave van alle objecten, die relevant zijn voor de operatie. Zorg
ervoor dat alle objecten die belangrijk zijn voor de operatie, op zichtbaar zijn ingesteld.

De weergave van objectcontouren kan een lagere resolutie hebben dan de onderliggende
beeldgegevens. Beoordeel alle objecten nauwkeurig om ervoor te zorgen dat ze op een
juiste wijze het interessegebied vertegenwoordigen.
OPMERKING. Indien u een object wisselt van 3D naar 2D-weergave, dient u erop te letten dat het
volledige 3D-object wordt weergegeven, zelfs als bepaalde objectinformatie zich bevindt in andere
coupes.
 

Objecten en overlays
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9.3.2 Objecten

Object-weergave aanpassen

U kunt de Object-weergave aanpassen via het tabblad Visualization. 

Afbeelding 77 

Opties

Voor het wijzigen van de weergave, selecteert u:
• Outline: het object wordt getoond met een kader in kleur
• Fill: het object wordt ingevuld met kleur getoond
• 3-D: het object wordt getoond als een driedimensionale representatie

OPMERKING. Gebruik 3-D niet voor lokalisatiedoeleinden.
 

Gebruik de schuifbalk om de opaciteit van het object in de beeldweergaves aan te passen.

Object-eigenschappen aanpassen

U kunt de Object-eigenschappen aanpassen via het tabblad Properties.

Afbeelding 78 
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Opties

Druk op Edit en definieer een nieuwe naam in het dialoogvenster Enter Name om het object
een andere naam te geven.

Om de kleur van het object te wijzigen, selecteert u een kleur uit het palet.

Om verwarring te voorkomen, kiest u voor elk object een andere kleur.

Objecten en overlays
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9.3.3 Vezelobjecten

Algemene informatie

Vezelobjecten worden gepland met de functie Fiber Tracking in iPlan. Voor meer informatie
raadpleegt u de iPlan-softwarehandleiding.

Vezelobjectweergave aanpassen

U kunt de Vezelobjecten-weergave aanpassen via het tabblad Visualization.

Afbeelding 79 

Opties

Vezelobjecten kunnen worden weergegeven als:
• Fiber (enkele vezels worden weergegeven).
• Object (vast object wordt weergegeven).

Als het vezelobject wordt weergegeven als Fiber, dan kun u kiezen voor:
• 2-D: toont een tweedimensionale vertegenwoordiging van het vezelobject (binnen het vlak van

de huidige beeldcoupe).
• 3-D: toont een driedimensionale vertegenwoordiging van het vezelobject.

OPMERKING. Gebruik 3-D niet voor lokalisatiedoeleinden.
 

Als het vezelobject wordt weergegeven als een Object, dan kunt u kiezen voor:
• Outline: toont het object met een kader in kleur.
• Fill: toont het volledige object in kleur.
• 3-D: toont een driedimensionale vertegenwoordiging van het object.

Gebruik de schuifbalk om de opaciteit van het object in de beeldweergaves aan te passen.

In de modus 2-D worden de vezels getoond inclusief delen tot op 1 mm afstand van de op
dat moment weergegeven beeldcoupe.
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Vezelobjecteigenschappen aanpassen

Druk op het tabblad Properties.

Afbeelding 80 

Opties

Druk op Edit en definieer een nieuwe naam in het dialoogvenster Enter Name om het vezelob-
ject een andere naam te geven.

Als het vezelobject wordt weergegeven als Fiber, dan kunt u:
• Single color uitschakelen: het vezelobject wordt in meerdere kleuren weergegeven. De kleu-

ren hangen af van de diffusierichting van elke individuele vezel (rood = links-rechts, groen =
anterior-posterior, blauw = hoofd-voet).

• Single color inschakelen en een kleur selecteren uit het palet dat wordt geopend.

Als het vezelobject wordt weergegeven als Object, wordt het altijd weergegeven in één kleur.
Om de kleur van het object te wijzigen, selecteert u een kleur uit het palet.

Objecten en overlays
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9.3.4 Object Shift

Algemene informatie

Met Object Shift kunt u een object verschuiven ter compensatie van wijzigingen in de positie van
het object. De CT/MR-beeldgegevens en de vorm en het formaat van het object blijven
ongewijzigd. Object Shift kan worden gebruikt in de volgende omstandigheden, bijv.:
• Ultrasone integratie (pagina 205)
• Intraoperatieve beeldvorming (pagina 307)

De software staat alleen het verschuiven van het object toe in de originele vorm en
formaat. De echte vorm en formaat van het object kunnen veranderen door een
hersenverschuiving, vochtverlies of tumorverwijdering.

Objecten verschuiven

Om een object te verschuiven, selecteert u het tabblad Position.

①

③

⑤

②

④

Afbeelding 81 

Stappen

1. Druk de gebogen pijlen ① binnen de weergaves om het object te draaien.

2. Druk op de rechte pijlen (bevestigd aan de oranje lijnen) binnen de weergaves ② om het
object te verschuiven.

OPMERKING. Als u een object verschuift, adviseren we het verschoven object een nieuwe naam
te geven, bijv. "Tumor" wordt "Verschoven Tumor", aangezien de software niet aangeeft dat een
object verplaatst is.
 

Daarnaast heeft u de volgende opties bij het gebruiken van Object Shift:

Opties

1. Druk op het pictogram Ultrasound ③ om over te schakelen van ACS-weergaven naar Ultra-
sound-weergaven (zie pagina 156).
OPMERKING. Dit pictogram verschijnt alleen als de integratiefunctie Ultrasound is geactiveerd.
 

2. Activeer Fine ④ om het object te verplaatsen met fijnafstellingen.

3. Druk op Reset ⑤ om de objectpositie te herstellen naar de oorspronkelijke positie toen u het
dialoogvenster opende.
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OPMERKING. De aangepaste planinhoud wordt direct opgeslagen in de software. Wijzigingen in
het patiëntplan kunnen nadien niet ongedaan gemaakt worden.
 

Objecten met ultrasonografie verschuiven

In het tabblad Position drukt u op het pictogram Ultrasound ② om ultrasone weergaves te
activeren.
OPMERKING. U kunt ook naar dit dialoogvenster gaan via Tools > Ultrasound > Object Shift.
 

③

②
①

Afbeelding 82 

Stappen

1. Houd de sonde gericht naar het object zodat het object duidelijk zichtbaar is in de ultraso-
ne beelden.

2. Druk op Freeze ③ binnen een van de weergaves.

3. Draai de sonde zo dicht mogelijk bij de 90° terwijl u binnen het zichtveld van de camera
blijft. Druk op Freeze ③ binnen de overige weergave.

4. Pas de positie van het object aan met de pijlen ① in de weergaves om het object te ver-
schuiven en te draaien.
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9.3.5 Overlays

Algemene informatie

Met de functie Create Overlay kunt u een overlayobject creëren van een gehele beeldset dat
daarna over de beeldset wordt gelegd die momenteel wordt getoond in de beeldweergaves.
OPMERKING. Deze functie is alleen beschikbaar indien meer dan één beeldset beschikbaar is.
 

Een overlay creëren

① ②

③

Afbeelding 83 

Stappen

1.

In Data > Objects, Overlays drukt u op Create overlay ①.
OPMERKING. De toets Create overlay verschijnt aan het einde van de Item-lijst. Afhan-
kelijk van hoeveel items zijn vermeld, dient u helemaal tot onderaan de lijst te bladeren.
 

2. In het dialoogvenster Select Set ② selecteert u de beeldset die u als overlay wilt gebrui-
ken op de beeldset die wordt getoond in de weergaves.

3. In het dialoogvenster Enter Name ③ definieert u een naam voor de overlay.

4. Druk op Proceed om terug te keren naar Data > Objects, Overlays ① waar het overlay-
object wordt getoond in de lijst.
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Overlayobjecten aanpassen

Net als bij andere objecttypes kunt u de weergave en de eigenschappen van een overlayobject
aanpassen.

① ②

Afbeelding 84 

Stappen

1. Druk in Data > Objects, Overlays op de miniatuurweergave van het betreffende overlay-
object.

2. Gebruik de schuifbalk in het tabblad Visualization ① om de opaciteit van het object in de
beeldweergaves aan te passen.

3.

Pas de naam en kleur van het object aan in het tabblad Properties ② (zie pagina 151).
OPMERKING. Indien u zwart selecteert, corresponderen de kleur(en) van de overlay met
de kleuren van de beeldset waar het van is gecreëerd (bijv. overlay van PET-scan is ge-
kleurd).
 

Weergegeven overlay

Dit voorbeeld toont een PET-beeldset als overlay op een MR-beeldset.

Afbeelding 85 
OPMERKING. Overlays zijn niet zichtbaar in 3D-weergaves.
 

OPMERKING. Elke beeldset blijft binnen de eigen windowinginstellingen.
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9.3.6 Objecten en overlays beheren in individuele weergaves

Objecten en overlays beheren in individuele weergaves

Wanneer u objecten beheert via het dialoogvenster Data, dan worden wijzigingen algemeen in
alle beeldweergaves getoond.
U kunt de zichtbaarheid en de visualisatie van objecten in individuele weergaves wijzigen met het
pictogram Oog (zie pagina 126).
OPMERKING. Bij het lokaal beheren van objecten is het niet mogelijk om een object toe te
voegen of te wissen.
 

①

②③④

Afbeelding 86 

Stappen

1. Druk op het pictogram Oog in de betreffende weergave en selecteer het tabblad View
configurations ①.

2.

Wijzig de zichtbaarheid ③ en/of visualisatie ② van het object in de geselecteerde weer-
gave.
OPMERKING. U kunt alle lokale instellingen algemeen toepassen door te drukken op Ap-
ply to all views ④.
 

3.
Druk op de miniatuurweergave voor toegang tot een object en pas het aan.
OPMERKING. Aanpassingen van naam, kleur, ondoorschijnendheid en positie van een
object worden altijd algemeen voor alle weergaves toegepast.
 

OPMERKING. De beschikbaarheid van een optie hangt af van het geselecteerde weergavetype,
bijv. Craniotomy Planning heeft verschillende opties, zoals snijden en visualisatie-instellingen.
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9.4 Punten en trajecten
9.4.1 Vastleggen van punten en trajecten

Algemene informatie

Met de toets Acquire kunt u gedigitaliseerde punten definiëren. Dit is met name
nuttig voor het definiëren en opslaan van oriëntatiepunten op het hersenopper-
vlak, bijv. voor stimulatie. Acquire wordt ook gebruikt om een traject in de
beeldset te creëren.

Punten vastleggen met het genavigeerde instrument

Stappen

1.

Indien nodig creëert u een nieuwe groep in Data > Points waaraan de punten dienen te
worden toegevoegd (zie pagina 163).
OPMERKING. U kunt er ook voor kiezen de punten eerst vast te leggen en deze later te
groeperen.
 

2.
Plaats de instrumentpunt op het gewenste punt op de anatomie van de patiënt.
OPMERKING. Denk eraan dat de offset van de instrumentpunt op 0 moet staan tijdens
het vastleggen van punten.
 

3.

Druk op Acquire om het punt te digitaliseren.
Vastgelegde punten worden als volgt gelabeled:
• Groepnaam plus nummer (beginnend bij #01 voor elke groep).
• IntraOp Point plus het nummer als het punt bij de standaardgroep hoort, genaamd

Other Points.

Punten vastleggen in Freeze-modus

U kunt ook punten direct vastleggen in de beeldweergaves, zonder het instrument te gebruiken.

Stappen

1. Druk op Freeze in de menubalk (zie pagina 173).

2. Sleep de intersectie van de oranje lijnen (niet getoond in de beeldweergaves) precies
naar waar u het punt wilt plaatsen.

3. Druk op Acquire.

Vastgelegde punten beheren

Stap

Open Data > Points en pas de punten aan zoals beschreven op pagina 164 en verder.
OPMERKING. U kunt ook het aanpassingsdialoogvenster openen door de toets Acquire inge-
drukt te houden als u het punt vastlegt.
 

Een traject vastleggen

Stappen

1. Een offset van een instrumentpunt instellen (zie pagina 178).
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Stappen

2.

Plaats de instrumentpunt op het gewenste punt op de anatomie van de patiënt.
• Het ingangspunt wordt bepaald door de werkelijke instrumentpunt, weergegeven in het

groen.
• Het doelpunt wordt bepaald door de virtuele instrumentpunt, weergegeven in het rood.

3.
Druk op Acquire.
Het dialoogvenster Data > Trajectories wordt geopend.

4. Controleer het traject, of pas het aan, indien nodig, door over te schakelen naar het tab-
blad Position.

OPMERKING. Om op deze wijze een traject te creëren, dient de instrumentas te zijn ingeschakeld
(zie pagina 194).
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9.4.2 Punten beheren

Algemene informatie

Met de functie Points kunt u beheren:
• Vooraf geplande punten in iPlan
• Intraoperatief gecreëerde punten met de functie Acquire (zie pagina 160)

Alle punten worden beheerd in groepen. Dit is handig voor bijvoorbeeld corticale mapping waarbij
punten die tijdens een sessie worden vastgelegd, bij elkaar worden gegroepeerd. Punten
vastgelegd in een ander hersengebied kunnen in een andere groep worden opgeslagen.

Dialoogvenster Points

Open Data > Points.

Afbeelding 87 

Dialoogvenster puntfuncties

Functie Uitleg

Item
Lijst met alle geplande puntgroepen.
Vastgelegde punten die nog niet zijn gegroepeerd, worden geplaatst in
Other Points.

Visibility

Door het inschakelen/uitschakelen van Visible worden de gegroepeerde
punten in de beeldweergaves getoond/verborgen:
• Een open pictogram Oog betekent dat de punten zichtbaar zijn.
• Een gesloten pictogram Oog betekent dat de punten verborgen zijn.
• Een half gesloten Oog geeft aan dat de groep een combinatie bevat van

zichtbare en verborgen punten.

Active Wanneer u nieuwe punten vastlegt, worden ze geplaatst in de op dat mo-
ment actieve groep.

Remove

Een groep wissen.
Wanneer u een groep selecteert om te verwijderen, vraagt de software u of
u de groep en de punten die het bevat, wilt wissen, of alleen de groep. Als
u alleen de groep wist, worden de punten erin verplaatst naar Other
Points (zie pagina 165).
OPMERKING. De groep Other Points kan niet worden gewist.
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Functie Uitleg

Show Labels Door het inschakelen/uitschakelen van deze toets wordt de puntnaam in
de beeldweergaves getoond/verborgen.

Show only near pla-
ne

Door het inschakelen/uitschakelen van deze toets worden punten in de
beeldweergaves op 20 mm vanaf het huidige vlak getoond/verborgen.

Een nieuwe groep toevoegen

U kunt een nieuwe groep toevoegen aan de Item-lijst.

Afbeelding 88 

Stappen

1.
Druk in Data > Points op Create new group.
Het dialoogvenster Point Group wordt geopend.

2.
Om de kleur van alle punten in de groep te definiëren, selecteert u een kleur uit het palet.
De huidige kleur wordt rechts aangegeven.

3. Definieer een nieuwe naam met het toetsenbord om de groep een naam te geven.

4.

Druk op Proceed om terug te keren naar Data > Points.
De nieuwe groep wordt weergegeven in de Item-lijst en wordt weergegeven als een actie-
ve groep. Zolang de groep actief blijft, worden alle nieuwe punten die u plant met de func-
tie Acquire, geplaatst in deze groep.

Toegang tot puntengroepen

Nadat groepen met punten beschikbaar zijn (gepland in iPlan of vastgelegd tijdens navigatie, zie
pagina 160) heeft u toegang tot deze groepen om de punten aan te passen.

Stap

Druk op de betreffende groep in de Item-lijst.
Er wordt een reeks tabbladen geopend waarin u de benodigde aanpassingen kunt maken.

ALGEMENE NAVIGATIEFUNCTIES

Softwarehandleiding Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 163



Punten aanpassen

Druk op het tabblad Points om individuele punten binnen de groep aan te passen.

①

②
③

④

⑤
⑥

⑦⑧ ⑦⑨⑩⑪

Afbeelding 89 

Nr. Component Uitleg

① Kleur Om de kleur van het geselecteerde punt te wijzigen, selecteert u een
kleur uit het palet.

② Huidige gese-
lecteerde punt

Het momenteel geselecteerde punt wordt aangegeven in het dialoogven-
ster en gecentreerd getoond binnen de beeldweergaves.

③ Ultrasound Druk op het pictogram Ultrasound om de ultrasone weergaves te wisse-
len (zie pagina 167).

④ Pijltoetsen

Wissel tussen de beschikbare punten om een ander punt te selecteren
om aan te passen.
Het totaal aantal punten wordt aangegeven in het kopje boven het dia-
loogvenster.

⑤ Edit Druk op Edit en definieer een nieuwe naam in het dialoogvenster Point
Label om het geselecteerde punt een andere naam te geven.

⑥ Delete Om het geselecteerde punt te wissen, drukt u op Delete.

⑦ Add

Om een nieuw punt te creëren, raakt u de gewenste locatie in het beeld
aan en drukt u op Add.
OPMERKING. U kunt een nieuw punt plaatsen door de intersectie van
de blauwe lijnen naar de gewenste locatie te slepen.
 

⑧ Reposition

Om het geselecteerde punt te verplaatsen, drukt u direct in het beeld op
de gewenste locatie en drukt u op Reposition. 
OPMERKING. U kunt een punt verplaatsen door de intersectie van de
blauwe lijnen naar de gewenste locatie te slepen.
 

⑨ Groups

Punten kunnen bij meer dan één groep horen. Als u het geselecteerde
punt aan een andere groep wilt toevoegen en/of het wilt verwijderen uit
de huidige groep, drukt u op Groups.
Selecteer in het dialoogvenster Membership de groep(en) waaraan u
het punt wilt toevoegen.
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Nr. Component Uitleg

⑩ Visible
Standaard zijn alle punten zichtbaar in de beeldweergave en is de toets
Visible geactiveerd.
Om het geselecteerde punt te verbergen, drukt u op Visible.

⑪ Reset Druk op Reset om de instellingen van de punt terug te zetten naar de
stand toen u voor het eerst het dialoogvenster Points opende.

OPMERKING. De aangepaste planinhoud wordt opgeslagen in de software. Wijzigingen in het
patiëntplan kunnen nadien niet ongedaan gemaakt worden.
 

Puntgroepen aanpassen

Druk op het tabblad Properties om eigenschappen voor de geselecteerde puntengroep aan te
passen.

Afbeelding 90 

Opties

Om de kleur van alle punten in de groep te wijzigen, selecteert u een kleur uit het palet.
De huidige kleur wordt rechts aangegeven. Indien punten binnen de groep meer dan één kleur
bevatten, wordt een meerkleurig pictogram weergegeven.

Definieer een nieuwe naam met het toetsenbord om de groep opnieuw een naam te geven.
OPMERKING. De groepnaam Other Points is gedefinieerd door de software en kan niet wor-
den gewijzigd.
 

Niet gegroepeerde punten beheren

Als u nog geen groep heeft gecreëerd voor nieuwe punten of een bestaande groep heeft
geselecteerd, worden nieuwe punten standaard geplaatst in Other Points.
U heeft te allen tijde toegang tot deze punten om ze aan te passen, of om ze in andere groepen te
plaatsen.
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Afbeelding 91 

Stappen

1. Druk in Data > Points op Other Points.

2. Het tabblad wordt geopend en u kunt nu de punten aanpassen en ze groeperen zoals be-
schreven vanaf pagina 164.
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9.4.3 Ultrasound Landmarks

Een punt/oriëntatiepunt toevoegen met ultrasonografie

Met de functie Ultrasound Landmarks kunt u bloedvaten markeren die worden herkend binnen
de datasets of tijdens het gebruik van de modus Ultrasound. Deze oriëntatiepunten zijn vaak
zichtbaar tijdens de operatie.
In het tabblad Points drukt u op het pictogram Ultrasound ① om ultrasone weergaves te
activeren.
OPMERKING. U kunt ook naar dit dialoogvenster gaan via Tools > Ultrasound > Ultrasound
Landmarks.
 

②

①

Afbeelding 92 

Stappen

1.
Houd de sonde gericht naar het bloedvat/oriëntatiepunt dat u wilt toevoegen.
OPMERKING. De rechterweergave is een vergrote ultrasone weergave voor een betere
plaatsing van het oriëntatiepunt.
 

2. Nadat het bloedvat duidelijk is gevisualiseerd, drukt u op Freeze ②.

3. Pan het beeld of verplaats het draadkruis naar het gewenste punt.

4. Druk op Add om een oriëntatiepunt toe te voegen.

OPMERKING. Voor informatie over het aanpassen van een (oriëntatie) punt, zie pagina 164.
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9.4.4 Trajecten beheren

Algemene informatie

Met de functie Trajectories kunt u:
• Vooraf geplande trajecten in iPlan of DICOM Viewer beheren
• Trajecten intraoperatief creëren en beheren

Dialoogvenster Trajectories

Open Data > Trajectories.

Afbeelding 93 

Functie Uitleg

Item Lijst met alle voorafgeplande en intraoperatief geplande trajecten.

Visible

Door het inschakelen/uitschakelen van Visible wordt het traject in de beeld-
weergaves getoond/verborgen:
• Een open pictogram Oog betekent dat het traject zichtbaar is.
• Een gesloten pictogram Oog betekent dat het traject verborgen is.

Active Definieert het te gebruiken traject voor bijvoorbeeld de modus Auto-Pilot. Er
kan slechts één traject per keer actief zijn.

Remove Wist een traject.

Toegang tot trajecten

Stap

Voor toegang tot een traject om deze te kunnen aanpassen, drukt u op het betreffende traject in
de Item-lijst.
Er wordt een reeks tabbladen geopend waarin u aanpassingen kunt maken.
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De trajectpositie aanpassen

Druk op het tabblad Position in het trajectdialoogvenster. De trajectnaam wordt bovenaan het
dialoogvenster weergegeven, bijv. Intraop Trajectory #2.

Afbeelding 94 

Opties

• Om het doelpunt te verplaatsen, drukt u direct in het beeld op de gewenste locatie en drukt u
op Set Target. Het doelpunt wordt aangegeven door een rode bol.

OPMERKING. Alleen het huidige geactiveerde traject heeft een doelpunt dat door een rode bol
wordt aangeduid. Doelpunten van alle overige geplande trajecten worden in een andere kleur
weergegeven.
 

• Om het ingangspunt te verplaatsen, drukt u direct in het beeld op de gewenste locatie en drukt
u op Set Entry. Het ingangspunt wordt aangegeven door een groen omcirkeld draadkruis.

OPMERKING. U kunt het ingangs-/doelpunt verplaatsen door de intersectie van de blauwe lijnen
exact te plaatsen waar u het punt wenst en te klikken op Set Entry/Set Target.
 

Om het ingangspunt te definiëren met een genavigeerd instrument (bijvoorbeeld indien het boor-
gat verschilt van het originele geplande ingangspunt):
• Druk op Navigate Entry.
• Navigeer de instrumentpunt naar de gewenste locatie op de patiënt.
• Om het ingangspunt in te stellen, draait u het instrument of drukt u op Set Entry.

Om de trajectinstellingen te herstellen naar de instellingen toen u de tabbladen opende, drukt u
op Reset.

Om een traject weer te geven in de weergaves Inline 1, Inline 2, en Probe’s Eye, drukt u op dit
pictogram in de werkbalk.

OPMERKING. De aangepaste planinhoud wordt opgeslagen in de software. Wijzigingen in het
patiëntplan kunnen nadien niet ongedaan gemaakt worden.
 

OPMERKING. Trajecten kunnen worden toegevoegd via de toets Acquire in de menubalk (zie
pagina 160).
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Trajecteigenschappen aanpassen

Druk op het tabblad Properties.

Afbeelding 95 

Opties

Druk op Edit en definieer een nieuwe naam in het dialoogvenster Trajectory om het traject een
andere naam te geven.

Gebruik de Diameter-toetsen om de doorsnede van het traject dat wordt weergegeven in de
weergaves, aan te passen:
• Druk op de toetsen +/- om de doorsnede aan te passen in stapjes van 0,5 mm.
• Druk op Reset om de waarde op 0 te zetten.

Om de kleur van het traject te wijzigen, selecteert u een kleur uit het palet.

Trajecten beoordelen

Druk op het tabblad Review.

Afbeelding 96 
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Opties

Om te wisselen tussen de weergaves ACS (pictogram is blauw) en Inline/Probe’s
Eye (pictogram is geel), drukt u op de toets in de taakbalk.
OPMERKING. De weergave Probe’s Eye is handig voor het verifiëren van trajecten.
Deze weergave geeft de beeldcoupes weer vanuit het perspectief van de trajecthoek
(schuine hoek), zodat u het gehele verloop van het traject kunt zien en er zeker van
kunt zijn dat er geen kritische structuren worden gepenetreerd.
 

Druk op Show Entry, of Show Target om de weergave te centreren op het ingangspunt of doel-
punt.

Om te scrollen langs de lengte van het traject om het pad ervan te verifiëren, drukt u op Scroll.
Als u bladert langs het traject, wordt de afstand van de huidige positie tot het doelpunt weerge-
geven. Als het doelpunt wordt bereikt, dan wordt de voortgangsbalk als voltooid weergegeven.

Een traject toevoegen

① ②

③ ④

Afbeelding 97 

Stappen

1. Druk in Data > Trajectories op Create new trajectory ①.

2. Voer in Data > Trajectories > Trajectory een naam in voor het traject ②.

3. Als er meer dan één beeldset beschikbaar is, wordt het dialoogvenster Select Set geo-
pend ③. Selecteer de beeldset waarin u het traject plant.

4. U kunt nu het nieuwe traject instellen en de instellingen controleren in de tabbladen Posi-
tion, Properties en Review ④, zoals beschreven op pagina 168 en verder.

OPMERKING. Trajecten kunnen ook worden toegevoegd met de toets Acquire in de menubalk
(zie pagina 160).
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9.4.5 Weergaveopties voor punten en trajecten

Algemene informatie

U kunt wisselen tussen een 2D- en een 3D-weergave van alle geplande punten en trajecten in de
beeldweergaves.

Activeren/deactiveren

Afbeelding 98 

Stap

Activeer/deactiveer in Tools > Settings, 3-D Points & Trajectories om instrumenten weer te
geven in 3D/2D.

Weergave punten en trajecten

De volgende voorbeelden tonen de 2D (links)- en 3D (rechts)-weergaves van de punten en
trajecten.

Afbeelding 99 

Punten en trajecten
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9.5 Freeze
9.5.1 De modus Freeze gebruiken

Overzicht van Freeze

Met de toets Freeze kunt u de weergegeven coupes en reconstructies stilzet-
ten (bevriezen) om trillen te verminderen in de beeldweergaves. Dit is bijvoor-
beeld nuttig bij het focussen op specifieke structuren in de scan, met name
als er een hoge zoomfactor wordt gebruikt.
U ziet het Freeze-punt, waar het midden van het draadkruis vast staat in de
laatst gevolgde positie van het instrument. De richting binnen de beeldset
hangt nu af van dit punt.

Freeze gebruiken

Stappen

1. Druk op Freeze.

2.

U kunt verder gaan met het navigeren van het instrument, terwijl coupes en reconstruc-
ties stilgezet blijven.
OPMERKING. Wanneer Freeze is geactiveerd, kunt u door de beeldcoupes bladeren met
de pijlen of met de onzichtbare schuifbalk in de weergaves (zie pagina 115).
 

OPMERKING. Het Freeze-punt kan iets zijn verschoven bij het wisselen tussen Workspace 1 en
Workspace 2.
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9.6 Meetfuncties
9.6.1 Toegang tot meetfuncties

Toegang tot meten

Open Tools > Measurement.

Afbeelding 100 

Meetfuncties
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9.6.2 Een liniaal weergeven

Een liniaal weergeven

Afbeelding 101 

Stap

Druk in Tools > Measurement op Show Ruler om een liniaal te activeren in alle beeldweerga-
ves (behalve 3D- en videoweergaves). Wanneer u in- en uitzoomt op weergaves, wordt de liniaal
dienovereenkomstig bijgewerkt.

Gebruik Show Ruler niet voor een werkelijke meting omdat de weergegeven structuur
mogelijk niet de werkelijke structuur vertegenwoordigt, door bijvoorbeeld windowing.
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9.6.3 Afstanden weergeven

Afstand meten tot een gepland doel

Afbeelding 102 

Stappen

1. Druk in Tools > Measurement, op Display Distances. 

2.

Houd de pointer op de punt waar vanaf u wilt meten. De software geeft de afstand weer
van het punt tot het geplande doel in standaard 2D-weergaves.
OPMERKING. Als een gedigitaliseerd punt (zie pagina 162) zich bevindt binnen 8 mm
van de huidige pointerpositie, wordt in plaats daarvan de afstand tot dit punt weergege-
ven.
 

Afstanden tussen twee ongeplande punten meten

Afbeelding 103 

Stappen

1. Druk in Tools > Measurement, op Display Distances.

2. Houd de pointer op het eerste meetpunt.

Meetfuncties
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Stappen

3. Druk op Freeze.

4. Beweeg de pointer naar het tweede meetpunt. De software geeft de afstand tussen de
punten weer in standaard 2D-weergaven.
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9.7 Offset van de instrumentpunt
9.7.1 Een offset van een instrumentpunt instellen

Algemene informatie

Met Tooltip kunt u virtueel de punt van het genavigeerde instrument verlengen of inkorten. Dit is
handig voor:
• het beoordelen van de anatomie op diepere dieptes
• trajecten plannen

Een offset instellen

Afbeelding 104 

Stappen

1. Druk op Tooltip in de menubalk. Het submenu Tool Tip Offset wordt geopend.

2. Gebruik de toetsen -/+ om de waarde voor het verlengen of inkorten van het instrument in
stapjes van 1 mm af te stellen.

3. Druk buiten het submenu Tool Tip Offset om waarden toe te passen en terug te keren
naar het navigatiescherm. De offset wordt weegegeven naast de Tooltip-toets.

Tevens:

Wordt de Tool Tip Offset gereset naar 0 mm.

Offset van de instrumentpunt
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Aanvullende optie

U kunt de offset van de instrumentpunt ook in stapjes van 10 mm instellen door:

Stappen

1. Op Tooltip in de menubalk te drukken. Het submenu Tool Tip Offset wordt geopend.

2. Druk op dit pictogram om het dialoogvenster Tool Tip Offset te openen.

3. Selecteer de gewenste offsetlengte voor de instrumentpunt.

4. Druk op Close om terug te keren naar het navigatiescherm.

Navigeren met de offset van een punt

Afbeelding 105 

Schermelement Vertegenwoordigd door

Instrument-offset Rode lijn

Offset van instrumentpunt Rode draadkruis

Werkelijk instrument Groene lijn

Werkelijke instrumentpunt Groene draadkruis

Werken met de offset van een instrumentpunt

De software negeert de ingestelde Tool Tip Offset wanneer u besluit de patiënt te registreren met
de Softouch/pointer.

Omdat de offset voor de instrumentpunt wordt toegepast op alle instrumenten, dient u
deze, na het werken met een offset voor een instrumentpunt, altijd te resetten naar nul om
verwarring tijdens de navigatie te voorkomen. Ga altijd voorzichtig te werk wanneer de
offset van de instrumentpunt op een andere waarde dan nul is ingesteld.

Als een instrumenttraject op onjuiste wijze is gekalibreerd, zal de offset ook onnauwkeurig
zijn.

De reconstructies en alle andere weergaves worden bijgewerkt volgens de virtuele punt.
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Gebruik de puntoffsetfunctie niet voor instrumenten die zijn gekalibreerd met de
draaipunten van de ICM4.

Offset van de instrumentpunt
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9.8 Instrumentinstellingen
9.8.1 Toegang tot instrumentinstellingen

Toegang tot instrumentinstellingen

Open Tools > Settings.

Afbeelding 106 
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9.8.2 3D-instrumenten

Algemene informatie

Met 3-D Instruments kunt u wisselen tussen het weergegeven van genavigeerde instrumenten in
3D of 2D.

Activeren/deactiveren

Stap

Activeer/deactiveer in Tools > Settings, 3-D Instruments om instrumenten weer te geven in
3D/2D.

OPMERKING. Wanneer 3-D Instruments is geactiveerd, kunnen de patiëntgegevens achter het
instrument zijn verborgen.
 

Instrumentweergave

De volgende voorbeelden tonen de 2D (links) en 3D (rechts)-weergave van de pointer.

Afbeelding 107 

Instrumentinstellingen
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9.8.3 Big Instrument Crosshair

Algemene informatie

De genavigeerde instrumentpunt wordt in de beeldweergaves aangegeven met een draadkruis.
Big Instrument Crosshair kunt u wisselen tussen een grote of een kleine weergave van dit
draadkruis.

Activeren/deactiveren

Stap

Druk in Tools > Settings op Big Instrument Crosshair om de instelling te activeren/deactive-
ren.
OPMERKING. Big Instrument Crosshair wordt standaard ingeschakeld als u de software start.
 

Draadkruisweergave

De volgende voorbeelden tonen de grote (links) en kleine (rechts) weergave van het draadkruis.

Afbeelding 108 
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10 INSTRUMENTEN
KALIBREREN

10.1 Inleiding tot kalibratie
10.1.1 Overzicht

Algemene informatie

Instrumenten moeten worden gekalibreerd (tenzij ze vooraf zijn gekalibreerd) en geverifieerd om
ze te navigeren. Afhankelijk van het instrument en de geselecteerde kalibratiemethode, kunt u de
instrumentpunt, as en diameter kalibreren.
De volgende types instrumenten zijn beschikbaar om te gebruiken bij de software:
• Vooraf gekalibreerde instrumenten die alleen verificatie nodig hebben, zijn:

- Voorkalibraties geladen op de software.
- Voorkalibraties die al zijn opgenomen in de software (bijv. de VarioGuide of uitlijningstool).

• Instrumenten waar u een instrumentadapterkit aan bevestigt en dan kalibratie en verificatie
uitvoert, zijn onder andere:
- Niet-Brainlab instrumenten, zoals biopsienaalden.
- Brainlab-instrumenten, bijv. pointers met meervoudige punten en zuigbuisin.

OPMERKING. Voor meer informatie over instrumentadapterkits, raadpleegt u de
instrumentenhandleiding.
 

Kalibratie-/verificatiemethoden

Methode Uitleg Gebruik voor

Instrumentkalibratie-
matrix, Rev. 4.0 (ICM4)

Voer een kalibratie/verificatie uit met
de draaipunten, houders of inkeping
van de ICM4.

Elke tool (met uitzondering van
flexibele tools), inclusief grote of
onregelmatig gevormde instru-
menten.

Meerdere instrumenten gebruiken

De software kan gelijktijdig instrumenten volgen waaraan verschillende formaten frames zijn
bevestigd. Indien u een instrument introduceert met een nieuwe geometrie (niet eerder gebruikt in
deze sessie), opent de software het kalibratiedialoogvenster.

Instrumentonbuigzaamheid en kalibratienauwkeurigheid

De tabel hieronder beschrijft de effecten van instrumentonbuigzaamheid op
kalibratienauwkeurigheid.

INSTRUMENTEN KALIBREREN
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Instrumenttype Opmerking

Onbuigzaam

Onbuigzame instrumenten zijn die instrumenten waarvan de positie van
de instrumentpunt vast blijft ten opzichte van het volgframe tijdens het ge-
bruik.
Onbuigzame instrumenten kunnen worden gekalibreerd met de beste
nauwkeurigheid.

Buigzaam

En buigzaam instrument kan buigen met minimale kracht of onder het ei-
gen gewicht. Dit kan mogelijk resulteren in aanzienlijke trackingfouten in-
dien het niet goed gehanteerd wordt.
Buigzame instrumenten kunnen worden gekalibreerd zolang het instru-
ment op de juiste wijze wordt gebruikt, en/of mechanische ondersteuning
wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat het buigen tot een minimum wordt
beperkt (bijv. het gebruiken van een geleidingsbuis met een biopsie-
naald).

Flexibel
Flexibele instrumenten zijn die instrumenten waarvoor de instrumentpunt
moet bewegen om te voldoen aan het beoogde gebruik.
Flexibele instrumenten kunnen niet worden gekalibreerd.

Kalibreer flexibele instrumenten niet.

Verificatie van kalibratie

Om fouten door onjuiste instrumenthantering te voorkomen, dient u de
kalibratienauwkeurigheid van de instrumentpunt, as en diameter te verifiëren. Voer na het
kalibreren van een instrument, het laden van een voorkalibratie of het herstellen van een
kalibratie een verificatie uit.
Om de nauwkeurigheid van de instrumentkalibratie tijdens de operatie te verifiëren, dient u met
het gekalibreerde instrument herhaaldelijk bekende anatomische oriëntatiepunten aan te wijzen
en de positie die op het scherm wordt weergegeven, te verifiëren.

Inleiding tot kalibratie
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10.1.2 Instrumentadapters hanteren

Bevestiging van instrumentadapters

Om te helpen zorgen voor een succesvolle kalibratie, dient u ervoor te zorgen dat:
• U een adapter heeft bevestigd die groot genoeg is voor het instrument. Hoe groter het

instrument, hoe groter de adapter moet zijn die u gebruikt. Het gebruik van een te kleine
adapter kan resulteren in een niet precieze kalibratie.

• De lange arm van het volgframe van de adapter evenwijdig loopt aan de lange as van het
instrument waaraan het is bevestigd, zoals afgebeeld in de onderstaande afbeelding.

• Zorg dat alle schroeven goed vastzitten voorafgaand aan de kalibratie.

②①
Afbeelding 109 

Nr. Uitleg

① Lange arm van het volgframe.

② Lange instrumentas.

Niet succesvolle kalibratie

Indien de software herkent dat een instrumentadapter te klein is voor een instrument, wordt een
bijbehorend dialoogvenster weergegeven.
In dat geval moet een grotere adapter worden gebruikt, of moet de adapter dichter bij de
instrumentpunt worden geplaatst, waarna op Try Again kan worden gedrukt om de kalibratie te
herhalen.

Correcte hantering van instrumentadapters

U dient het instrumentadapterframe na kalibratie niet te verwisselen of te verplaatsen. Dit
leidt tot een onjuiste instrumentweergave.

Het verwisselen van een instrumentpunt (bijv. punten van een pointer met meervoudige
punten) of een instrumentadapter vereist een nieuwe instrumentkalibratie.

Controleer of de adapter groot genoeg is voor het instrument. Hoe groter het instrument,
hoe groter de adapter moet zijn die u gebruikt. Het gebruik van een te kleine adapter kan
resulteren in een onnauwkeurige kalibratie.
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10.1.3 Kalibratie activeren

Algemene informatie

Kalibratie wordt geactiveerd door:
• Houd het instrument en de ICM4 (als u kalibreert met de ICM4) in het zichtveld van de camera.
• Houd het instrument in het zichtveld van de camera.

Nadat een instrument is gekalibreerd en geverifieerd, wordt het vermeld in het dialoogvenster
Tools > Instruments (zie pagina 203).

Voordat u begint

Zorg dat alleen het te kalibreren instrument zich in het zichtveld van de camera bevindt.

Lees de paragrafen over de Instrumentadapterkits en de ICM4 in de
Instrumentenhandleiding zorgvuldig door.

Inleiding tot kalibratie
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10.2 Kalibratie met de ICM4
10.2.1 Overzicht

Algemene informatie

U kunt de ICM4 gebruiken om grote en onregelmatig gevormde instrumenten te kalibreren en
verifiëren. Met ICM4-kalibratie kunt u ook de as van instrumenten nauwkeurig kalibreren.

ICM4-functies

③

②①

Afbeelding 110 

Nr. Component Functie

① V-inzetstuk (inkeping)
Kalibreert de instrumentas.
Geschikt voor instrumenten die niet passen in houders (door
een grote instrumentdiameter of de vorm van de punt).

② Kalibratiehouders (ope-
ningen)

Kalibreert de instrumentpunt en -as. Geschikt voor instrumen-
ten met een rechte punt.
Kan worden gebruikt voor instrumenten die geen rechte huls
hebben.
OPMERKING. Het gebruik van inzetstukken in de houders is
niet compatibel met de Cranial/ENT-navigatiesoftware.
 

③ Draaipunten Kalibreert de punt van puntige instrumenten.

Kalibratie verifiëren

Elke instrumentkalibratie die gebruikmaakt van de ICM4 vereist een afwijkingscontrole van
de as, diameter en instrumentpunt. Hieruit blijkt dan of de parameters een nauwkeurige
afspiegeling zijn van het instrument.
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De instrumentdiameter instellen

U kunt de instrumentdiameter vóór verificatie definiëren. Nadat een instrumentdiameter is
gedefinieerd, geeft de software een representatie van het instrument met de ingestelde diameter.

Afbeelding 111 

Stappen

1.
Druk op Set Diameter in het dialoogveld Verification of Calibration.
Het dialoogvenster Set Instrument Diameter wordt geopend.

2.
Selecteer de diameter op de schaal. Verfijn de diameter in stapjes van 0,1 mm met de
toetsen +/-.
Druk op Reset om de waarde terug te zetten op 0.

3.
Druk op Accept om de waarde te bevestigen.
De software vraagt u om de kalibratie te verifiëren.

OPMERKING. Als de toets Show Axis niet is ingeschakeld, kan een instrumentdiameter niet
worden weergegeven of gedefinieerd.
 

Kalibratie met de ICM4
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10.2.2 Instrumentas

Algemene informatie

De kalibratiemethode die u selecteert (draaipunt, inkeping of houder) bepaalt hoe de software de
instrumentas berekent en weergeeft op het scherm. Dit is vooral duidelijk wanneer de offset van
de instrumentpunt wordt gedefinieerd.
Wanneer u een instrument kalibreert met een draaipunt, kan de software de instrumentas mogelijk
niet als verwacht weergeven. Om deze reden wordt de instrumentasweergave automatisch
uitgeschakeld in de weergaves als u een kalibratie met een draaipunt uitvoert.
U kunt de instrumentasweergave inschakelen voor draaipuntkalibratie met de toets Show Axis in
het kalibratieverificatiedialoogvenster (zie pagina 195).

Instrumentaskalibratie

Let erop dat het kalibreren van een instrument met de ICM4-draaipunten kan resulteren in
een virtuele instrumentas die niet overeenkomt met de werkelijke instrumentas. Gebruik de
houder of het V-inzetstuk om de as op de juiste wijze te kalibreren.

De instrumentas begrijpen

De onderstaande uitleg beschrijft hoe de instrumentas wordt berekend en weergegeven als Show
Axis wordt ingeschakeld.

① ②

Afbeelding 112 

Nr. Kalibratiemethode Uitleg

① Houder en V-inzetstuk

Wanneer u de instrumentpunt en as kalibreert in een kalibra-
tiehouder (opening), wordt de instrumentas (gestippelde lijn)
evenwijdig berekend aan de houder.
Als u de instrumentas in het V-inzetstuk (inkeping) kalibreert,
wordt het berekend langs het V-inzetstuk.
De berekende instrumentas is in elk geval als verwacht,
d.w.z. langs de daadwerkelijke instrumentas.
Indien een offset van een instrumentpunt is gedefinieerd, dan
steekt de instrumenas uit boven de gekalibreerde punt in de-
zelfde richting.
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Nr. Kalibratiemethode Uitleg

② Draaipunt

Wanneer u de instrumentpunt in het draaipunt kalibreert,
wordt de instrumentas evenwijdig aan het instrumentvolgfra-
me berekend. De instrumentas wordt dan verschoven tot de-
ze de instrumentpunt snijdt.
Met een offset van een instrumentpunt steekt de instrumen-
tas uit boven de gekalibreerde punt in dezelfde richting.

OPMERKING. Offsets van instrumentpunten mogen alleen worden gebruikt bij een recht
instrument, of een gebogen instrument dat in een houder is gekalibreerd.
 

OPMERKING. Gebruik uitsluitend draaipuntkalibratie (met het referentieframe of de ICM4) voor
kalibratie van instrumenten met een scherpe punt. Voor niet-scherpe instrumenten moet de ICM4-
opening- of inkepingkalibratie worden gebruikt.
 

Kalibratie met de ICM4

192 Softwarehandleiding Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



10.3 Verificatie met behulp van het referentieframe
10.3.1 Inleiding

Algemene informatie

U kunt een instrumentverificatie uitvoeren met behulp van de referentieframekegel ①.

①

Afbeelding 113 

Geschikte instrumenten

Geschikt? Instrumenten

Ja Instrumenten met een scherpe punt.

Nee

Instrumenten met:
• Een ronde punt.
• Een grote diameter die niet goed past in de kegel van het referentieframe.

OPMERKING. Om gebogen instrumenten te kalibreren of om informatie in te
winnen over de diameter van het instrument, gebruikt u de ICM4.
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10.3.2 Instrumentas

Algemene informatie

Wanneer u een instrument verifieert met de referentieframekegel, kan de software de
instrumentas mogelijk niet als verwacht weergeven. Dit is vooral duidelijk wanneer de offset van
de instrumentpunt wordt gedefinieerd. Om deze reden wordt de instrumentasweergave
automatisch uitgeschakeld in de weergaves als u een verificatie met een referentieframe uitvoert.
U kunt de instrumentasweergave inschakelen met de toets Show Axis (zie pagina 195).

De instrumentas begrijpen

Als u Show Axis activeert, dan wordt hieronder omschreven hoe de instrumentas wordt berekend
en weergegeven.

Afbeelding 114 
Wanneer u de instrumentpunt in de kegel verifieert, wordt de instrumentas evenwijdig aan het
instrumentvolgframe berekend. De instrumentas wordt dan verschoven tot deze de
instrumentpunt snijdt.
Met een offset van een instrumentpunt (rood kruis) steekt de instrumentas uit boven de
gekalibreerde punt (groene cirkel) in dezelfde richting.

Verificatie met behulp van het referentieframe
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10.3.3 Kalibratie en verificatie met behulp van draaipunten

Kalibreren en verifiëren met behulp van draaipunten

Afbeelding 115 

Stappen

1.
Houd ICM4 en uw instrument met een instrumentadapterframe bevestigd in het zicht-
veld van de camera.
Het dialoogvenster Instrument Calibration wordt geopend.

2. Plaats de instrumentpunt in een draaipunt en draai het instrument lichtjes.

3. Zodra de puntkalibratie klaar is, wordt het dialoogvenster Verification of Calibration ge-
opend.

4. Plaats de instrumentpunt in hetzelfde draaipunt dat is gebruikt voor kalibratie en draai het
instrument lichtjes om de afwijking van de punt weer te geven.

5. Druk op Accept om de kalibratie te bevestigen, of druk op Try Again om de kalibratie te
herhalen.

6. Verwijder de ICM4 uit het zichtveld van de camera.

De instrumentas tonen

De instrumentasweergave wordt automatisch uitgeschakeld voor instrumenten die worden
gekalibreerd met een draaipunt (zie pagina 191). In dat geval wordt alleen het draadkruis dat de
instrumentpunt weergeeft, getoond in de beeldweergaves.

Stap

Om de asweergave in de beeldweergaves in te schakelen, drukt u op Show Axis in het dialoog-
venster Verification of Calibration. 

De instrumentdiameter instellen

U kunt de instrumentdiameter definiëren door te drukken op Set Diameter in het dialoogvenster
Verification of Calibration (zie pagina 190). 
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10.3.4 Kalibratie en verificatie met behulp van houders (openingen)

Dialoogvensters Kalibratie en Verificatie

① ②

③

Afbeelding 116 

Kalibreren en verifiëren met behulp van houders

Stappen

1.
Houd de ICM4 en het instrument met het instrumentadapterframe bevestigd, in het
zichtveld van de camera.
Het dialoogvenster Instrument Calibration ① wordt geopend.

2. Druk op Holes om het houderkalibratiescherm te openen ②.

3. Selecteer de instrumentdiameter door te drukken op de bijbehorende houder in het dia-
loogvenster. Selecteer de kleinste diameter waarin het instrument past.

4. Plaats de instrumentpunt in de ICM4-houder met de juiste diameter. Zorg ervoor dat de
punt van het instrument de onderzijde van de houder raakt.

5.
Houd het instrument volledig stil tot de kalibratie is voltooid.
Het dialoogvenster Verification of Calibration ③ wordt geopend.

6.
Houd de instrumentpunt in dezelfde houder en draai het instrument lichtjes om de punt-
en asafwijkingen weer te geven. Zorg ervoor dat de weergegeven diameter overeenkomt
met de instrumentdiameter en met de gebruikte houder.

7. Druk op Accept om de kalibratie te bevestigen, of druk op Try Again om de kalibratie te
herhalen.

8. Verwijder de ICM4 uit het zichtveld van de camera.

Zorg er tijdens de instrumentkalibratie voor dat de punt van het instrument op de bodem
van de opening rust en goed aansluit.

Verificatie met behulp van het referentieframe
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De instrumentas tonen

De instrumentasweergave wordt automatisch ingeschakeld voor instrumenten die worden
gekalibreerd met een houder (zie pagina 191).

Stap

Om de asweergave in de beeldweergaves uit te schakelen, drukt u op Show Axis in het dia-
loogvenster Verification of Calibration.
Alleen het draadkruis dat de instrumentpunt vertegenwoordigd, wordt getoond in de beeldweer-
gaves.

De instrumentdiameter instellen

U kunt de instrumentdiameter definiëren door te drukken op Set Diameter in het dialoogvenster
Verification of Calibration (zie pagina 195). 
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10.3.5 Kalibratie en verificatie met behulp van het V-inzetstuk (inkeping)

Algemene informatie

Met inkepingkalibratie kunt u de as en de punt controleren van instrumenten die niet geschikt
waren voor kalibratie met behulp van de houders (bijv. door een te grote diameter).
Om de punt en de as te kalibreren, wordt kalibratie uitgevoerd in twee stappen:
• De punt wordt gekalibreerd in de draaipunten.
• De punt wordt gekalibreerd in het V-inzetstuk.

Dialoogvensters Kalibratie en Verificatie

① ②

④③

Afbeelding 117 

Kalibreren en verifiëren

Voor een goed kalibratieresultaat, zorg er altijd voor dat het instrument correct in de
inkeping op de ICM4 is geplaatst.

Stappen

1.
Houd de ICM4 en het instrument met het instrumentadapterframe bevestigd, in het
zichtveld van de camera.
Het dialoogvenster Instrument Calibration wordt geopend.

2. Druk op Notch om het eerste kalibratiedialoogvenster te openen ①.

3. Plaats de instrumentpunt in een draaipunt en draai het instrument lichtjes.

4. Nadat de kalibratie is voltooid, wordt het tweede kalibratiedialoogvenster ② geopend.

5. Plaats de schacht van het instrument in het V-inzetstuk en houdt het stil. Zorg ervoor dat
het instrument nauwsluitend past in het V-inzetstuk.

Verificatie met behulp van het referentieframe
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Stappen

6. Zodra de askalibratie klaar is, wordt het dialoogvenster Verification of Calibration geo-
pend.

7. Houd het instrument in het V-inzetstuk en draai het lichtjes om de asafwijking weer te ge-
ven (zie het dialoogvenster ③).

8. Plaats de instrumentpunt in hetzelfde draaipunt dat is gebruikt voor kalibratie en draai het
instrument lichtjes om de afwijking van de punt weer te geven (zie dialoogvenster ④).

9. Druk op Close om de kalibratie te bevestigen, of druk op Recalibrate om de kalibratie te
herhalen.

10. Na de kalibratie verwijdert u de ICM4 uit het zichtveld van de camera.

De instrumentas tonen

De instrumentasweergave wordt automatisch uitgeschakeld voor instrumenten die zijn
gekalibreerd met het V-stuk (zie pagina 191).

Stap

Om de asweergave in de beeldweergaves uit te schakelen, drukt u op Show Axis in het dia-
loogvenster Verification of Calibration. 
Alleen het draadkruis dat de instrumentpunt vertegenwoordigt, wordt getoond in de beeldweer-
gaves na kalibratie.

De instrumentdiameter instellen

U kunt de instrumentdiameter definiëren door te drukken op Set Diameter in het dialoogvenster
Verification of Calibration (zie pagina 190).
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10.3.6 Kalibratie van zuigbuisin

Kalibratieopties

U kunt zuigbuisin kalibreren met:
• Houders voor standaard zuigbuisin met een rechte punt (voer kalibratie uit zoals beschreven

op pagina 196).
• Draaipunten voor szuigbuisin met gebogen punten.

Kalibreren met draaipunten

Volg de instructies op pagina 195 voor het kalibreren en verifiëren van zuigbuisin met gebogen
punten. Houd daarnaast rekening met het volgende:

Kalibratiepunten

Zorg ervoor dat de punt van de zuigbuis loodrecht op het
draaipunt staat.

Draai de zuigbuis in het draaipunt zonder de punt te kan-
telen.

Puntafwijkingen

Tijdens de draaipuntkalibratie kan de punt van de zuigbuis niet volledig in het draaipunt worden
ingebracht. Dit zorgt voor een afwijking tussen de weergegeven en de werkelijke punt. Afhankelijk
van de vorm van de punt van de zuigbuis en de grootte kan deze afwijking oplopen tot 1,5 mm.

Verificatie met behulp van het referentieframe
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10.4 Voorgekalibreerde instrumenten
10.4.1 Voorgekalibreerde instrumenten laden

Types voorgekalibreerde instrumenten

Er kunnen twee types voorgekalibreerde instrumenten worden gebruikt met de software:
• Instrumenten waarvoor de voorkalibraties moeten worden geladen, zijn:

- Wegwerpstilet: Pagina 277 
- Paint-instrumenten (na laden en verificatiestappen op pagina 201)

• Instrumenten waarvoor de voorkalibratie is opgenomen in de software, zijn:
- Biopsienaald: Pagina 272 
- VarioGuide: Pagina 255 
- Uitlijningsinstrument (biopsiebuisje): Pagina 268

Een voorkalibratie laden

Afbeelding 118 

Controleer de herstelde instrumentkalibraties altijd zorgvuldig alvorens verder te gaan.

Stappen

1. Houd het voorgekalibreerde instrument in het zichtveld van de camera.

2. Druk voor het laden van een voorkalibratie op Load in het dialoogvenster Instrument Ca-
libration.

3. Als er voor meerdere instrumenten een voorkalibratie beschikbaar is, selecteert u het juis-
te instrument in het dialoogvenster Select Instrument.

4.
Verifieer de kalibratie in het dialoogvenster Verification of Calibration.
OPMERKING. Volg de instructies op pagina 195 (kalibratie met behulp van de ICM4).
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Paint-instrumenten laden en verifiëren

Bij het verifiëren van de nauwkeurigheid van Paint-instrumenten met het referentieframe, is de
afwijking van de punt minimaal 2,8 mm door de sferische punt op het Paint-instrument. Om de
nauwkeurigheid van de punt te bepalen, houdt u het Paint-instrument rechtop in de
referentieframekegel en trekt u 2,8 mm af van de weergegeven puntafwijking.

Laad altijd een voorgekalibreerde instrumentgeometrie bij gebruik van het Paint-instrument
omdat een handmatige kalibratie niet nauwkeurig is.

Voorgekalibreerde instrumenten
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10.5 Gekalibreerde instrumenten beoordelen
10.5.1 Na kalibratie

Algemene informatie

Nadat een instrument is gekalibreerd en geverifieerd, wordt het vermeld in het dialoogvenster
Tools > Instruments. Vanaf hier heeft u toegang tot de kalibratie om bijvoorbeeld de verificatie te
herhalen.

Controleer de herstelde instrumentkalibraties altijd zorgvuldig alvorens verder te gaan.

Toegang tot gekalibreerde instrumenten

Stap

Open Tools > Instruments.

① ②

Afbeelding 119 

Nr. Component

①
Nadat een instrument is gekalibreerd en geverifieerd, wordt het vermeld in de lijst.
OPMERKING. Biopsy Needle en VarioGuide / Alignment Tool zijn altijd beschikbaar in
de lijst, ook als de kalibratie nog niet is geverifieerd.
 

②
De instrumentdiameter (indien gedefinieerd) wordt gespecificeerd voor elk instrument.
Deze kolom geeft ook aan of de as is uitgeschakeld voor het instrument (bijv. of deze
werd gekalibreerd met behulp van de referentieframekegel).

Een kalibratie selecteren

Stap

Voor toegang tot een kalibratie drukt u op de betreffende miniatuurweergave.
Het dialoogvenster Verification of Calibration wordt geopend.
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Afbeelding 120 

Opties

Om de kalibratie te verifiëren, volgt u de instructies op pagina 193 (verificatie in de referentiefra-
mekegel) of vanaf pagina 195 (verificatie met de ICM4).

Om de instrumentas die wordt getoond in de weergaves te tonen/verbergen, schakelt u Show
Axis in/uit.
OPMERKING. De instrumentas is standaard uitgeschakeld voor instrumenten die zijn gekali-
breerd met behulp van het referentieframe en voor instrumenten die zijn gekalibreerd in een
draaipunt van de ICM4.
 

Druk op Set Diameter om de instrumentdiameter te definiëren of te wijzigen (zie pagina 190).

Druk op Recalibrate om de kalibratie voor het geselecteerde instrument te herhalen.

Gekalibreerde instrumenten beoordelen
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11 ULTRASONOGRAFIE
11.1 Inleiding tot externe ultrasonografie
11.1.1 Overzicht

Algemene informatie

Hersenverschuiving veroorzaakt door retractie, verlies van vocht, of verwijdering van tumor kan de
navigatienauwkeurigheid op basis van preoperatieve beelden, beperken. Ultrasonografie met
navigatie wordt gebruikt om:
• hersenverschuiving intraoperatief vast te stellen en te compenseren
• vaten te visualiseren en markeren

OPMERKING. U kunt een ultrasoon instrument niet op het navigatiesysteem aansluiten zonder
geschikte video-uitgang.
 

Voordat u begint

• De patiënt dient te zijn geregistreerd.
• Het ultrasone instrument dient goed te zijn aangesloten op het navigatiesysteem.
• Er moet een ultrasone adapter op de ultrasone sonde aangesloten zijn.

Lees de hoofdstukken Ultrasone adapters en Ultrasoon registratiefantoom in de
instrumentenhandleiding zorgvuldig door alvorens de ultrasone functies te gebruiken.

Voordat u een met ultrasonografie geleide navigatie uitvoert, dient de ultrasone sonde
eerst te worden gekalibreerd met het ultrasone registratiefantoom.

Beperkingen

Deze handleiding beschrijft hoe u de software dient te gebruiken om het ultrasone beeld te
regelen en vast te leggen. Deze handleiding biedt geen:
• Instructies voor het uitvoeren van een ultrasoon onderzoek of andere medische

procedures.
• Medische protocollen voor ultrasone onderzoeken of medische procedures.
• Interpretaties van vastgelegde scans.

Voordat u de Externe ultrasonografie-softwarefuncties gaat gebruiken, dient u getraind te
zijn in klinische procedures voor het uitvoeren van ultrasone onderzoeken.

Weergegeven ultrasone beelden

De ultrasone beelden die worden weergegeven op het navigatiescherm zijn niet geschikt
voor diagnostisch gebruik. Gebruik het scherm van het ultrasone instrument als de
beeldkwaliteit essentieel is.

ULTRASONOGRAFIE

Softwarehandleiding Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 205



11.2 Externe ultrasonografie opstarten
11.2.1 Externe ultrasonografie activeren

Algemene informatie

De externe ultrasonografie-integratie vereist een videoverbinding tussen het ultrasone instrument
en het navigatiesysteem. Sluit het externe ultrasone instrument via een videokabel aan met het
Brainlab-systeem.

Ultrasonografie activeren

Afbeelding 121 

Stap

Open Tools > Ultrasound.

Externe ultrasonografie opstarten
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11.2.2 De ultrasone sonde selecteren

Algemene informatie

Om te navigeren met een ultrasone sonde, dient de sonde te worden gekalibreerd op een
vastgestelde penetratiediepte en frequentie.
Idealiter installeert een ultrasonografiespecialist de Brainlab-voorinstellingen op het ultrasone
instrument zodat deze aan de navigatievoorinstellingen voldoen. Neem contact op met Brainlab
support voor meer informatie over de ultrasone voorinstellingen en voorkalibratie.

Een ultrasone sonde selecteren

Afbeelding 122 

Stap

Kies bij Tools > Ultrasound > Ultrasound Probes de sonde die voor navigatie dient te worden
gebruikt door te drukken op het pictogram. U wordt nu gevraagd om de sonde te verifiëren (zie
pagina 209).
OPMERKING. De gekalibreerde sonde van uw keuze wordt gemarkeerd.
 

Verifieer of de instellingen van het ultrasone instrument (weergavekanaal, weergavegebied,
zoomniveau, beeldwisseling, scandiepte), overeenkomen met de geselecteerde
sondekalibratie op het navigatiesysteem.

Zorg dat u de ultrasone sonde selecteert die werkelijk wordt gebruikt tijdens de navigatie.

Aanvullende opties

Opties

Druk op Add New Probe om een nieuwe sonde toe te voegen. De video-instellingen van de
laatste kalibratie worden gebruikt. U wordt vervolgens naar het dialoogvenster Enter Probe Na-
me geleid. Indien er geen eerdere kalibratie van een ultrasone sonde bestaat, dienen eerst de
video-instellingen te worden gedefinieerd (zie pagina 212).
OPMERKING. Gewijzigde beeldinstellingen kunnen opnieuw worden gedefinieerd voor de nieu-
we sonde (zie pagina 215).
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Opties

Om een sonde uit de lijst te wissen, drukt u op de bijbehorende toets X. U wordt gevraagd om
deze actie te verifiëren.
OPMERKING. Het is niet mogelijk om een al geselecteerde ultrasone sonde te wissen.
 

Externe ultrasonografie opstarten
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11.2.3 De sondekalibratie verifiëren

Algemene informatie

Na elke ultrasone sondekalibratie, of na het kiezen voor een al gekalibreerde sonde, is het
belangrijk om de nauwkeurigheid van de kalibratie te verifiëren om een juiste beeldrepresentatie
te garanderen.

Dialoogvenster Ultrasound Verification

②①

Afbeelding 123 

Nr. Component

①

Wanneer u de ultrasone sonde op het Ultrasone registratiefantoom houdt, wordt er een
ultrasoon beeld weergegeven van de sonde.
• Kleine witte regio’s in het beeld vertegenwoordigen kalibratiepunten (snijden van de

draden in het fantoom).
• Gele draadkruizen geven de berekende positie van de gekalibreerde punten weer op

basis van de sondepositie.

②
Wanneer u de ultrasone sonde op de schedel van de patiënt houdt, wordt de geselecteer-
de beeldset gereconstrueerd volgens de werkelijke richting van het ultrasone vlak. U kunt
de anatomische oriëntatiepunten vergelijken met de MR-CT-gegevens.

Indien doppler-modus wordt gebruikt, dient u de juiste kleurreproductie op de
verificatiepagina te verifiëren met de externe ultrasone weergave. Voor de juiste
dopplerrepresentatie, is S-video-ingang noodzakelijk.

Informatie op het navigatiescherm bij de ultrasone doppler kan afwijken van de informatie
op het externe ultrasone systeem. Controleer het scherm en het externe ultrasone systeem
voor een meer gedetailleerd beeld.

Frequentie van verificatie

Elke keer als u een door ultrasonografie geleide navigatie uitvoert, dient u tijdens de sessie
de nauwkeurigheid van de kalibratie te verifiëren.
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Nauwkeurigheid verifiëren met de sonde (optie 1)

Stappen

1. Houd de sonde rechtop in het midden van het ultrasone registratiefantoom.

2.
Verifieer in beeldweergave ① of de gele draadkruizen overeenkomen met de positie van
de witte regio’s. Indien elk draadkruis direct over het witte gebied ligt (staven), geeft dit
een nauwkeurige kalibratie aan.

3. Controleer de nauwkeurigheid door de sonde langzaam te bewegen om te zien of de
draadkruizen overeenkomen met de beweging van de staven.

Nauwkeurigheid direct op de schedel verifiëren (optie 2)

Stappen

1. Houd de sonde op een bekend oriëntatiepunt op de schedel van de patiënt.

2. In de Ultrasound Inline-weergave ② (zie pagina 227), dient u te controleren of de rich-
ting van het ultrasone beeld overeenkomt met de patiëntgegevens.

Volgende stappen

Opties

Als u tevreden bent met de nauwkeurigheid, drukt u op Accept om de kalibratie te bevestigen.

Als de nauwkeurigheid onvoldoende is, drukt u op Recalibrate.
Het dialoogvenster Rod Detection wordt geopend (zie pagina 216).

Het is ook mogelijk om de allereerste keer dat de ultrasone sonde wordt gekalibreerd, de kali-
bratie handmatig te verbeteren. Druk op Improve. Het dialoogvenster Manual Rod Placement
wordt geopend (zie pagina 217).

Aanvullende opties

Toets Functie

Flip

Flip biedt dezelfde functionaliteit als de externe ultrasonografie om het ul-
trasone beeld aan te passen aan de wensen van de gebruiker.
Draait de ultrasone weergaven en de patiëntgegevens verticaal. Het stelt
de beeldrichting in volgens de ingestelde positie/patiëntrichting.
OPMERKING. Het gebruik van de externe flipfunctionaliteit maakt een
reeds bestaande kalibratie van een ultrasone sonde onbruikbaar. Druk op
Flip op de verificatiepagina om het ultrasone beeld aan te passen aan de
behoeften van de gebruiker.
 

Recalibrate
Met Recalibrate opent u het dialoogvenster Rod Detection en kunt u
daarna automatische kalibratie gebruiken om de kalibratie te verbeteren
(zie pagina 216).

Improve

Improve opent het dialoogvenster Manual Rod Placement. U kunt nu
handmatig de kalibratie verbeteren (zie pagina 217).
OPMERKING. U kunt de functie Improve alleen gebruiken na de eerste
keer dat de ultrasone sonde is gekalibreerd.
 

Accept Accepteert de geverifieerde ultrasonografiekalibratie.

Externe ultrasonografie opstarten
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Toets Functie

Cancel

Annuleert de ultrasonografiekalibratie en brengt u terug naar het hoofd-
scherm.
OPMERKING. Als een ultrasone sonde reeds is gekozen en geverifieerd,
blijft deze eerder geselecteerde sonde de geselecteerde sonde als Can-
cel is geselecteerd op de verificatiepagina.
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11.2.4 Een nieuwe ultrasone sonde kalibreren

Algemene informatie

U dient een kalibratie uit te voeren indien:
• Er geen sondes zijn gekalibreerd of de gekalibreerde sondes zijn verwijderd.
• De verificatie van de sonde mislukt.

Beeldinstellingen voor kalibratie definiëren

Afbeelding 124 

Stappen

1. Druk bij Tools > Ultrasound > Probes op Add New Probe.

2.

• Indien u een ultrasone sonde voor de eerste keer kalibreert, dient de video-ingang te
worden gedefinieerd (zie pagina 212).

• Indien een ultrasone sonde al is gekalibreerd, worden de gedefinieerde video-ingang,
het bijknippen en de beeldinstellingen van de vorige gekalibreerde sonde gebruikt. De-
ze instellingen kunnen worden gewijzigd door te drukken op Image Settings in het dia-
loogvenster Cone Definition (pagina 215).

3. Nadat Add New Probe is geselecteerd, dient de sondenaam te worden gedefinieerd (zie
pagina 214).

OPMERKING. Indien het ultrasone beeld niet verschijnt, dient u erop te letten dat een video-
ingang is geselecteerd die overeenkomt met de ingang op het paneel dat wordt gebruikt door het
ultrasone instrument.
 

Verbind de video met dezelfde ingang zoals geselecteerd tijdens de kalibratie, tijdens elk
gebruik. Het gebruiken van een verkeerde ingang kan resulteren in een onjuiste kalibratie.

Een video-ingang definiëren

Het tabblad Video Input definieert het videosignaal en de video-ingang die worden gebruikt.
Als u een nieuwe sonde voor de eerste keer kalibreert, wordt het dialoogvenster Video Input
geopend, dat u vraagt om de juiste video-ingang te selecteren om video-instellingen te definiëren.

Externe ultrasonografie opstarten
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Afbeelding 125 

Stappen

1. Video Input stelt het kanaal voor de videoaansluiting in. Druk op Select Input om de ge-
wenste ingang te selecteren (zie pagina 212).

2. Selecteer het Signal Type (PAL of NTSC).

3. Druk op Accept om de sondekalibratie te starten.

OPMERKING. Alle video-instellingen zijn alleen tijdens de kalibratie beschikbaar. De
beeldinstellingen kunnen worden bereikt op het dialoogvenster Cone Definition door te drukken
op het pictogram Image Settings (zie pagina 215).
 

Een ultrasoon beeld bijknippen

Met het tabblad Cropping kunt u het ultrasone beeld definiëren dat wordt getoond in de
hoofdweergaves. Het aangesloten ultrasone beeld is beperkt tot het beeld dat wordt weergegeven
binnen de gele lijnen.

Afbeelding 126 
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Stappen

1.

Wijzig het formaat van het knipvenster.
Gebruik de schuifbalk voor de Horizontal Size om de breedte van het ultrasone beeld
aan te passen.
Gebruik de schuifbalk voor de Vertical Size om de hoogte van het ultrasone beeld aan te
passen.

2. Klik in de afbeelding om het midden van de bijknipvensters af te stellen.

Definieer een ultrasone weergave waarbij de volledige kegel zichtbaar is, om te voorkomen
dat u relevante ultrasone informatie wegknipt. Alle relevante informatie dient zichtbaar te
zijn in de gedefineerde weergaverechthoek. Controleer dit aan de hand van de externe
ultrasone weergave om er zeker van te zijn dat alle informatie zichtbaar is.

Beeldinstellingen aanpassen

Met het tabblad Settings kunt u de beeldweergave-instellingen naar behoefte aanpassen met de
schuifbalken. Voor meer informatie over beeldinstellingen, zie pagina 53.

Afbeelding 127 

Toegang tot beeldinstellingen voor ultrasonografie

Er zijn verschillende mogelijkheden om de ultrasone beeldinstellingen te wijzigen.

Opties

Druk bij Tools > Ultrasound op Image Settings om de dialoogvensters te openen waar u aan-
passingen kunt maken (zie pagina 222).

Wijzig de beeldinstellingen in het dialoogvenster Cone Definition (zie pagina 215).

Een ultrasone sonde labelen

De allereerste keer dat een ultrasone sonde wordt gekalibreerd op het navigatiesysteem, krijgt de
sonde de naam nadat de beeld- en video-instellingen zijn gedefinieerd. U kunt de ultrasone
sondekalibratie slechts één keer een naam geven.
Als er al een ultrasone sonde is gekalibreerd op het navigatiesysteem, dan kunt u een andere
instelling definiëren door te drukken op Add New Probe op de pagina Probe Selection.

Externe ultrasonografie opstarten
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Afbeelding 128 

Stappen

1. Vul een naam in met het virtuele toetsenbord. Om de sonde makkelijk te herkennen, dient
de naam, de naam van de sonde en de gebruikte ultrasone frequentie te bevatten.

2. Druk op Proceed om de sondenaam op te slaan.

Kalibratiekegel afstellen

Het dialoogvenster Cone Definition toont een voorgestelde ultrasone kegel (geel omrand). De
kegel omgeeft een gebied dat wordt gebruikt voor het kalibreren van de ultrasone sonde. Plaats
de kegel zo, dat alle beeldonderdelen die niet toebehoren aan het B-modusbeeld buiten het gele
kader vallen en dat de gedefinieerde kegel het ultrasone beeld vertegenwoordigt.
OPMERKING. U kunt de video-inganginstellingen wijzigen door te drukken op Image Settings ④
binnen de weergave.
 

②

④
③

①

Afbeelding 129 

Stappen

1. Activeer een punt door te drukken op het draadkruis en deze te bewegen zodat een geel
kader ① rond de ultrasone kegel wordt gevormd.
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Stappen

2.
Om een punt te plaatsen, drukt u op de gewenste locatie op het scherm. Gebruik de ver-
grote weergave ② om de positie fijn af te stellen.
Het huidige punt (weergegeven in geel) beweegt naar het aangegeven gebied.

3.

Pas de penetratiediepte aan met de schuifbalk ③. De penetratiediepte kan variëren tus-
sen 50-100 mm.
OPMERKING. De penetratiediepte in het dialoogvenster dient hetzelfde te zijn als van de
aangesloten ultrasonografie.
 

Alleen ultrasone sondes met een penetratiediepte tussen de 50 mm en 100 mm worden
ondersteund.

Automatische kalibratie uitvoeren

Het dialoogvenster Rod Detection geeft u informatie over welke beeldobjecten worden gebruikt
voor automatische kalibratie.

①

②

Afbeelding 130 

Stappen

1. Pas de rode lijnen ① aan om beeldartefacten die als staven kunnen worden beschouwd,
weg te filteren. Alles boven de bovenste lijn en onder de onderste lijn wordt genegeerd.

2.
Houd de sondepunt omhoog en in het midden van het rubber deel van het ultrasone re-
gistratiefantoom, waarbij u erop moet letten het ultrasone vlak uit te lijnen met het fan-
toom.

3.

De witte kalibratiepunten in het ultrasone beeld zijn groen omlijnd als ze door het kalibra-
tiealgoritme van de software worden gedetecteerd. Het ultrasone instrument dient enkele
seconden op zijn plaats te blijven.
• Als de kalibratie geslaagd is, wordt de pagina Ultrasound Verification geopend.
• Als de kalibratie mislukt is, wordt de pagina Manual Rod Placement geopend.

OPMERKING. U kunt de beeldinstellingen aanpassen door het selecteren van Image Settings ②
binnen de weergave.
 

Het ultrasone registratiefantoom moet worden afgedekt tijdens de kalibratie om zeker te
zijn van de steriliteit van de ultrasone sonde.

Externe ultrasonografie opstarten
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Een goede kalibratie bereiken

Het kalibratiealgoritme maakt gebruik van staven van de kalibratiesonde om de ultrasone sonde
te kalibreren. De volgende beelden geven een indruk van hoe de formatie van de gedetecteerde
ultrasone sondes eruit dient te zien om tot een succesvolle kalibratie te komen. Voorbeelden
worden voor verschillende penetratiedieptes gegeven.

Kalibratie Uitleg

• Staafdetectie dat gebruik maakt van een ka-
libratiealgoritme binnen het ultrasone beeld
is te zien aan de linkerkant.

• Koppel de ultrasone sonde aan de weerge-
geven staafformatie.

• Er worden vijf staven gedetecteerd met een
ultrasone sonde met een penetratiediepte
van 60 mm.

Deze staafformatie leidt tot een succesvolle
kalibratie van de ultrasone sonde.

• Koppel de ultrasone sonde aan de weerge-
geven staafformatie.

• Er zijn acht staven zichtbaar bij een pene-
tratiediepte van 80 mm.

Deze staafformatie leidt tot een succesvolle
kalibratie van de ultrasone sonde.

• Koppel de ultrasone sonde aan de weerge-
geven staafformatie.

• Er zijn ten minste acht staven zichtbaar bij
een penetratiediepte van 100 mm.

Deze staafformatie leidt tot een succesvolle
kalibratie van de ultrasone sonde.

Handmatige kalibratie uitvoeren

Als de kalibratie mislukt is, wordt het dialoogvenster Manual Rod Placement geopend. U kunt
handmatig de automatische kalibratie in dit dialoogvenster verbeteren, door handmatig de
automatisch geselecteerde staven van de automatische kalibratie aan te passen. De witte
kalibratiepunten van het ultrasone registratiefantoom in het ultrasone beeld worden gebruikt
voor de kalibratie.
Een voorbeeld van een correcte handmatige staafplaatsing vindt u op het ultrasone fantoom ①.
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①

Afbeelding 131 

②

Afbeelding 132 

Stappen

1.

Er wordt een afbeelding van het ultrasone beeld gebruikt voor kalibratie. De geselecteer-
de kalibratiepunten worden automatisch gemarkeerd met witte draadkruizen. De positie
van het draadkruis bevindt zich in het midden van de witte kalibratiepunten van het ultra-
sone beeld.
OPMERKING. Als de kalibratiepunten van het registratiefantoom niet duidelijk zichtbaar
zijn in de weergave, dan drukt u op Try Again. De software keert terug naar het dialoog-
venster Rod Detection waar u een nieuwe automatische kalibratie kunt uitvoeren.
 

2.

• Om de positie van het kalibratiepunt aan te passen, drukt u op het draadkruis van dat
kalibratiepunt om de positie ervan te wijzigen. Het geselecteerde draadkruis wordt geel
gemarkeerd.

• Om een kalibratiepunt te plaatsen, drukt u op de gewenste locatie op het scherm. Het
huidige punt (weergegeven in geel) beweegt naar het aangegeven gebied. U kunt nu
handmatig de kalibratiepunten aanpassen tot ze overeenkomen met het midden van de
witte staven op het ultrasone beeld.

Gebruik de vergrote weergave ② om de positie fijn af te stellen.

3.

Plaats elk kalibratiepunt, één voor één.
• Voor het toevoegen van kalibratiepunten of om aanvullende staven te selecteren, drukt

u op Add Rod.
• Voor het verwijderen van kalibratiepunten of om aanvullende staven te deselecteren,

drukt u op Remove Rod.
OPMERKING. Er zijn minstens vijf kalibratiepunten nodig om een kalibratie uit te voeren.
 

OPMERKING. Het maximaal aantal staven verschilt en hangt af van de kalibratiediepte,
zoals vermeld op de pagina Manual Rod Placement.
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Stappen

4.

Druk op Calibrate om een herkalibratie uit te voeren op basis van handmatig gekalibreer-
de punten.
Als de handmatige kalibratie mislukt is, wordt de pagina Ultrasound Calibration Error
geopend. Druk op:
• Try Again om het herpositioneren van de kalibratiepunten te verbeteren.
• Cancel om de ultrasone kalibratie af te breken.

Als de kalibratie succesvol is, vraagt de software u om de nauwkeurigheid ervan te verifi-
eren (zie pagina 219).

Aanvullende opties voor handmatige kalibratie

Toets Functie

Add Rod

Voegt een aanvullend kalibratiepunt (draadkruis) toe om een nieuwe staaf te
definiëren. Er dienen minstens vijf kalibratiepunten te worden gedefinieerd
voor een succesvolle kalibratie.
Er kan een maximaal aantal kalibratiepunten worden geplaatst, afhankelijk van
de penetratiediepte (zie pagina 217).

Remove Rod Verwijdert het geselecteerde (gele) draadkruis.

Reset Herstelt het eerst geselecteerde kalibratiepunt dat werd geselecteerd voor
handmatige kalibratie.

Try Again

De pagina Rod Detection wordt geopend wanneer de toets Try Again wordt
gebruikt, zodat de automatische kalibratie wordt gebruikt voor:
• het uitvoeren van een succesvolle automatische kalibratie (zie pagina 216)

of
• het vastleggen van een nieuw ultrasoon beeld voor handmatige kalibratie.

Calibrate Voert een nieuwe kalibratie uit met gebruik van de handmatig gedefinieerde
kalibratiepunten.

Cancel Annuleert de kalibratie van de ultrasone sonde en brengt u terug naar het
hoofdscherm.

Een ultrasone kalibratie verifiëren

②①

Afbeelding 133 
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Stappen

1. Plaats de ultrasone sonde op het ultrasone registratiefantoom. In weergave ① dienen
de staven en draadkruizen van de kalibratie overeen te komen met die van het fantoom.

2. In weergave ② kunt u de kalibratie-overlays zien met de ultrasone gegevens (weergege-
ven in groen). Vergelijk anatomische oriëntatiepunten met de MR/CT-gegevens.

3.

Kies een van de volgende opties:
• Druk op Recalibrate. Het dialoogvenster Rod Detection wordt geopend voor de auto-

matische ultrasone kalibratie.
• Druk op Improve. Het dialoogvenster Manual Rod wordt geopend om de kalibratie

handmatig te verbeteren.
• Druk op Accept om de momenteel geverifieerde sonde te accepteren.
• Druk op Cancel om de momenteel geverifieerde sonde te annuleren. U wordt dan te-

ruggebracht naar het hoofdscherm.

OPMERKING. Het wijzigen van de penetratiediepte, frequentie of andere ultrasone instellingen
van het externe ultrasone instrument zullen de kalibratie ongeldig maken. Er is een nieuwe
kalibratie nodig.
 

OPMERKING. Voor meer informatie over het verifiëren van de ultrasonografie, raadpleegt u het
hoofdstuk Sondekalibratie verifiëren op pagina 209.
 

Nauwkeurigheid van de ultrasone kalibratie controleren

Controleer altijd de nauwkeurigheid van de ultrasone tracking na kalibratie door te testen
of de ultrasone sonde correct wordt weergegeven in de CT/MR-gegevens. Wijs met de
sonde op bekende anatomische oriëntatiepunten en controleer de weergegeven positie op
het scherm.

Herkalibratie

Indien de verificatie van de sonde onjuist lijkt, dient u de ultrasone sonde opnieuw te kalibreren
om een juiste kalibratie te bereiken.
Het wijzigen van de penetratiediepte, frequentie of andere ultrasone instellingen van het externe
ultrasone instrument zullen de kalibratie ongeldig maken en vereisen een nieuwe kalibratie.
Druk op Recalibrate op de pagina Ultrasound Verification om de pagina Rod Detection te
openen en de ultrasone sonde automatisch opnieuw te kalibreren.

Externe ultrasonografie opstarten
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11.3 Externe ultrasone instrumenten
11.3.1 Toegang tot instrumenten

Toegang tot ultrasone instrumenten

Nadat u de kalibratie heeft geverifieerd, toont het dialoogvenster Tools > Ultrasound alle
beschikbare functies voor Externe ultrasonografie. 

Afbeelding 134 

Beschikbare instrumenten

Wanneer u de External Ultrasound-softwarelicentie heeft, zijn de volgende ultrasone
instrumenten beschikbaar:

Instrument Uitleg Zie

Ultrasound Probes
Selecteer en verifieer een vooraf gekalibreerde ultraso-
ne sonde of kalibreer een nieuwe sonde of penetratie-
diepte.

Pagina 207

Switch to BK Medical Ul-
trasound Om de BK Medical ultrasonografie te gebruiken. Pagina 230

Image Settings Voor het aanpassen van ultrasone beeldinstellingen,
bijv. helderheid, contrast, saturatie. Pagina 222

Object Shift Verplaats omkaderde objecten. Pagina 155

Ultrasound Landmarks Definieer oriëntatiepunten met behulp van het ultraso-
ne beeld. Pagina 167

3-D Ultrasound Acquisiti-
on Vastleggen van een ultrasone 3D-beeldset. Pagina 223
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11.3.2 Image Settings

Algemene informatie

Met het dialoogvenster Image Settings kunt u de beeldweergave-instellingen naar behoefte
aanpassen met de schuifbalken. Voor meer informatie over beeldinstellingen, zie pagina 53.

Beeldinstellingen aanpassen

Afbeelding 135 

Opties

Selecteer Tools > Ultrasound voor het openen van het dialoogvenster Image Settings waar u
beeldaanpassingen kunt maken (zie pagina 221).

Druk op het pictogram Image Settings dat zich bevindt binnen Ultrasound-weergave
en Ultrasound Inline-weergave.

Externe ultrasone instrumenten
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11.4 3-D Ultrasound Acquisition
11.4.1 Inleiding

Overzicht

3-D Ultrasound Acquisition kunt u nieuwe beeldensets intraoperatief vastleggen door het
volume van het hoofd van de patiënt te scannen. De nieuwe beeldset kan worden gebruikt voor
navigatiedoeleinden.

Nauwkeurigheid van de vastgelegde gegevens

Als er een ultrasone adapter losraakt, zal de intraoperatief verkregen 3D-ultrasone beeldset
mogelijk niet overeenkomen met de preoperatieve beeldset.

Verkregen 3D-ultrasone gegevens kunnen na verloop van tijd afwijken van de
daadwerkelijke anatomie van de patiënt, bijv. als gevolg van hersenverschuiving of
resecties.

3-D Ultrasound Acquisition kan alleen nauwkeurig worden uitgevoerd voor weefsels
waarvan de positie constant blijft ten opzichte van het Mayfield referentieframe.

Tips voor het vastleggen van 3D ultrasoon

Afbeelding 136 
• Beweeg de adapter in één lange, langzame en gelijkmatige beweging (ongeveer 10 seconden).
• Het volgframe moet zo veel mogelijk naar de camera zijn gericht.
• Beweeg de adapter niet tweemaal over hetzelfde gebied.
• Houd de adapter ongeveer loodrecht. Slechts een kleine afwijking is acceptabel.
• Het ultrasone instrument moet steeds op het interessegebied zijn gefocust.

Om een vertraging tussen het ultrasone beeld en de correlatie ervan met CT/MR-beelden te
voorkomen, moet de sonde langzaam en soepel worden bewogen. Voor een maximale
nauwkeurigheid moeten de ultrasone gegevens in één enkele langzame beweging worden
vastgelegd.
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Dialoogvenster voor toegang tot Acquisition of 3-D Ultrasound

Afbeelding 137 

Stap

Selecteer Ultrasound > Tools en druk op 3-D Ultrasound Acquisition om het dialoogvenster
Acquisition of 3-D Ultrasound te openen.

Ultrasone beelden opnemen

Stappen

1.

• Houd de sonde op het interessegebied en druk op Start om te starten met het vastleg-
gen van de ultrasone gegevens.

• Draai de punt langzaam, om de ultrasone beelden nauwkeurig op te nemen en let er
tegelijkertijd op dat u het weefsel van de patiënt niet beschadigt.

OPMERKING. De toets Stop wordt nu weergegeven.
 

2.
Nadat het vastleggen van de ultrasone beelden is voltooid, drukt u op Stop.
OPMERKING. Het is mogelijk om door te gaan met het vastleggen van ultrasone beel-
den, tot 500 stuks, door opnieuw te drukken op Start.
 

3. Druk op Accept om de verkregen beeldset op te slaan.

4. Als er al ultrasone beelden zijn verkregen, kunt u drukken op Clear om ze te wissen.

Opgeslagen beelden

De software slaat tot 500 beelden op, die worden samengevoegd in één beeldset. De nieuwe
beeldset kan worden gebruikt voor navigatiedoeleinden (zie pagina 140).

3-D Ultrasound Acquisition
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11.5 Ultrasone beelden
11.5.1 Overzicht

Algemene informatie

U kunt ultrasone beelden live weergeven. Geplande trajecten, objecten en punten worden in de
beelden weergegeven.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat de ultrasone videoweergave is geconfigureerd (zie pagina 214).

Ultrasone beelden weergeven

Stappen

1. Druk op het Oog-pictogram binnen de weergave op het hoofdscherm dat u wilt
weergeven.

2. Selecteer het tabblad Other Views.

3.

Druk op Ultrasound-weergave of Ultrasound Inline-weergave. Het dialoogvenster wordt
gesloten en de weergave wordt bijgewerkt met het geselecteerde ultrasone beeld.
OPMERKING. Daarnaast heeft de Ultrasound Inline-weergave een datasetselectie no-
dig (zie pagina 227).
 

Ultrasone beelden stilzetten

Het is mogelijk een ultrasone weergave te bevriezen met het pictogram Ultrasound Freeze
binnen een ultrasone weergave.

Stappen

1.

Druk op het gedeactiveerde pictogram Ultrasound Freeze binnen de weergave
van een Ultrasound-weergave of in een Ultrasound Inline-weergave.
Dit is alleen van toepassing op de ultrasone weergave waarin het pictogram is
geactiveerd.

2. Druk op het geactiveerde pictogram Ultrasound Freeze om het bevriezen van
het ultrasone beeld op te heffen.

Om ultrasone beelden te bevriezen, dient u erop te letten dat u de functie Ultrasound
Freeze in de software gebruikt en niet die van het ultrasone instrument.

Verschillende ultrasone weergaves

Weergave Uitleg

Ultrasound
Hiermee kunt u het ultrasone beeld weergeven.
Geplande trajecten, objecten en punten worden in de beelden weergegeven.

Ultrasound Inline
Hiermee kunt u de geselecteerde beeldset met gereconstrueerde CT/MR-ge-
gevens weergeven om te koppelen aan de ultrasonografie (zie pagina 227).
Geplande trajecten, objecten en punten worden in de beelden weergegeven.
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De richting van de ultrasone weergave en de richting van de patiënt staan los van elkaar.
Een wijziging van de richting voor de ACS-weergave heeft geen invloed op de ultrasone
weergave.

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

Ultrasone beelden
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11.5.2 Ultrasound Inline-weergave

Overzicht

Met de weergave Ultrasound Inline kunt u de geselecteerde beeldset met gereconstrueerde
CT/MR-gegevens weergeven om te koppelen aan de ultrasonografie.

Een ultrasone reconstructie weergeven

Stappen

1. Druk op het pictogram Oog.

2. Selecteer het tabblad Other Views. 

3. Druk op Ultrasound Inline-weergave. Het dialoogvenster wordt gesloten en de weergave
wordt bijgewerkt met de Ultrasound Inline-weergave.

4.
Indien meer dan één beeldset beschikbaar is, wordt het dialoogvenster Select Set geo-
pend. Selecteer de beeldset die u wilt tonen in de weergave. Het dialoogvenster wordt
gesloten en de weergave wordt bijgewerkt met de Ultrasound Inline-weergave.

Beeldweergave

De weergave rechtsboven toont de Ultrasound Inline-weergave ①.

①

Afbeelding 138 

Overlay plaatsen op de ultrasone inline-weergave

Stappen

1.

Druk op het gedeactiveerde pictogram Overlay om de ultrasone reconstructie
als overlay te plaatsen op het ultrasone videobeeld.
OPMERKING. Indien de Doppler-modus van het externe ultrasone instrument
is geactiveerd, dient u de kleurinformatie te controleren met de externe weerga-
ve.
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Stappen

2. Druk op het actieve Overlay-pictogram om de functie Overlay uit te schakelen.

De ultrasone videobeeldoverlay kan belangrijke structuren verborgen houden in de
onderliggende beeldset. Gebruik een aanvullende weergave om de beeldset weer te geven,
of schakel de ultrasone overlay uit om verborgen structuren te controleren.

De overlay aanpassen

Druk op het pictogram Image Settings op de Ultrasound Inline-weergave en selecteer het
tabblad Overlay in het dialoogvenster Image Settings.

①

③

②

④

Afbeelding 139 

Nr. Functie

① Past de Lower Threshold van het beeld aan. De donkerdere delen van het ultrasone
beeld worden niet weergegeven.

② Past de Upper Threshold van het beeld aan. De helderder delen van het ultrasone beeld
worden niet weergegeven.

③ Past de Intensity aan van het ultrasone beeld om de transparantie van de ultrasone
beeldoverlay te wijzigen.

④ Activeert de Green Overlay op het beeld om de kleur van het ultrasone beeld te wijzigen
naar groene tinten.

Ultrasone beelden
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11.5.3 Configuratie van ultrasone weergave

Algemene informatie

U kunt ultrasone beelden live weergeven. Geplande trajecten, objecten en punten worden in de
beelden weergegeven. Het volgende stelt een weergaveconfiguratie voor.

Voorgestelde schermindeling

① ② ③

④⑥ ⑤

Afbeelding 140 

Nr. Weergave

① Axiaal

② Coronaal

③ Sagittaal

④ 3D-overzicht

⑤ Ultrasone Inline-weergave zonder overlay

⑥ Ultrasone Inline-weergave met overlay

De instrumentpunt van een gevolgde, gekalibreerde, ultrasone sonde is identiek aan het midden
van de bovenste rand van de weergegeven ultrasone kegel. Het weergegeven traject ligt in het
ultrasone vlak.
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11.6 BK Medical ultrasonografie
11.6.1 Inleiding tot BK Medical ultrasonografie

Algemene informatie

Hersenverschuiving veroorzaakt door retractie, verlies van vocht, of verwijdering van tumor kan de
navigatienauwkeurigheid op basis van preoperatieve beelden, beperken. Ultrasonografie met
navigatie wordt gebruikt om:
• hersenverschuiving intraoperatief vast te stellen en te compenseren
• vaten te visualiseren en markeren

Voordat u begint

• De patiënt dient te zijn geregistreerd.
• Het ultrasone instrument dient goed te zijn aangesloten op het navigatiesysteem.
• Er moet een ultrasone adapter op de ultrasone sonde aangesloten zijn.

Lees de hoofdstukken Ultrasone adapters en Ultrasoon registratiefantoom in de
instrumentenhandleiding zorgvuldig door alvorens de ultrasone functies te gebruiken.

Voordat u een met ultrasonografie geleide navigatie uitvoert, dient de ultrasone sonde
eerst te worden gekalibreerd met het ultrasone registratiefantoom.

Beperkingen

Deze handleiding beschrijft hoe u de software dient te gebruiken om het ultrasone beeld te
regelen en vast te leggen. Deze handleiding biedt geen:
• Instructies voor het uitvoeren van een ultrasoon onderzoek of andere medische

procedures.
• Medische protocollen voor ultrasone onderzoeken of medische procedures.
• Interpretaties van vastgelegde scans.

Voordat u de BK Medical Ultrasonografie-softwarefuncties gaat gebruiken, dient u getraind
te zijn in klinische procedures voor het uitvoeren van ultrasone onderzoeken.

Weergegeven ultrasone beelden

De ultrasone beelden die worden weergegeven op het navigatiescherm zijn niet geschikt
voor diagnostisch gebruik. Gebruik het scherm van het ultrasone instrument als de
beeldkwaliteit essentieel is.

BK Medical ultrasonografie
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11.6.2 Starten met BK Medical ultrasonografie

Algemene informatie

De ultrasonografie-integratie vereist een videoverbinding tussen het ultrasone instrument en het
navigatiesysteem. Het BK Medical ultrasone instrument vereist een directe netwerkverbinding met
het Brainlab-systeem.

Ultrasonografie activeren

Afbeelding 141 

Stap

Open Tools > Ultrasound.
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11.6.3 De ultrasone sonde selecteren

Algemene informatie

Om een ultrasone sonde te navigeren, moet de sonde ten minste eenmaal worden gekalibreerd.

Een ultrasone sonde selecteren

Afbeelding 142 

Stap

Kies bij Tools > Ultrasound > Probes de BK Medical sonde die voor navigatie dient te worden
gebruikt door te drukken op het pictogram.
U wordt gevraagd om de sonde te verifiëren (zie pagina 209).
OPMERKING. De gekalibreerde sonde van uw keuze wordt gemarkeerd.
 

Zorg dat u de ultrasone sonde selecteert die werkelijk wordt gebruikt tijdens de navigatie.

Aanvullende opties

Opties

Druk op Add New Probe om een nieuwe sonde toe te voegen. Er wordt een reeks dialoogven-
sters geopend om de nieuwe sonde te kalibreren (zie pagina 236).

Om een sonde uit de lijst te wissen, drukt u op de bijbehorende toets X. U wordt gevraagd om
deze actie te verifiëren.
OPMERKING. Het is niet mogelijk om een al op dat moment actieve ultrasone sonde te verwij-
deren.
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11.6.4 De sondekalibratie verifiëren

Algemene informatie

Na elke ultrasone sondekalibratie, of na het kiezen voor een al gekalibreerde sonde, is het
belangrijk om de nauwkeurigheid van de kalibratie te verifiëren om een juiste beeldrepresentatie
te garanderen.

Dialoogvenster Ultrasound Verification

8

②①

Afbeelding 143 

Nr. Component

①

Wanneer u de ultrasone sonde op het Ultrasone registratiefantoom houdt, wordt er een
ultrasoon beeld weergegeven van de sonde.
• Kleine witte regio’s in het beeld vertegenwoordigen kalibratiepunten (snijden van de

draden in het fantoom).
• Gele draadkruizen geven de berekende positie van de gekalibreerde punten weer op

basis van de sondepositie.

②
Wanneer u de ultrasone sonde op de schedel van de patiënt houdt, wordt de geselecteer-
de beeldset gereconstrueerd volgens de werkelijke richting van het ultrasone vlak. U kunt
de anatomische oriëntatiepunten vergelijken met de MR-CT-gegevens.

Indien doppler-modus wordt gebruikt, dient u de juiste kleurreproductie op de
verificatiepagina te verifiëren met de externe ultrasone weergave. Voor de juiste
dopplerrepresentatie, is S-video-ingang noodzakelijk.

Informatie op het navigatiescherm bij de ultrasone doppler kan afwijken van de informatie
op het ultrasone systeem. Controleer het scherm en het externe ultrasone systeem voor
een meer gedetailleerd beeld.

Frequentie van verificatie

Elke keer als u een door ultrasonografie geleide navigatie uitvoert, dient u tijdens de sessie
de nauwkeurigheid van de kalibratie te verifiëren.
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Nauwkeurigheid verifiëren met de sonde (optie 1)

Stappen

1. Houd de sonde rechtop voor het ultrasone registratiefantoom.

2.
Verifieer in beeldweergave ① of de gele draadkruizen overeenkomen met de positie van
de witte regio’s. Indien elk draadkruis direct over het witte gebied ligt (staven), geeft dit
een nauwkeurige kalibratie aan.

3. Controleer de nauwkeurigheid door de sonde langzaam te bewegen om te zien of de
draadkruizen overeenkomen met de beweging van de staven.

Nauwkeurigheid direct op de schedel verifiëren (optie 2)

Stappen

1. Houd de sonde op een bekend oriëntatiepunt op de schedel van de patiënt.

2. In de Ultrasound Inline-weergave ② (zie pagina 227), dient u te controleren of de rich-
ting van het ultrasone beeld overeenkomt met de patiëntgegevens.

Volgende stappen

Opties

Als u tevreden bent met de nauwkeurigheid, drukt u op Accept om de kalibratie te bevestigen.

Als de nauwkeurigheid onvoldoende is, drukt u op Recalibrate.
Het dialoogvenster Rod Detection wordt geopend (zie pagina 216).

Het is ook mogelijk om de allereerste keer dat de ultrasone sonde wordt gekalibreerd, de kali-
bratie handmatig te verbeteren. Druk op Improve. Het dialoogvenster Manual Rod Placement
wordt geopend (zie pagina 217).

Aanvullende opties

Toets Functie

Flip

Flip biedt dezelfde functionaliteit als de ultrasonografie om het ultrasone
beeld aan te passen aan de wensen van de gebruiker.
Draait de ultrasone weergaven en de patiëntgegevens verticaal. Het stelt
de beeldrichting in volgens de ingestelde positie/patiëntrichting.
OPMERKING. Het gebruik van de flipfunctionaliteit maakt een reeds be-
staande kalibratie van een ultrasone sonde onbruikbaar. Druk op Flip op
de verificatiepagina om het ultrasone beeld aan te passen aan de behoef-
ten van de gebruiker.
 

Recalibrate
Met Recalibrate opent u het dialoogvenster Rod Detection en kunt u
daarna automatische kalibratie gebruiken om de kalibratie te verbeteren
(zie pagina 216).

Improve

Improve opent het dialoogvenster Manual Rod Placement. U kunt nu
handmatig de kalibratie verbeteren (zie pagina 217).
OPMERKING. U kunt de functie Improve alleen gebruiken na de eerste
keer dat de ultrasone sonde is gekalibreerd.
 

Accept Accepteert de geverifieerde ultrasonografie.
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Toets Functie

Cancel

Annuleert de ultrasonografie en brengt u terug naar het hoofdscherm.
OPMERKING. Als een ultrasone sonde reeds is gekozen en geverifieerd,
blijft deze eerder geselecteerde sonde de geselecteerde sonde als Can-
cel is geselecteerd op de verificatiepagina.
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11.6.5 Een nieuwe BK Medical ultrasone sonde kalibreren

Algemene informatie

U dient een kalibratie uit te voeren indien:
• Er geen sondes zijn gekalibreerd.
• Alle gekalibreerde sondes zijn gewist.
• De verificatie van de sondekalibratie mislukt.

Voorzorgsmaatregelen voor kalibratie

Het ultrasone registratiefantoom moet worden afgedekt tijdens de kalibratie om zeker te
zijn van de steriliteit van de ultrasone sonde.

BK Medical voorgekalibreerde ultrasone sondes worden gekalibreerd wanneer er minimaal
8 kalibratiestaven zichtbaar zijn. Normaal gesproken is dit bij een diepte van 7 cm of meer,
maar niet meer dan 11 cm.

Automatische kalibratie uitvoeren

Het dialoogvenster Rod Detection geeft u informatie over welke beeldobjecten worden gebruikt
voor automatische kalibratie.

①

Afbeelding 144 

Stappen

1. Stel de diepte in op 8 cm (indien mogelijk) en alle 8 staven moeten zichtbaar zijn.

2. Pas de rode lijnen ① aan om beeldartefacten die als staven kunnen worden beschouwd,
weg te filteren. Alles boven de bovenste lijn en onder de onderste lijn wordt genegeerd.

3.
Houd de sondepunt omhoog en in het midden van het rubber deel van het ultrasone re-
gistratiefantoom, waarbij u erop moet letten het ultrasone vlak uit te lijnen met het fan-
toom.

4.

De witte kalibratiepunten in het ultrasone beeld zijn groen omlijnd als ze door het kalibra-
tiealgoritme van de software worden gedetecteerd. Het ultrasone instrument dient enkele
seconden op zijn plaats te blijven.
• Als de kalibratie geslaagd is, wordt de pagina Ultrasound Verification geopend.
• Als de kalibratie mislukt is, wordt de pagina Manual Rod Placement geopend.
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Handmatige kalibratie uitvoeren

Als de kalibratie mislukt is, wordt het dialoogvenster Manual Rod Placement geopend. U kunt
handmatig de automatische kalibratie in dit dialoogvenster verbeteren, door handmatig de
automatisch geselecteerde staven van de automatische kalibratie aan te passen. De witte
kalibratiepunten van het ultrasone registratiefantoom in het ultrasone beeld worden gebruikt
voor de kalibratie.
Een voorbeeld van een correcte handmatige staafplaatsing vindt u op het ultrasone fantoom ①.

①

Afbeelding 145 

②

Afbeelding 146 

Stappen

1.

Er wordt een afbeelding van het ultrasone beeld gebruikt voor kalibratie. De geselecteer-
de kalibratiepunten worden automatisch gemarkeerd met witte draadkruizen. De positie
van het draadkruis bevindt zich in het midden van de witte kalibratiepunten van het ultra-
sone beeld.
OPMERKING. Als de kalibratiepunten van het registratiefantoom niet duidelijk zichtbaar
zijn in de weergave, dan drukt u op Try Again. De software keert terug naar het dialoog-
venster Rod Detection waar u een nieuwe automatische kalibratie kunt uitvoeren.
 

2.

• Om de positie van het kalibratiepunt aan te passen, drukt u op het draadkruis van dat
kalibratiepunt om de positie ervan te wijzigen. Het geselecteerde draadkruis wordt geel
gemarkeerd.

• Om een kalibratiepunt te plaatsen, drukt u op de gewenste locatie op het scherm. Het
huidige punt (weergegeven in geel) beweegt naar het aangegeven gebied. U kunt nu
handmatig de kalibratiepunten aanpassen tot ze overeenkomen met het midden van de
witte staven op het ultrasone beeld.

Gebruik de vergrote weergave ② om de positie fijn af te stellen.
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Stappen

3.

Plaats elk kalibratiepunt, één voor één.
• Voor het toevoegen van kalibratiepunten of om aanvullende staven te selecteren, drukt

u op Add Rod.
• Voor het verwijderen van kalibratiepunten of om aanvullende staven te deselecteren,

drukt u op Remove Rod.
OPMERKING. Er zijn minstens acht kalibratiepunten nodig om een kalibratie uit te voe-
ren.
 

4.

Druk op Calibrate om een herkalibratie uit te voeren op basis van handmatig gekalibreer-
de punten.
Als de handmatige kalibratie mislukt is, wordt de pagina Ultrasound Calibration Error
geopend. Druk op:
• Try Again om het herpositioneren van de kalibratiepunten te verbeteren.
• Cancel om de ultrasone kalibratie af te breken.

Als de kalibratie succesvol is, vraagt de software u om de nauwkeurigheid ervan te verifi-
eren (zie pagina 219).

Aanvullende opties voor handmatige kalibratie

Toets Functie

Add Rod
Voegt een aanvullend kalibratiepunt (draadkruis) toe om een nieuwe staaf te
definiëren. Er dienen minstens acht kalibratiepunten te worden gedefinieerd
voor een succesvolle kalibratie.

Remove Rod Verwijdert het geselecteerde (gele) draadkruis.

Reset Herstelt het eerst geselecteerde kalibratiepunt dat werd geselecteerd voor
handmatige kalibratie.

Try Again

De pagina Rod Detection wordt geopend wanneer de toets Try Again wordt
gebruikt, zodat de automatische kalibratie wordt gebruikt voor:
• het uitvoeren van een succesvolle automatische kalibratie (zie pagina 216)

of
• het vastleggen van een nieuw ultrasoon beeld voor handmatige kalibratie.

Calibrate Voert een nieuwe kalibratie uit met gebruik van de handmatig gedefinieerde
kalibratiepunten.

Cancel Annuleert de kalibratie van de ultrasone sonde en brengt u terug naar het
hoofdscherm.
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Een ultrasone kalibratie verifiëren

8

②①

Afbeelding 147 

Stappen

1. Plaats de ultrasone sonde op het ultrasone registratiefantoom. In weergave ① dienen
de staven en draadkruizen van de kalibratie overeen te komen met die van het fantoom.

2. In weergave ② kunt u de kalibratie-overlays zien met de ultrasone gegevens (weergege-
ven in groen). Vergelijk anatomische oriëntatiepunten met de MR/CT-gegevens.

3.

Kies een van de volgende opties:
• Druk op Recalibrate. Het dialoogvenster Rod Detection wordt geopend voor de auto-

matische ultrasone kalibratie.
• Druk op Improve. Het dialoogvenster Manual Rod wordt geopend om de kalibratie

handmatig te verbeteren.
• Druk op Accept om de momenteel geverifieerde sonde te accepteren.
• Druk op Cancel om de momenteel geverifieerde sonde te annuleren. U wordt dan te-

ruggebracht naar het hoofdscherm.

OPMERKING. Voor meer informatie over het verifiëren van de ultrasonografie, raadpleegt u het
hoofdstuk Sondekalibratie verifiëren op pagina 233.
 

Nauwkeurigheid van de ultrasone kalibratie controleren

Controleer altijd de nauwkeurigheid van de ultrasone tracking na kalibratie door te testen
of de ultrasone sonde correct wordt weergegeven in de CT/MR-gegevens. Wijs met de
sonde op bekende anatomische oriëntatiepunten en controleer de weergegeven positie op
het scherm.
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11.6.6 BK Medical ultrasone instrumenten

Toegang tot ultrasone instrumenten

Nadat u de kalibratie heeft geverifieerd, toont het dialoogvenster Tools > Ultrasound alle
beschikbare functies voor BK Medical Ultrasound.

Afbeelding 148 
Wanneer u de BK Medical Ultrasound-softwarelicentie heeft, zijn de volgende ultrasone
instrumenten beschikbaar:

Instrument Uitleg Zie

Ultrasound Probes Selecteer en verifieer een vooraf gekalibreerde ultraso-
ne sonde of kalibreer een nieuwe sonde. Pagina 232

Disconnect BK Medical Koppelt de huidige ultrasone sonde los. Pagina 230

Object Shift Verplaats omkaderde objecten. Pagina 155

Ultrasound Landmarks Definieer oriëntatiepunten binnen een ultrasoon beeld. Pagina 167

3-D Ultrasound Acquisiti-
on Vastleggen van een ultrasone 3D-beeldset. Pagina 241
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11.6.7 3-D BK Medical ultrasone acquisitie

Overzicht

3-D Ultrasound Acquisition kunt u nieuwe beeldensets intraoperatief vastleggen door het
volume van het hoofd van de patiënt te scannen. De nieuwe beeldset kan worden gebruikt voor
navigatiedoeleinden.

Nauwkeurigheid van de vastgelegde gegevens

Als er een ultrasone adapter losraakt, zal de intraoperatief verkregen 3D-ultrasone beeldset
mogelijk niet overeenkomen met de preoperatieve beeldset.

Verkregen 3D-ultrasone gegevens kunnen na verloop van tijd afwijken van de
daadwerkelijke anatomie van de patiënt, bijv. als gevolg van hersenverschuiving of
resecties.

3-D Ultrasound Acquisition kan alleen nauwkeurig worden uitgevoerd voor weefsels die
constant blijven ten opzichte van het Mayfield referentieframe.

Tips voor het vastleggen van 3D ultrasoon

Afbeelding 149 
• Beweeg de adapter in één lange, langzame en gelijkmatige beweging (ongeveer 10 seconden).
• Het volgframe moet zo veel mogelijk naar de camera zijn gericht.
• Beweeg de adapter niet tweemaal over hetzelfde gebied.
• Houd de adapter ongeveer loodrecht. Slechts een kleine afwijking is acceptabel.
• Het ultrasone instrument moet steeds op het interessegebied zijn gefocust.

Om een vertraging tussen het ultrasone beeld en de correlatie ervan met CT/MR-beelden te
voorkomen, moet de sonde langzaam en soepel worden bewogen. Voor een maximale
nauwkeurigheid moeten de ultrasone gegevens in één enkele langzame beweging worden
vastgelegd.
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Dialoogvenster voor toegang tot Acquisition of 3-D Ultrasound

Afbeelding 150 

Stap

Selecteer Ultrasound > Tools en druk op 3-D Ultrasound Acquisition voor het openen van het
dialoogvenster Acquisition of 3-D Ultrasound.

Ultrasone beelden opnemen

Stappen

1.

• Houd de sonde op het interessegebied en druk op Start om te starten met het vastleg-
gen van de ultrasone gegevens.

• Draai de punt langzaam, om de ultrasone beelden nauwkeurig op te nemen en let er
tegelijkertijd op dat u het weefsel van de patiënt niet beschadigt.

OPMERKING. De toets Stop wordt nu weergegeven.
 

2.
Nadat het vastleggen van de ultrasone beelden is voltooid, drukt u op Stop.
OPMERKING. Het is mogelijk om door te gaan met het vastleggen van ultrasone beel-
den, tot 500 stuks, door opnieuw te drukken op Start.
 

3. Druk op Accept om de verkregen beeldset op te slaan.

4. Als er al ultrasone beelden zijn verkregen, kunt u drukken op Clear om ze te wissen.

Opgeslagen beelden

De software slaat tot 500 beelden op, die worden samengevoegd in één beeldset. De nieuwe
beeldset kan worden gebruikt voor navigatiedoeleinden (zie pagina 140).

BK Medical ultrasonografie

242 Softwarehandleiding Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



11.6.8 BK Medical ultrasone beelden

Algemene informatie

U kunt ultrasone beelden live weergeven. Geplande trajecten, objecten en punten worden in de
beelden weergegeven.

Voordat u begint

Controleer of het ultrasone instrument correct is aangesloten op het navigatiesysteem via een
netwerkverbinding.

Ultrasone beelden weergeven

Stappen

1. Druk op het Oog-pictogram binnen de weergave op het hoofdscherm dat u wilt
weergeven.

2. Selecteer het tabblad Other Views.

3.

Druk op Ultrasound-weergave of Ultrasound Inline-weergave. Het dialoogvenster wordt
gesloten en de weergave wordt bijgewerkt met het geselecteerde ultrasone beeld.
OPMERKING. Daarnaast heeft de Ultrasound Inline-weergave een datasetselectie no-
dig (zie pagina 227).
 

Ultrasone beelden stilzetten

Het is mogelijk een ultrasone weergave te bevriezen met het pictogram Ultrasound Freeze
binnen een ultrasone weergave.

Stappen

1.

Druk op het gedeactiveerde pictogram Ultrasound Freeze binnen de weergave
van een Ultrasound-weergave of in een Ultrasound Inline-weergave.
Dit is alleen van toepassing op de ultrasone weergave waarin het pictogram is
geactiveerd.

2. Druk op het geactiveerde pictogram Ultrasound Freeze om het bevriezen van
het ultrasone beeld op te heffen.

Om ultrasone beelden te bevriezen, dient u erop te letten dat u de functie Ultrasound
Freeze in de software gebruikt en niet die van het ultrasone instrument.

Verschillende ultrasone weergaves

Weergave Uitleg

Ultrasound
Hiermee kunt u het ultrasone beeld weergeven.
Geplande trajecten, objecten en punten worden in de beelden weergegeven.

Ultrasound Inline
Hiermee kunt u de geselecteerde beeldset met gereconstrueerde CT/MR-ge-
gevens weergeven om te koppelen aan de ultrasonografie (zie pagina 227).
Geplande trajecten, objecten en punten worden in de beelden weergegeven.
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De ultrasone weergaverichting en de patiëntrichting die zijn gebruikt in de ACS-weergaves
zijn onafhankelijk van elkaar. Een wijziging van de richting voor de ACS-weergave heeft
geen invloed op de ultrasone weergave.

De weergave van ultrasone en videobeelden kan vertraagd worden als het systeem de
volledige capaciteit benut.
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11.6.9 Ultrasound Inline-weergave

Overzicht

Met de weergave Ultrasound Inline kunt u de geselecteerde beeldset met gereconstrueerde
CT/MR-gegevens weergeven om te koppelen aan de ultrasonografie.

Een ultrasone reconstructie weergeven

Stappen

1. Druk op het pictogram Oog.

2. Selecteer het tabblad Other Views. 

3. Druk op Ultrasound Inline-weergave. Het dialoogvenster wordt gesloten en de weergave
wordt bijgewerkt met de Ultrasound Inline-weergave.

4.
Indien meer dan één beeldset beschikbaar is, wordt het dialoogvenster Select Set geo-
pend. Selecteer de beeldset die u wilt tonen in de weergave. Het dialoogvenster wordt
gesloten en de weergave wordt bijgewerkt met de Ultrasound Inline-weergave.

Beeldweergave

De weergave rechtsboven toont de Ultrasound Inline-weergave ①.

①

Afbeelding 151 

Overlay plaatsen op de ultrasone inline-weergave

Stappen

1.

Druk op het gedeactiveerde pictogram Overlay om de ultrasone reconstructie
als overlay te plaatsen op het ultrasone videobeeld.
OPMERKING. Indien de Doppler-modus van het ultrasone instrument is geacti-
veerd, dient u de kleurinformatie te controleren met de externe weergave.
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Stappen

2. Druk op het actieve Overlay-pictogram om de functie Overlay uit te schakelen.

De ultrasone videobeeldoverlay kan belangrijke structuren verborgen houden in de
onderliggende beeldset. Gebruik een aanvullende weergave om de beeldset weer te geven,
of schakel de ultrasone overlay uit om verborgen structuren te controleren.

De overlay aanpassen

Druk op het pictogram Image Settings op de Ultrasound Inline-weergave en selecteer het
tabblad Overlay in het dialoogvenster Image Settings.

①

③

②

④

Afbeelding 152 

Nr. Functie

① Past de Lower Threshold van het beeld aan. De donkerder van het ultrasone beeld wor-
den niet weergegeven.

② Past de Upper Threshold van het beeld aan. De helderder delen van het ultrasone beeld
worden niet weergegeven.

③ Past de Intensity aan van het ultrasone beeld om de transparantie van de ultrasone
beeldoverlay te wijzigen.

④ Activeert de Green Overlay op het beeld om de kleur van het ultrasone beeld te wijzigen
naar groene tinten.
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11.6.10 Configuratie van ultrasone weergave

Algemene informatie

U kunt ultrasone beelden live weergeven. Geplande trajecten, objecten en punten worden in de
beelden weergegeven. Het volgende stelt een weergaveconfiguratie voor.

Voorgestelde schermindeling

① ② ③

④⑥ ⑤

Afbeelding 153 

Nr. Weergave

① Axiaal

② Coronaal

③ Sagittaal

④ 3D-overzicht

⑤ Ultrasone Inline-weergave zonder overlay

⑥ Ultrasone Inline-weergave met overlay

De instrumentpunt van een gevolgde, gekalibreerde, ultrasone sonde is identiek aan het midden
van de bovenste rand van de weergegeven ultrasone kegel. Het weergegeven traject ligt in het
ultrasone vlak.
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12 PAINT-NAVIGATIE
12.1 Inleiding
12.1.1 Overzicht

Algemene informatie

Met de functie Paint kunt u chirurgisch verwijderde weefselvolumes op de anatomie van de
patiënt volgen. De gevolgde informatie kan worden bekeken als een apart object binnen de
beeldensets van de patiënt op het scherm.

Gebruikstoepassingen voor de functie Paint

De functie Paint is handig voor bepaalde gevallen zoals resectie van poliepen, tumoren of
weefsel in het algemeen (zoals de wand van een sinusholte). Het is bedoeld voor navigatie op
onbuigzame structuren, in plaats van voor een tumor die zich diep in het weefsel bevindt, waar
hersenverplaatsing kan plaatsvinden.
Nadat weefsel is gereseceerd, gebruikt u het Paint-instrument om het gereseceerde gebied te
volgen om objecten te creëren die een overlay vormen op de beeldset van de patiënt. Als er zich
bijvoorbeeld poliepweefsel bevindt in de beeldset, dat niet wordt bedekt door het Paint-object, kan
verdere resectie noodzakelijk zijn.
OPMERKING. De nauwkeurigheid van de positie van het weergegeven object hangt af van
algemene navigatienauwkeurigheid. Het gebruik van de functie Paint is geen vervanging voor
intraoperatieve beeldvorming.
 

Elastische anatomische structuren kunnen tijdens painting verschuiven. Daardoor kunnen
gemarkeerde gebieden groter zijn dan verwacht.

Paint-instrumenten

De functie Paint is bedoeld om te worden gebruikt met het Paint-instrument (pointer met
meervoudige punt gecombineerd met een Paint-pointer-punt). De punten zijn sferisch om
intraoperatieve weefselbeschadiging te voorkomen.
OPMERKING. U kunt ook alle pointers, het wegwerpstilet en instrumenten die zijn gekalibreerd
met instrumentadapterframes (groottes: M, ML, L, XL) gebruiken, voor het creëren van Paint-
objecten.
 

Voor instrumenten zonder een gekalibreerde doorsnede, zoals pointers, wordt een
sferische kwast van 4 mm door de software gebruikt, om de doelruimte te kleuren. Het
creëren van Paint-objecten met dergelijke instrumenten kan daarom leiden tot grotere
Paint-objecten dan verwacht. Voor instrumenten met een bepaalde doorsnede wordt een
cilindrische kwast gebruikt met dezelfde hoogte en breedte als de doorsnede van het
instrument.
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12.2 Paint-instrumenten kalibreren en verifiëren
12.2.1 Overzicht

Algemene informatie

Paint-instrumenten zijn vooraf gekalibreerd. Verdere kalibratie door de gebruiker is niet nodig.
Om het Paint-instrument te gebruiken, dient u de kalibratie te laden en de nauwkeurigheid ervan
verifiëren met een ICM4 of het referentieframe.

Dialoogvensters Kalibratie en Verificatie

Afbeelding 154 

Een voorkalibratie laden

Stappen

1. Houd het Paint-instrument en de ICM4 (of referentieframe) in het zichtveld van de came-
ra.

2. Druk voor het laden van een voorkalibratie op Load in het dialoogvenster Instrument Ca-
libration.

3.

Als er voorkalibraties voor meerdere instrumenten beschikbaar zijn, selecteert u Paint In-
strument in het dialoogvenster Select Instrument.
OPMERKING. Zorg dat u een correct formaat instrumentadapterframe heeft bevestigd,
zoals aangegeven in het dialoogvenster.
 

4.

Verifieer de kalibratie in het dialoogvenster Verification of Calibration.
OPMERKING. Verdere instructies over verificatie van dit instrument kunt u vinden in het
hoofdstuk Instrumenten kalibreren (zie pagina 201).
 

OPMERKING. Bij het verifiëren van de nauwkeurigheid met het referentieframe, is de af-
wijking van de punt minimaal 2,8 mm door de sferische punt op het Paint-instrument. Om
de nauwkeurigheid van de punt te bepalen, houdt u het Paint-instrument rechtop in de
referentieframekegel en trekt u 2,8 mm af van de weergegeven puntafwijking.
 

Laad altijd de voorgekalibreerde instrumentkalibratie bij gebruik van het Paint-instrument
omdat een handmatige kalibratie niet nauwkeurig is.
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12.3 De Paint-functie gebruiken
12.3.1 Navigatie

Voordat u begint

• Dient de patiënt te zijn geregistreerd en de navigatie nauwkeurig te zijn geverifieerd.
• Dient de genavigeerde instrumentkalibratie zijn geverifieerd.

De nauwkeurigheid van de navigatie en registratie heeft direct invloed op de
nauwkeurigheid van de functie Paint.

Beperkingen

De functie Paint kan niet worden gebruikt als de modus Freeze is ingeschakeld.
Daarnaast kan de functie Paint niet worden gebruikt als een offset van een instrumentpunt wordt
bepaald (zie pagina 178).

De functie Paint gebruiken

①

Afbeelding 155 

Stappen

1.

Druk op Paint ① in de menubalk om een Paint-sessie te starten.
OPMERKING. De toets Paint moet eerst worden geactiveerd via Tools > Settings > Op-
tional Menu Bar Button (zie pagina 50).
 

2.

Breng het instrument in het zichtveld van de camera en markeer het interessegebied op
de anatomie van de patiënt. Het gemarkeerde gebied wordt dienovereenkomstig weerge-
geven in de beeldweergaves.
OPMERKING. Painting begint alleen wanneer het instrument langzaam wordt genavi-
geerd. Het stopt automatisch indien het instrument snel meer dan een 1 cm wordt bewo-
gen.
 

3.
Nadat u klaar bent met het markeren van het interessegebied, drukt u opnieuw op Paint.
Het dialoogvenster Paint Object Options wordt geopend zodat u het object kunt aanpas-
sen (zie pagina 252).
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12.3.2 Een Paint-object aanpassen

Dialoogvenster Paint-object

Het dialoogvenster Paint Object Options toont het resulterende Paint-object met de naam
weergegeven.

Afbeelding 156 

Opties

Om het huidige gemarkeerde gebied op te slaan, drukt u op Accept.

Om het huidige gemarkeerde gebied te wissen, drukt u op Reject.

Paint-objecten aanpassen

Opties

Om het Paint-object een andere naam te geven, drukt u op Edit en definieert u een nieuwe
naam in het dialoogvenster Enter Name.

Om de kleur van het Paint-object te wijzigen, selecteert u een kleur uit het palet.
OPMERKING. De geselecteerde kleur zal worden gebruikt voor volgende Paint-sessies.
 

OPMERKING. U kunt het Paint-object ook later aanpassen via Data > Objects. Paint-objecten
worden op dezelfde wijze behandeld als een ander object.
 

De Paint-functie gebruiken
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12.3.3 Paint-objecten beheren

Algemene informatie

Wanneer u drukt op Accept in het dialoogvenster Paint Object Options (zie pagina 252), wordt
het gekleurde gebied opgeslagen als een nieuw object (wanneer het voor de eerste keer tijdens
een operatie wordt gebruikt).
Wanneer u de functie Paint tijdens een operatie opnieuw gebruikt en drukt op Accept, dan wordt
het paint-gebied toegevoegd aan het eerder opgeslagen Paint-object.
U heeft echter ook de volgende opties:
• U kunt het paint-gebied opslaan als een nieuw object
• U kunt het paint-gebied toevoegen aan een ander object (bijv. een object gepland in iPlan)

Een nieuw pain-object creëren

Volg deze stappen om het zojuist gecreëerde paint-gebied op te slaan als een nieuw object:

Afbeelding 157 

Stappen

1. Nadat u klaar bent met het markeren van het interessegebied, wordt het dialoogvenster
Paint Object Options geopend.

2. Druk op Choose Different Object. Het dialoogvenster Select Object to Modify wordt
geopend.

3. Druk op Create new object.

4. Definieer een naam voor het nieuwe object in het dialoogvenster Enter Name.

5. Druk op Accept in het dialoogvenster Paint Object Options om het nieuwe object op te
slaan.

OPMERKING. Het nieuwe object wordt ook geselecteerd voor volgende Paint-sessies.
 

Andere objecten toevoegen

Ga als volgt te werk om het zojuist gepainte gebied op te slaan voor een reeds bestaand object:

Stappen

1. Nadat u klaar bent met het markeren van het interessegebied, wordt het dialoogvenster
Paint Object Options geopend.
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Stappen

2. Druk op Choose Different Object. Het dialoogvenster Select Object to Modify wordt
geopend.

3. Selecteer het object uit de lijst waar u het paint-gebied aan wilt toevoegen.

4. Druk op Accept in het dialoogvenster Paint Object Options om het aangepaste object
op te slaan (paint-gebied plus geselecteerde originele object).

OPMERKING. Het geselecteerde object zal ook worden geselecteerd voor volgende Paint-
sessies.
 

Het patiëntplan wordt aangepast wanneer wijzigingen aan het object worden geaccepteerd.
Dit kan nadien niet meer ongedaan gemaakt worden.

De Paint-functie gebruiken
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13 NAVIGATIEUITLIJNINGSIN
STRUMENTEN

13.1 VarioGuide
13.1.1 Inleiding

VarioGuide-navigatie

De VarioGuide is een voorgekalibreerd instrument dat u kunt gebruiken voor het uitvoeren van
frameloze biopsies en katheterplaatsingen. De VarioGuide-wizard in de software begeleidt u door
de stappen die nodig zijn om het instrument op de juiste wijze uit te lijnen op een gepland traject.
Met de VarioGuide kunt u de voorgekalibreerde wegwerpbiopsienaald type A navigeren op het
traject. De VarioGuide gebruikt het actuele actieve/doeltraject voor uitlijning.

Het is ook mogelijk andere gevolgde instrumenten (bijvoorbeeld standaard biopsienaalden met
een instrumentadapter bevestigd) en niet-gevolgde instrumenten te navigeren.

Nauwkeurigheid van de biopsie

Nauwkeurige biopsieën met behulp van de VarioGuide in combinatie met de
wegwerpbiopsienaald van Brainlab zijn mogelijk voor laesies met een diameter die groter is
dan 10 mm.
Houd er rekening mee dat de nauwkeurigheid vermindert:
• wanneer de diepte van de laesie toeneemt;
• wanneer de totale afstand tussen de VarioGuide en de doellaesie toeneemt;
• door de flexibiliteit van het instrument.

Positioneer de VarioGuide dicht bij het hoofd (houd rekening met zichtbaarheid en let erop dat
onderdelen niet in botsing komen met het hoofd tijdens het verplaatsen). Houd er rekening mee
dat de mogelijke afwijkingen van het geplande doel groter zijn voor flexibelere instrumenten.

Voordat u begint

Monteer de VarioGuide zoals beschreven in de instrumentenhandleiding.

Overzicht van de workflow

Workflow Zie

1. Nauwkeurigheid van VarioGuide verifiëren. Pagina 257

2. De wegwerpbiopsienaald type A (indien van toepassing) verifiëren. Pagina 273

3.
De VarioGuide in de eerste positie plaatsen. Dit plaatst de scharnieren van
de VarioGuide in een middenpositie wat de basis levert voor volgende aan-
passingen.

Pagina 259

4. Gebruik grove aanpassingen om de VarioGuide uit te lijnen met het geplan-
de ingangspunt en traject. Pagina 260
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Workflow Zie

5. Precieze aanpassingen gebruiken om de VarioGuide uit te lijnen met het
traject. Pagina 261

6. Controleer de uitlijning en voer indien nodig verdere fijnafstellingen uit. Pagina 263

7.
Navigeer het instrument naar het geplande doelpunt:
• Algemene instrumentatie
• Wegwerpbiopsienaald type A

Pagina 264
Pagina 265

Minimaal invasieve procedures

Voor biopsies waarbij het visueel controleren van anatomische oriëntatiepunten voor
navigatienauwkeurigheid lastig is vanwege de minimaal invasieve benadering, moet zorgvuldig en
voortdurend worden geverifieerd aan de hand van de anatomische oriëntatiepunten die in het
afgedekte gebied toegankelijk zijn.

VarioGuide
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13.1.2 Instrumenten verifiëren

De VarioGuide verifiëren

①

②

Afbeelding 158 

Stappen

1.
Open Tools > Instruments en druk op VarioGuide.
Het dialoogvenster VarioGuide Verification wordt geopend.

2.

Plaats een pointer ① één voor één in draaipunten op de geleideschijf. De software toont
de afwijking. De geleideschijf bevat acht draaipunten. U dient ten minste drie punten te
verifiëren, afhankelijk van de toegankelijkheid door de positie van de VarioGuide.
Wanneer de algehele afwijking minder is dan 1,0 mm, brandt het lampje ② groen om aan
te geven dat de nauwkeurigheid voldoende is.

Problemen oplossen met de verificatie van de VarioGuide

Als de nauwkeurigheid niet voldoende is, dient u ervoor te zorgen dat:
• De VarioGuide op de juiste wijze is gemonteerd
• De geleideschijf goed is bevestigd
• Het VarioGuide-frame niet is verbogen

De wegwerpbiopsienaald verifiëren

Zie de instructies op pagina 273.
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13.1.3 Toegang tot de VarioGuide-wizard

Voordat u begint

Zorg dat u een traject heeft gedefinieerd (zie pagina 160).

VarioGuide-navigatie activeren

Afbeelding 159 

Stap

Open Tools en druk op VarioGuide.
Het dialoogvenster Initial Position wordt geopend.

VarioGuide
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13.1.4 De eerste positie bepalen en grove aanpassingen uitvoeren

De eerste positie definiëren

①

③

②

Afbeelding 160 

Stappen

1.
Schuif de framehouder in het schijfgewricht tot de framehouder de lijn op het schijfge-
wricht bereikt.
Lijn de horizontale en verticale lijnen op beide componenten uit ①.

2. Lijn de lijnen op de framehouder uit met de lijnen op het VarioGuide-frame ②.

3. Vergrendel alle gewrichten door de schroeven vast te maken.

4. Druk op Proceed om verder te gaan naar de grove afstellingsstappen.

OPMERKING. Druk op Assembly Video ③ voor een instructie-animatie om de VarioGuide te
monteren.
 

OPMERKING. Het is handig om deze afstellingen ingesteld te hebben als het instrument is
gemonteerd na sterilisatie.
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De VarioGuide grof afstellen

Stappen

1.

①

Stel met de middelste spanningshendel ①
de VarioGuide af om het traject uit te lijnen
en het weergegeven draadkruis overeen te
laten komen met het geplande ingangspunt
in de beeldweergave.
OPMERKING. Indien nodig, draai het 3D-
beeld tot het overeenkomt met de richting
van de patiënt (druk op de linker- en rechter-
bovenhoeken van de beeldweergave).
 

Nadat het draadkruis en het ingangspunt zijn
uitgelijnd en het instrument grofweg is uitge-
lijnd met het traject, toont de software Lock
joint!
De software geeft de minimum instrument-
lengte weer die nodig is om het geplande
doelpunt te bereiken.

2. Draai de middelste spanningshendel naar rechts om hem te vergrendelen.

3.
Nadat het gewricht op de juiste wijze is afgesteld, vraagt de software u verder te gaan
naar de volgende afstellingsstap.
U kunt ook naar volgende stappen gaan door te drukken op Proceed.

VarioGuide
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13.1.5 Fijnafstellingen uitvoeren

Afstellingstappen

Drie gewrichten (Joint 1, Joint 2 en Joint 3) moeten worden afgesteld om de VarioGuide te
kunnen uitlijnen. Om elke afstelling uit te voeren:
• Maak het gewricht los dat wordt aangegeven in elk dialoogvenster. De software herkent het

bijbehorende gewricht en geeft de waarde weer waarmee het gewricht moet worden afgesteld.
• Wanneer de afwijking dicht bij 0° ligt, geeft de software Lock joint! weer in het dialoogvenster

en gaat het lampje groen branden.
• Nadat elk gewricht op de juiste wijze is afgesteld, vraagt de software u verder te gaan naar de

volgende afstellingsstap. U kunt ook naar volgende stappen gaan door te drukken op Proceed.
OPMERKING. Met de software kunt u verdergaan naar de volgende stap zelfs als het lampje nog
niet groen brandt. Zorg ervoor dat de nauwkeurigheid voldoende is voordat u verder gaat.
 

De VarioGuide opnieuw uitlijnen

Als u de geleideschijf aanpast, of als u de instrumentdoorsnede wijzigt, dient u de
VarioGuide uit te lijnen met het traject.

De VarioGuide afstellen op het geplande traject

Stappen

1.

Draai de VarioGuide rond Joint 1 onge-
veer 60° om de metingsweergave te active-
ren.
Pas Joint 1 aan tot de afwijking dicht bij 0°
ligt.

2.

Pas Joint 2 aan tot de afwijking dicht bij 0°
ligt.
Draai Joint 2 voorzichtig tot de weergege-
ven hoekafwijking bijna 0° is. Vervolgens
kunt u Joint 2 vergrendelen.

NAVIGATIEUITLIJNINGSINSTRUMENTEN

Softwarehandleiding Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 261



Stappen

3. Pas Joint 3 aan tot de afwijking dicht bij 0°
ligt.

Nadat alle afstellingsstappen zijn voltooid, wordt het dialoogvenster Review Alignment geopend
waarin u de nauwkeurigheid van de uitlijning kunt verifiëren.

VarioGuide
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13.1.6 Nauwkeurigheid verifiëren

Nauwkeurigheid verifiëren

Afbeelding 161 

Stappen

1. Controleer of de VarioGuide (roze) op de juiste wijze is uitgelijnd met het geplande traject
(groen).

2.

De software toont de geschatte afwijking van de VarioGuide tot het geplande ingangs-
punt en de doelpunten van het traject.
Indien de nauwkeurigheid dicht bij 0° ligt, gaat het lampje dat bij elk gewricht hoort, groen
branden.

3.

• Als u tevreden bent met de uitlijning, drukt u op Confirm. De navigatieweergave wordt
geopend.

• Als er een grote afwijking is in de nauwkeurigheid, of als u de uitlijning wilt herhalen,
dan drukt u op Start Again. Het dialoogvenster Initial Position wordt geopend.

OPMERKING. Nadat u op succesvolle wijze de VarioGuide heeft uitgelijnd en de nauwkeurigheid
ervan heeft geverifieerd, kunt u de verificatie op elk moment heropenen door te drukken op
VarioGuide in het dialoogvenster Tools.
 

Minimaal invasieve procedures

Voor biopsies waarbij het visueel controleren van anatomische oriëntatiepunten voor
navigatienauwkeurigheid lastig is vanwege de minimaal invasieve benadering, moet zorgvuldig en
voortdurend worden geverifieerd aan de hand van de anatomische oriëntatiepunten die in het
afgedekte gebied toegankelijk zijn.
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13.1.7 Algemene instrumenten navigeren met behulp van de VarioGuide

Algemene informatie

Nadat u de VarioGuide heeft uitgelijnd, kunt u de geleider gebruiken om een instrument
(bijvoorbeeld een standaard biopsienaald) te navigeren naar het geplande doelpunt van het
traject.

Navigatiescherm

Voor de beste resultaten adviseren wij de weergaves Auto-Pilot, Axial, Coronal en Sagittal te
gebruiken om het instrument, bijv. de biopsienaald, langs het traject naar het doelpunt te geleiden.

Afbeelding 162 
De VarioGuide wordt weergegeven in de beeldweergaves die al zijn uitgelijnd op het traject. De
software geeft de afstand weer van de onderkant van de geleidschijf (aangegeven door een roze
draadkruis) tot het doelpunt.

VarioGuide
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13.1.8 De wegwerpbiopsienaald navigeren met behulp van de VarioGuide

Het volgen van de naald

De software volgt de inbrengdiepte van de naald via twee reflecterende schijven op het volgframe
van de naald. Het traject van de naald wordt gevolgd via het volgframe van de VarioGuide.

Voordat u begint

Stap

Zorg dat de naald is gecontroleerd (zie pagina 273).

De stoppositie op de naald berekenen

Stappen

1.
①

②

Let op de afstand tot de doelwaarde die op het
scherm wordt weergegeven.
Houd er rekening mee dat het 10 mm-snijven-
ster ① op de wegwerpbiopsienaald type A
op 2,0 mm afstand ligt van de punt van de
naald ②.
OPMERKING. Controleer of de afstand tussen
de biopsiebuis en het doel kleiner is dan:
(Lengte biopsienaald) minus (Lengte biopsie-
buis).
 

2. 50 mm
Om de stoppositie op de naald te berekenen,
dient u de afstand tot de doelwaarde (getoond
op het navigatiescherm) op te tellen bij de
doorsnede van de geleideschijf (50 mm).

3.

③
Meet de berekende stoppositie op de weg-
werpbiopsienaald type A met de liniaal.

4. Bevestig de stopper ③ op de biopsienaald op de berekende positie.

5. Plaats de biopsienaald in de geleideschijf en navigeer de naald naar het geplande doel-
punt (zie pagina 272).

Om te zorgen voor de juiste penetratiediepte van wegwerpbiopsienaald type A, is het
belangrijk om stappen 3 en 4 te volgen. Indien het volgframe op de naald verborgen is voor
weergave tijdens navigatie, voorkomt de positie van de stop dat de naald verder penetreert
dan het geplande doel.
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De geleideschijf hanteren

②①

Afbeelding 163 

Wees erop bedacht dat als u de sluitring ① van de geleideschijf verwijdert (bijv. om het
ingebrachte instrument te verwijderen), de buitenste schijf ② ook loskomt. Zorg ervoor dat
u de componenten van de geleideschijf voorzichtig hanteert als u deze verwijdert.

VarioGuide
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13.2 Frameloos biopsiesysteem
13.2.1 Inleiding

Het frameloze biopsiesysteem

U kunt het frameloze biopsiesysteem gebruiken voor het uitvoeren van frameloze biopsies,
gestuurd door de navigatiesoftware.
U kunt navigeren:
• De vooraf gekalibreerde wegwerpbiopsienaald type A naar een traject dat vooraf is gepland

met iPlan of het navigatiesysteem.
• Andere gevolgde instrumenten (bijvoorbeeld standaard biopsienaalden met een

instrumentadapter bevestigd) en niet-gevolgde instrumenten.

Deze paragraaf

Dit hoofdstuk bevat informatie over het gebruik van het frameloze biopsiesysteem voor
navigatie van de wegwerpbiopsienaald type A.
Als u een ander gevolgd instrument wilt navigeren, dient u een instrumentadapter te bevestigen
en het instrument te kalibreren zoals beschreven in het hoofdstuk pagina 185.

Voordat u begint

Monteer het frameloze biopsiesysteem zoals beschreven in de instrumentenhandleiding.

Overzicht van de workflow

Workflow Zie

1. De wegwerpbiopsienaald type A (indien van toepassing) verifiëren. Pagina 273

2. Biopsiebuisje verifiëren (uitlijningsinstrument). Pagina 268

3. Biopsiebuis uitlijnen met het geplande traject (indien een traject is ge-
pland). Pagina 269

4. Inbrengdiepte van de biopsienaald berekenen. Pagina 270

5. Naald navigeren naar het geplande doelpunt. Pagina 272

Minimaal invasieve procedures

Voor biopsies waarbij het visueel controleren van anatomische oriëntatiepunten voor
navigatienauwkeurigheid lastig is vanwege de minimaal invasieve benadering, moet zorgvuldig en
voortdurend worden geverifieerd aan de hand van de anatomische oriëntatiepunten die in het
afgedekte gebied toegankelijk zijn.
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13.2.2 Instrumenten verifiëren

De wegwerpbiopsienaald verifiëren

Zie de instructies op pagina 273.

De biopsiebuis verifiëren

Afbeelding 164 

Stappen

1.
Open Tools > Instruments en druk op Alignment Tool.
Het dialoogvenster Alignment Tool Verification wordt geopend.

2. Zorg dat de inzetstukken stevig vastgeschroefd zijn in de biopsiebuis.

3. Bevestig het biopsie-uitlijningsframe aan de biopsiebuis. 

4. Steek de biopsiebuis in de 10 mm-houder van ICM4 (zie pagina 196) en let erop dat het
uiteinde van de buis de bodem van de houder raakt.

5.

De software berekent en geeft de instrumentpunt en de instrumenttrajectafwijking weer
op basis van de coördinaten van de ICM4 en het biopsie-uitlijningsframe.
Beoordeel de weergegeven waarden en bepaal of ze acceptabel zijn voor de huidige pro-
cedure.

Problemen oplossen bij verificatie van een biopsiebuis

Als de nauwkeurigheid niet voldoende is, dient u ervoor te zorgen dat:
• De biopsiebuis op de juiste wijze is gemonteerd
• De biopsiebuis goed is geplaatst in de ICM4-houder

Frameloos biopsiesysteem
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13.2.3 De biopsiebuis uitlijnen en de inbrengdiepte van het instrument berekenen

Voordat u begint

Voor de beste resultaten adviseren wij de weergaves Auto-Pilot, Axial, Coronal en Sagittal te
gebruiken om het instrument langs het traject naar het doelpunt te geleiden.
OPMERKING. De Auto-Pilot-weergave is alleen beschikbaar als er een traject is gepland en
wordt weergegeven.
 

De biopsienaald uitlijnen met het geplande traject

②

①

Afbeelding 165 

Stappen

1. Steek de biopsienaald in de huls van het frameloze biopsiesysteem. Er verschijnt een
virtuele weergave op het navigatiescherm ①.

2. Pak de biopsienaald en open de middelste spanningshendel.

3.
Roteer de biopsiebuis rond de A-P-as en verschuif deze evenwijdig tot hij is uitgelijnd met
het vooraf geplande traject volgens de axiale, coronale en sagittale weergaves. Gebruik
de pijlen die zijn weergegeven in de Auto-Pilot-weergave als hulp bij de uitlijning.

4.

Roteer de biopsiebuis rond de H-F-as en verschuif deze evenwijdig tot hij is uitgelijnd met
het vooraf geplande traject. Gebruik de pijlen die zijn weergegeven in de Auto-Pilot-
weergave als hulp bij de uitlijning.
Herhaal indien nodig stappen 3 en 4 tot de biopsiebuis op de juiste wijze is uitgelijnd.

5.
Controleer de uitlijning in de Auto-Pilot-weergave. Om ervoor te zorgen dat de biopsie-
buis juist is uitgelijnd, dienen de draadkruizen die het doel, de ingang en de instrument-
punt vertegenwoordigen, bovenop elkaar te liggen ②.

6. Zorg dat de laesie kan worden bereikt met het beoogde instrument en onthoud dat 70 mm
van het instrument is ingebracht in de biopsiebuis (zie pagina 270).

7. Maak de middelste spanningshendel van het frameloze biopsiesysteem vast om de bio-
psiebuis op zijn plaats te houden.

8. Controleer de kwaliteit van de afstelling door in te zoomen op elke weergave. Het doel
van de beoogde biopsie dient zich in het midden van de virtuele biopsiebuis te bevinden.

9. De afstand tot het doel wordt nu onderaan de navigatieweergaves weergegeven.
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De biopsiebuis plaatsen zonder traject

Indien er geen traject is gepland:

Stappen

1.

Stel de Tool Tip Offset (zie pagina 178) af tot een waarde die iets hoger is dan de diepte
van de beoogde biopsie.
OPMERKING. Controleer of de afstand tussen de biopsiebuis en het doel kleiner is dan:
Lengte biopsienaald - Lengte biopsiebuis.
 

2. Steek de biopsiebuis in de huls van het frameloze biopsiesysteem. Er wordt een virtue-
le vertegenwoordiging van de buis getoond op het navigatiescherm.

3. Pak de biopsiebuis en open de middelste spanningshendel.

4. Pas het frameloze biopsiesysteem aan tot de virtuele as de doellaesie raakt.

5. Zorg dat de laesie kan worden bereikt met het beoogde instrument en onthoud dat 70 mm
van het instrument is ingebracht in de biopsiebuis (zie pagina 270).

6. Maak de middelste spanningshendel van het frameloze biopsiesysteem vast om de bio-
psiebuis op zijn plaats te houden.

7.
Zorg voor een fijnafstelling van de Tool Tip Offset tot de virtuele instrumentpunt zich bin-
nen de doellaesie bevindt.
OPMERKING. Dit vertegenwoordigt nu de afstand tot het doel.
 

8. Controleer de kwaliteit van de afstelling door in te zoomen op elke weergave. Het doel
van de beoogde biopsie dient zich in het midden van de virtuele biopsiebuis te bevinden.

De stoppositie op het instrument berekenen

Stappen

1. Zorg dat het instrument is gecontroleerd (zie pagina 268).

2.
①

②

Let op de afstand tot de doelwaarde die
op het scherm wordt weergegeven.
Houd er rekening mee dat het 10 mm-
snijvenster ① op de wegwerpbiopsie-
naald type A op 2,0 mm afstand ligt van
de punt van de naald ②.

3.

70 mm + x mm

Om de stoppositie op het instrument te
berekenen, dient u de afstand tot het
doel (getoond op het navigatiescherm)
op te tellen bij de lengte van de biopsie-
buis (70 mm). Het onderstaande voor-
beeld toont de berekening voor de weg-
werpbiopsienaald type A.

4.

③
Meet de stoppositie op het instrument
met de liniaal.

5. Maak de stop ③ op de berekende positie op het instrument vast.

6. Plaats het instrument in de biopsiebuis en navigeer de naald naar het geplande doelpunt
(zie pagina 272).

Frameloos biopsiesysteem
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Instrumenten navigeren

Om te zorgen voor de juiste penetratiediepte van wegwerpbiopsienaald type A, is het
belangrijk om stappen 3 en 5 in de vorige tabel te volgen. Indien het volgframe op de naald
verborgen is voor weergave tijdens navigatie, voorkomt de positie van de stop dat de naald
verder penetreert dan het geplande doel.

Houd er bij het gebruik van biopsienaalden rekening mee dat de instrumentpunt niet
noodzakelijkerwijs het operationele centrum is. In dergelijke gevallen dient het instrument
voorbij het genavigeerde doel te worden ingebracht, zodat het operationele middelpunt
ervan in de interessestructuur kan worden geplaatst.
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13.3 Wegwerpbiopsienaald type A
13.3.1 Inleiding

Overzicht van naaldonderdelen

⑤

④

③②①

Afbeelding 166 

Nr. Component Functie

① Volgframe
Twee reflecterende schijven maken het mogelijk dat de insertiediep-
te van de naald tijdens de navigatie kan worden gevolgd door de
camera.

② Stalen canule

• Buitenste doorsnede: 1,8 mm
• Snijvenster: 10 mm
• Maximale insertiediepte: 140 mm

OPMERKING. De stalen canule is het enige deel van de naald dat
geschikt is voor invasief gebruik.
 

③ Stop Bevestigd op de naald op een gemeten insertiediepte om te voorko-
men dat de naald verder penetreert dan de geplande diepte.

④ Vacuümspuit Gebruikt volgens de standaard procedure.

⑤ Liniaal Hiermee meet u de geplande insertiediepte op de naald.

Wegwerpbiopsienaald type A
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13.3.2 De wegwerpbiopsienaald verifiëren

Toegang tot verificatie

Stap

Open Tools > Instruments en druk op Biopsy Needle.
Het dialoogvenster Biopsy Needle Verification wordt geopend. 

Afbeelding 167 

Met de VarioGuide verifiëren

Stappen

1. Plaats de geleideschijf zodat u de naald verticaal kunt inbrengen.

2.

Steek de wegwerpbiopsienaald type A in de geleideschijf tot Stop blauw wordt gemar-
keerd.
De pijlen geven de richting aan waarin de naald dient te worden aangepast tot de insertie-
diepte is bereikt.

3. Maak de vergrendelingsring vast om de naald vast te maken in de geleideschijf.

4.
De software berekent en geeft de trajectafwijking ten opzichte van de biopsienaald weer,
op basis van de coördinaten van het volgframe van de naald en het VarioGuide-volgfra-
me.

Verifiëren met het frameloze biopsiesysteem

Stappen

1.

Steek de wegwerpbiopsienaald type A in de biopsiebuis met daaraan het biopsie-uitlij-
ningsframe bevestigd tot Stop blauw wordt gemarkeerd.
De pijlen geven de richting aan waarin de naald dient te worden aangepast tot de insertie-
diepte is bereikt.

2. Bevestig de naald in de biopsiebuis door de fixatieschroef op de buis vast te maken.

3. Breng de biopsiebuis en de naald in een verticale positie.
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Stappen

4.
De software berekent en geeft de trajectafwijking ten opzichte van de biopsienaald weer,
op basis van de coördinaten van het volgframe op de naald en het biopsie-uitlijningsfra-
me.

Problemen oplossen met de verificatie van de naald

Als de nauwkeurigheid niet voldoende is, dient u ervoor te zorgen dat:
• Het volgframe op de naald en het VarioGuide-/ biopsie-uitlijningsframe zichtbaar zijn voor

de camera.
• De reflecterende oppervlakken niet vervuild of beschadigd zijn.
• De naald niet is verbogen.

OPMERKING. De vlakke markers op de naald vereisen een directere camerahoek dan de
reflecterende wegwerpmarkeerbollen.
 

Wegwerpbiopsienaald type A
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13.3.3 Navigeren met de wegwerpbiopsienaald

Algemene informatie

Nadat de wegwerpbiopsienaald op de juiste wijze is gemonteerd met de VarioGuide (zie pagina
265) of het frameloze biopsiesysteem (zie pagina 270), kunt u de naald navigeren naar het
geplande doelpunt.

Het volgen van de naald

De insertiediepte van de naald wordt gevolgd door twee reflecterende schijven op het volgframe
van de naald.
Het traject van de naald wordt gevolgd door:
• Het VarioGuide-volgframe als u gebruik maakt van de VarioGuide.
• Het biopsie-uitlijningsframe indien u gebruik maakt van het frameloze biopsiesysteem.

Richtlijnen voor tracking

Beide reflecterende schijven van het volgframe van de naald dienen zich te bevinden in het
directe zichtveld van de camera.
Plaats het volgframe van de naald in de juiste hoek ten opzichte van de camera en in het midden
van het cameravolume.
Het VarioGuide-volgframe of biopsie-uitlijningsframe moet te allen tijde zichtbaar zijn voor de
camera.

De Pointer wordt niet gevolgd als de wegwerpbiopsienaald zich in het zichtveld van de
camera bevindt. De pointer kan opnieuw worden gevolgd als de wegwerpbiopsienaald
verborgen wordt voor het zichtveld van de camera gedurende minimaal twee seconden.

Navigatiescherm

①

②

Afbeelding 168 

Nr. Uitleg

① Bruin vertegenwoordigt de wegwerpbiopsienaald.

② De roze lijn vertegenwoordigt het biopsievenster op de wegwerpbiopsienaald (2,0 mm
vanaf de punt van de naald).
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Let erop dat de software de afstand berekent vanaf de punt van de wegwerpbiopsienaald
tot het geplande doelpunt. Het biopsievenster bevindt zich echter niet op de punt van de
naald.

De naald navigeren

Stappen

1. Lijn het frameloze biopsiesysteem of de VarioGuide zo uit dat het roze draadkruis over-
eenkomt met het geplande ingangspunt.

2.

Zorg ervoor dat het bruine draadkruis (dat de punt van de naald vertegenwoordigt) over-
eenkomt met het geplande doelpunt.
De afstand van het genavigeerde instrument tot het geplande doelpunt wordt weergege-
ven in de beeldweergaves.

Biopsienaaldweergave Afstand tot doelpunt

Zichtbaar voor de camera De software geeft de afstand weer van de punt van de naald tot
het doelpunt.

Niet zichtbaar voor de came-
ra

• VarioGuide-navigatie: de software geeft de afstand weer van
het einde van de schijf tot het doelpunt.

• Frameloze biopsiesysteem-navigatie: de software geeft de af-
stand weer van het einde van de biopsiebuis tot het doelpunt.

OPMERKING. De biopsie kan worden uitgevoerd volgens de standaard chirurgische procedure
nadat de biopsienaald is genavigeerd naar het doelpunt.
 

Tijdens navigatie

Het VarioGuide-volgframe en biopsie-uitlijningsframe moeten te allen tijde zichtbaar zijn voor
de camera. Tijdens navigatie geeft de software het bericht "needle not aligned" weer in de
beeldweergaves, als de biopsienaald en het betreffende frame niet op de juiste wijze zijn uitgelijnd
(bijvoorbeeld als de naald is verbogen of onjuist is ingebracht). Als dit gebeurt, dient u de
nauwkeurigheid van de biopsie-instrumenten te verifiëren zoals beschreven op pagina 257 (voor
de VarioGuide) en pagina 268 (voor het frameloze biopsiesysteem).

Wegwerpbiopsienaald type A
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14 WEGWERP-
NAVIGATIESTILET

14.1 Inleiding
14.1.1 Het wegwerpstilet

Algemene informatie

Met het wegwerpstilet kunt u katheters en shunts van derden navigeren op een vooraf gepland
traject. Navigatie wordt uit de vrije hand uitgevoerd. De software volgt het traject van de
wegwerpstilet door middel van de reflecterende schijfjes ① op het volgframe van het
wegwerpstilet. 

①

Afbeelding 169 

Het wegwerpstilet is een freehand-instrument en niet geschikt voor zeer precieze shunt/
katheterplaatsing.
OPMERKING. Voor meer informatie over het wegwerpstilet raadpleegt u de
instrumentenhandleiding.
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14.2 Het wegwerpstilet gebruiken
14.2.1 Het wegwerpstilet kalibreren en verifiëren

Algemene informatie

Het wegwerpstilet is vooraf gekalibreerd. Dit betekent dat de software kalibratie-informatie voor
het wegwerpstilet bevat. Verdere kalibratie door de gebruiker is niet nodig.
Om het wegwerpstilet te kunnen gebruiken, dient u eerst de kalibratie te laden en de
nauwkeurigheid ervan te verifiëren met behulp van een ICM4, of een referentieframe.

Een voorkalibratie laden

Stappen

1. Houd de wegwerpstilet in het zichtveld van de camera.

2. Druk voor het laden van een voorkalibratie op Load in het dialoogvenster Instrument Ca-
libration.

3. Als er voorkalibraties beschikbaar zijn voor meer dan één instrument, selecteert u Dispo-
sable Stylet in het dialoogvenster Select Instrument dat wordt geopend.

4. Verifieer de kalibratie zoals beschreven op pagina 278.

Laad altijd een vooraf gekalibreerde instrumentgeometrie bij gebruik van het wegwerpstilet
omdat een handmatige kalibratie niet nauwkeurig is.

De voorkalibratie verifiëren

Afbeelding 170 

Het wegwerpstilet gebruiken
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Stappen

1.

U kunt het wegwerpstilet verifiëren in het draaipunt
van het referentieframe of van de ICM4.
Houd het wegwerpstilet bij de punt en steek de punt
in een draaipunt.
OPMERKING. Het wegwerpstilet is een buigzaam in-
strument. Daardoor kan de weergegeven nauwkeurig-
heidsafwijking hoger zijn in vergelijking met onbuigza-
me instrumenten. U dient te bepalen of de nauwkeurig-
heid acceptabel is voor het beoogde gebruik.
 

2. Druk op Accept om de kalibratie te bevestigen.

WEGWERP-NAVIGATIESTILET
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14.3 Het wegwerpstilet navigeren
14.3.1 Overzicht

Algemene informatie

Voor u begint:
• Dient de patiënt te zijn geregistreerd en de navigatie nauwkeurig te zijn geverifieerd.
• Dient de genavigeerde instrumentkalibratie te zijn geladen en geverifieerd.
• Dient het navigatiescherm te zijn geconfigureerd. Brainlab adviseert de Auto-Pilot, axiale,

coronale en sagittale weergaven te gebruiken. (De Auto-Pilot-weergave is alleen beschikbaar
als er een traject is gepland en wordt weergegeven.)

• Dient een vooraf gepland traject voor weergave te zijn geselecteerd.
• Kies een offset van een instrumentpunt (zie pagina 178) die geschikt is voor de gebruikte

katheter/shunt. (U dient daarom te bepalen welk gedeelte van de katheter/shunt geplaatst dient
te worden bij het geplande doel.)

Het wegwerpstilet inbrengen in de shunt/katheter

Stappen

1. Houd de shunt/katheter met één hand vast bij de opening.

2. Geleid met de andere hand het wegwerpstilet volledig in de shunt/katheter zonder daar-
bij de reflecterende schijven op het volgframe te bevuilen.

Het wegwerpstilet vasthouden tijdens navigatie

①

②

Afbeelding 171 

Stappen

1.
Houd het wegwerpstilet met één hand vast bij het handvat ① en zorg ervoor dat u daar-
bij niet de reflecterende schijven op het volgframe bedekt. Gebruik tijdens de navigatie
deze hand om het wegwerpstilet in te brengen.

Het wegwerpstilet navigeren
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Stappen

2.
Geleid met uw andere hand het wegwerpstilet ②, terwijl u het dicht bij de incisie houdt.
Gebruik deze hand tijdens de procedure om het wegwerpstilet uitgelijnd te houden op
het traject.

OPMERKING. Als u het wegwerpstilet met beide handen vasthoudt, dient u erop te letten dat u
het stilet niet buigt tijdens het inbrengen.
 

Het stilet navigeren

Afbeelding 172 

Stappen

1. Plaats het wegwerpstilet in de shunt/katheter.

2.
Houd het wegwerpstilet vlakbij het hoofd van de patiënt. Gebruik het navigatiescherm
als een leidraad en lijn de as van het wegwerpstilet (weergegeven in roze) uit met het
vooraf geplande traject (weergegeven in groen).

3.

Nadat het wegwerpstilet is uitgelijnd met het geplande traject, begint u langzaam het
wegwerpstilet en de katheter recht langs het traject in te brengen in de hersenen. Het
systeem geeft de afstand weer van de punt van het wegwerpstilet tot het geplande doel-
punt.
Ga verder met het inbrengen tot de punt van het wegwerpstilet (roze draadkruis) over-
eenkomt met het doelpunt op het traject (rode draadkruis) zoals aangegeven op het
scherm. Houd tegelijkertijd rekening met de plaatsing op de feitelijke anatomie van de pa-
tiënt.

4. Als de katheter is geplaatst, verwijdert u voorzichtig het wegwerpstilet uit de katheter.

OPMERKING. Het wegwerpstilet is een buigzaam instrument dat met minimale kracht, of onder
het eigen gewicht kan buigen. Het buigen van het wegwerpstilet tijdens de procedure kan
mogelijk resulteren in aanzienlijke trackingfouten. Dat betekent dat de feitelijk positie van de punt
anders kan zijn dan zoals weergegeven op het navigatiescherm. Om dergelijke voorvallen te
vermijden, dient u het wegwerpstilet te hanteren zoals beschreven op pagina 280.
 

Zorg ervoor dat het inbrengen recht gebeurt. U dient het wegwerpstilet nooit te buigen of
het traject aan te passen nadat u met inbrengen bent begonnen.
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15 MICROSCOOPNAVIGATIE
15.1 Inleiding tot Microscoopnavigatie
15.1.1 Overzicht

Voordat u begint

• De patiënt dient te zijn geregistreerd.
• De microscoop dient te worden geïnstalleerd met een microscoopadapterset bevestigd aan

de microscoop (zie instrumentenhandleiding).
• Er dient microscoopkalibratie te worden uitgevoerd (door Brainlab support).

Lees nauwkeurig het hoofdstuk Microscoop in deinstrumentenhandleiding voordat u de
functies van de microscoop gaat gebruiken.

Overzicht van de workflow

Workflow Zie

1. De microscoop initialiseren. Pagina 284

2. De microscoopkalibratie verifiëren. Pagina 285

3. De microscoop opnieuw kalibreren (optioneel). Pagina 288

4. De microscoop navigeren. Pagina 291
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15.2 De microscoop initialiseren
15.2.1 De microscoop activeren en selecteren

De microscoop activeren

Afbeelding 173 

Stappen

1. Open Tools > Microscopeen druk op Connect Microscope.

2.

Selecteer in Tools > Connect Microscope de toets die overeenkomt met uw micro-
scoopmodel.
OPMERKING. Dit dialoogvenster wordt overgeslagen als slechts één microscoop is ge-
configureerd.
 

3.

Selecteer in het dialoogvenster Microscope Connection de toets voor de microscoop-
configuratie die u wilt gebruiken.
De microscoop wordt nu geïnitialiseerd en het dialoogvenster Microscope Calibration
Verification wordt weergegeven.

Zorg dat u kiest voor een microscoopkalibratie die overeenkomt met de montagestand van
de microscoopadapter (standaard of 90°). Anders wordt de microscoop verkeerd
geïnterpreteerd en worden de beeldgegevens verkeerd weergegeven.

Problemen met microscoopdetectie oplossen

Indien de microscoop niet wordt gedetecteerd, dient u ervoor te zorgen dat de microscoop:
• goed is aangesloten op het navigatiesysteem (zie instrumentenhandleiding)
• is aangezet en volledig opgestart
• in navigatiemodus staat (zie documentatie van microscoopproducent)

OPMERKING. Als er geen communicatie met de microscoop kan worden ingesteld, helpt het om
de microscoop uit- en weer in te schakelen.
 

De microscoop initialiseren
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15.3 De microscoop verifiëren
15.3.1 Overzicht

Algemene informatie

De microscoop is gekalibreerd om te fungeren als pointer met de punt als middelpunt ② in het
middel van het focale vlak ③. U kunt de kalibratie verifiëren door scherp te stellen op een
oriëntatiepunt midden in het zichtveld ① en dit te vergelijken met de gegevens in de
navigatieweergave.

③

②①

Afbeelding 174 

Voordat u begint

Sommige chirurgische microscoopafdekdoeken van derden kunnen de nauwkeurigheid van het
navigatiesysteem beïnvloeden door een optische vervorming van de beschermende lens van de
doek.
Gebruik uitsluitend optisch passieve doeken, goedgekeurd door de fabrikant van de chirurgische
microscoop. Als u twijfelt of de doek volledig compatibel is met uw microscoop tijdens het gebruik
van de Brainlab-navigatiesoftware, kunt u contact opnemen met de fabrikant van de microscoop.

Controleer de microscoopkalibratie (zie pagina 287) altijd na aanbrengen van de doek en
vóór elke microscoopnavigatie. Wanneer er een onnauwkeurigheid wordt geconstateerd,
moet er eerst een geslaagde herkalibratie worden uitgevoerd alvorens verder te gaan met
navigatie.

Als het optische deel van een microscoop wordt aangepast (bijv. een beschadigde lens is
vervangen), moet er door Brainlab support een nieuwe kalibratie worden uitgevoerd.
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Verificatiedialoogvensters

① ②

③

④

Afbeelding 175 

Nr. Component

① Microscope Depthview: geeft een reconstructie weer van het zichtveld van de micro-
scoop (zie pagina 305).

② Microscoopvideoweergave (indien beschikbaar, zie pagina 303).

③
De afstand van de microscoop tot het midden van de referentieframekegel wordt weerge-
geven wanneer het brandpunt van de microscoop minder dan 8 mm van de referentiefra-
mekegel is verwijderd.

④ Toets ACS Views: indrukken om te wisselen tussen de microscoopbeelden en de axiale,
sagittale en coronale beelden.

De microscoop verifiëren
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15.3.2 De kalibratie verifiëren

Verificatiemethoden

U kunt de kalibratie verifiëren met de referentieframekegel of anatomische of vooraf geplande
oriëntatiepunten. Verificatie via de kegel verifieert zowel de trackingkalibratie als de HUD-
kalibratie.
U kunt de kalibratie op elk moment tijdens de navigatie verifiëren.
OPMERKING. Brainlab levert oculairs met een draadkruis voor geïntegreerde microscopen. Deze
dienen voor kalibratie en verificatie van de microscoop te worden gebruikt. Het oculair kan
vervangen worden voor een standaard helder oculair na de kalibratie.
 

De kegel verifiëren

Stappen

1.

Plaats de microscoop direct boven de referentieframekegel. Probeer voor de beste resul-
taten, de microscoop zo loodrecht mogelijk boven het vlak van het referentieframe te
plaatsen.
Stel de microscoop scherp met maximale zoom op de onderkant van de referentieframe-
kegel.
De hoek tussen de as van het frame en de focale as van de microscoop wordt weergege-
ven in de videoweergave van de microscoop.

2.
De afstand van het genavigeerde focuspunt tot de kegel wordt onderin de weergaves
weergegeven. Deze waarde toont de afwijking van de huidige kalibratie.
Verifieer dat de afwijking zich in een acceptabel bereik bevindt.

3.
Als u gebruik maakt van beeldinjectie (zie pagina 295), dan worden ook de omlijning van
het referentieframe en de kegel van het frame weergegeven. De weergegeven kaders
dienen overeen te komen met het werkelijke referentieframe en de kegel.

4. Herhaal bovenstaande stappen op verschillende afstanden tussen de microscoop en het
referentieframe.

5.
• Als u tevreden bent met de nauwkeurigheid, drukt u op Next.
• Als de nauwkeurigheid niet naar tevredenheid is, drukt u op Recalibrate om het dia-

loogvenster Microscope Calibration te openen.

Verificatie met behulp van oriëntatiepunten

Stappen

1. Stel de microscoop scherp met maximale zoom op een marker of een vooraf gepland of
anatomisch oriëntatiepunt.

2. Druk op de toets ACS Views om te wisselen tussen de axiale, coronale en sagittale
weergaves.

3.
De afstand van het genavigeerde focuspunt tot het geplande punt wordt onderin de weer-
gaves weergegeven. Deze waarde toont de afwijking van de huidige kalibratie.
Verifieer dat de afwijking zich in een acceptabel bereik bevindt.

4.
• Als u tevreden bent met de nauwkeurigheid, drukt u op Next.
• Als de nauwkeurigheid niet naar tevredenheid is, drukt u op Recalibrate om het dia-

loogvenster Microscope Calibration te openen.
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15.3.3 De microscoop herkalibreren

Algemene informatie

Voordat u navigeert met een microscoop, dienen de brandpuntafstand en de as van de
microscoop goed te zijn gekalibreerd door Brainlab support.
U kunt een kalibratie uitvoeren om lichte onnauwkeurigheden van de kalibratie die na verloop van
tijd of door het plaatsen van de afdekdoeken ontstaan, te compenseren. Wanneer er een
onnauwkeurigheid wordt geconstateerd, moet er eerst een geslaagde herkalibratie worden
uitgevoerd alvorens verder te gaan met navigatie.

Kalibratiemarkeringen

①

②

Afbeelding 176 
Wanneer een standaard craniaal referentieframe - 4 markers wordt gebruikt, kunnen de
kalibratiepunten worden vastgelegd op het middelpunt ①, of op de kalibratiemarkeringen ② op
het referentieframe.

Kalibratie activeren

Stap

• Druk op Recalibratein het dialoogvenster Microscope Calibration Verification of
• Druk op Calibrate Microscope in het dialoogvenster Tools > Microscope.

De microscoop verifiëren
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Het vastleggen van een kalibratiepunt

Afbeelding 177 

Stappen

1. Installeer het oculair met het draadkruis, indien deze is meegeleverd.

2.

Positioneer de microscoop direct boven de referentieframekegel op de geselecteerde ka-
libratiemarkering.
Probeer voor het beste resultaat de microscoop zo loodrecht mogelijk boven het vlak van
het referentieframe te plaatsen.

3. Beweeg de microscoop naar beneden tot de microscoopanimatie in het dialoogvenster de
transparante afbeelding van de microscoop overlapt.

4.

Maximaliseer de zoom en positioneer de microscoop loodrecht op de kegel of kalibratie-
markering (gebruik het draadkruis in het oculair om te richten op het middelpunt van de
kegel).
Gebruik de handknoppen van de microscoop voor de fijnafstelling.

5.

Druk op Next.
OPMERKING. Next is niet actief als de zoom niet is gemaximaliseerd, als de microscoop
niet scherp staat of als het referentieframe en/of het microscoopvolgframe niet zichtbaar
zijn voor de camera. Er zal een bijbehorend waarschuwingsbericht verschijnen.
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Het verkrijgen van een tweede kalibratiepunt

Afbeelding 178 

Stappen

1.

Beweeg de microscoop omhoog beneden tot de microscoopanimatie in het dialoogven-
ster de transparante afbeelding van de microscoop overlapt (groene gebied).
• Een tweede punt binnen het groene bereik levert het beste resultaat.
• Het rode gebied in de balk geeft aan dat de afstand van de microscoop tot het referen-

tieframe vergroot dient te worden (indien mogelijk).

2. Gebruik het draadkruis op maximale zoom om opnieuw te centreren en scherp te stellen
op het onderste punt van de kegel of de kalibratiemarkering.

3.

Druk op Next.
Het dialoogvenster Microscope Calibration Verification wordt geopend.
OPMERKING. Next is niet actief als de zoom niet is gemaximaliseerd, als de microscoop
niet scherp staat of als het referentieframe en/of het microscoopvolgframe niet zichtbaar
zijn voor de camera. Er zal een bijbehorend waarschuwingsbericht verschijnen.
 

Kalibratie controleren

Controleer altijd de nauwkeurigheid van de microscoop na het kalibreren door te testen of
het focuspunt van de microscoop op de juiste wijze wordt weergegeven in de gegevens
van de patiënt. U kunt dit doen door scherp te stellen op een markeerbol of op een
anatomisch oriëntatiepunt (zie pagina 287).
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15.4 Microscoopnavigatie
15.4.1 Toegang tot navigatie

Navigatie starten

Nadat u de kalibratie heeft geverifieerd, wordt het dialoogvenster Tools > Microscope >
Optionsgeopend.

Afbeelding 179 

Opties

Druk op Close om dit dialoogvenster te verlaten en te starten met microscoopnavigatie.

Druk op Back om het dialoogvenster Tools > Microscope te openen (zie pagina 294).
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15.4.2 Navigatieweergaves

Microscoopnavigatieweergaves

Afbeelding 180 
Het microscoopgerelateerde traject wordt weergegeven in het blauw. De optische as en het
zichtveld van de microscoop worden weergegeven in de 3D-weergave met een lijn en een cirkel.
Indien een doel is gepland, kan de afstand van het focuspunt tot het doel worden weergegeven.
Meer informatie over microscoopbeelden en hoe deze kunnen worden weergegeven vindt u op
pagina 303.

Objects met overlays

Objecten met overlays worden altijd op het focuspunt weergegeven. Dit kan leiden tot verkeerde
interpretatie van de positie van een object met een overlay (ten opzichte van het werkelijke object)
indien een brede velddiepte wordt gebruikt. Indien de juiste positie van het object met overlay
uitermate belangrijk is, dient u een ondiepe velddiepte te gebruiken.

Werkgebied microscoop

Het minimum en maximum werkgebied (de focusafstand van de microscoop) wordt gemeten als
de microscoop voor de eerste keer wordt gekalibreerd door Brainlab support.
Indien de microscoop buiten het gekalibreerde focusbereik beweegt tijdens navigatie:
• klinkt er een piep
• wordt een bericht weergegeven in de beeldweergaves die waarschuwt dat de microscoop zich

in een niet gekalibreerde focusstand bevindt

Microscooptracking

Als de microscoop niet kan worden gevolgd tijdens navigatie (bijv. omdat het buiten het
gekalibreerde focusbereik valt, het niet is aangesloten of als het volgframe niet zichtbaar is):
• verschijnt een bijbehorende bericht in de microscoopnavigatieweergaves

De Olympus-microscopen verzenden geen bijgewerkte focus/zoomgegevens tijdens het
wijzigen van focuslen/zoom. Dit leidt tot een vertraagde update van gegevens op het
navigatiesysteem.
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Trackingprioriteit

De instrumentadapters en pointers hebben voorrang tijdens navigatie. Om een microscopische
navigatie uit te voeren, dient u erop te letten dat de pointer en de instrumentadapters zijn
verwijderd uit het zichtveld van de camera.

Wees erop bedacht dat de tracking en de transmissie van de focus- en zoompositie van de
microscoop niet in real-time worden uitgevoerd. Om de positie van de microscoop te
kunnen beoordelen via het navigatiescherm tijdens het verkrijgen van up-to-date informatie
over geïnjecteerde objecten en objecten met een overlay, dient u de focus-, zoom- of
microscooppositie enige seconden niet te wijzigen.
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15.5 Microscoopinstrumenten
15.5.1 Inleiding

Beschikbare instellingen

Nadat u de kalibratie heeft geverifieerd, zijn er verschillende instellingen beschikbaar in het
dialoogvenster Tools > Microscope. 

Afbeelding 181 

Optie Uitleg Zie

Connect Microscope Microscoopverbinding initialiseren Pagina 284

Options Microscoopnavigatiefuncties selecteren Pagina 295

Calibrate Microscope Microscoop opnieuw kalibreren Pagina 288

Video Configuration
Instellingen aanpassen voor microscoopvideoweerga-
ve (indien microscoopvideo beschikbaar en gekali-
breerd is)

Pagina 302
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15.5.2 Microscoopopties

Toegang tot het dialoogvenster Options

Stap

Open Tools > Microscope > Options.

Afbeelding 182 

Opties

Opties Zie

HUD Pagina 295

Color Overlay Pagina 297

HUD Objects Pagina 297

Shutter Pagina 297

Smart Auto-Focus Pagina 298

Smart Auto-Tracking Pagina 298

Store Focal Point Pagina 298

Go To Stored Point Pagina 298

Align to Trajectory Pagina 298

Continuous Target Return Pagina 298

OPMERKING. De beschikbaarheid hangt af van de geselecteerde microscoop.
 

HUD

Wanneer HUD wordt geactiveerd, gebruikt het navigatiesysteem de beeldinjectie-eenheid van de
microscoop om de contouren van de vooraf geplande objecten en de aanvullende doelinformatie
over het microscoopbeeld heen te plaatsen.
De weergegeven informatie in de beeldinjectie is gelijk aan het dieptebeeld van de microscoop op
het navigatiescherm, behalve dat het zichtveld van de microscoop de gereconstrueerde gegevens
vervangt. Dit betekent dat de intersectie van de focusvlakobjecten worden weergegeven als
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dichte contourlijnen, terwijl de uitbreiding van objecten boven of onder het focusvlak worden
aangeduid met een stippellijn. Deze stippellijn dient ter oriëntatie omdat het niet in het focusvlak
ligt.
Sommige beeldinjectie-eenheden bieden een kleurenweergave. Hiermee kunnen meerdere
objecten worden onderscheiden, omdat deze objecten mogelijk in een andere kleur worden
weergegeven dan op het navigatiescherm. Gebruik uitsluitend de grootte en positie om objecten
te identificeren. Na inzoomen/focussen blijft het draadkruis in de HUD 5 seconden actief en
verdwijnt dan.
OPMERKING. Afhankelijk van de microscoop kan de beeldinjectie mogelijk alleen zichtbaar zijn in
de hoofdwaarnemer.
 

Dit beeldinjectieweergavegebied kan mogelijk niet volledig het zichtveld van de
microscoop bedekken. Als dat gebeurt, eindigen de contouren aan de randen van de
weergave.

Sommige beeldinjectie-eenheden bieden HUD-informatie voor beide ogen op hetzelfde
moment. Parallax kan een verschuiving veroorzaken in de duidelijke positie van het object
ten opzichte van de achtergrond als u met slechts één oog focust.

Na activering van een microscoop moet de nauwkeurigheid van de HUD-kalibratie worden
gecontroleerd.

HUD-waarschuwingen

Stel de microscoop in op maximale zoom voordat u het focusvlak afstelt op de
patiëntstructuren. Dit resulteert in een lagere velddiepte en zorgt voor de best mogelijke
weergave van de geïnjecteerde vaste objectkaders. Deze kaders vertegenwoordigen de
rand van het geplande object op dit vlak. Onderbroken lijnen vertegenwoordigen de
volledige uitbreiding van het object dat zich onder het focusvlak bevindt en dient slechts
als een grof overzicht.

Vanwege de velddiepte van de microscoop kan het exacte focusvlak moeilijk te bepalen
zijn. Let erop objecten op het focusvlak niet verkeerd te interpreteren.

Er overheen geplaatste 3D-objecten dienen als een overzicht, maar geven niet exact de
grootte en positie weer van de onderliggende patiëntstructuur.

Omdat eroverheen geplaatste objecten zijn gebaseerd op de preoperatieve beeldset, kan
de huidige positie van het werkelijke object verschillen door hersenverschuiving of
resectie.

Op microscopen met "beeld-in-beeld" (zoals Olympus) komen de gegevens die worden
weergegeven met de beeld-in-beeld module niet overeen met het actuele beeld van de
microscoop.

De installatie en kalibratie van de beeldinjectieweergave dient te worden uitgevoerd door
gekwalificeerd Brainlab-personeel. Het verwijderen en opnieuw installeren van de
beeldinjectiehardware van de microscoop, of het vervangen van de microscoop zal de
nauwkeurigheid van de weergegeven contouren in de beeldinjectieweergave, aanzienlijk
verminderen. In dat geval dient de beeldinjectieweergave opnieuw te worden gekalibreerd
door Brainlab support.

Voeg geen extra componenten (zoals een tweewegsplitter) toe aan de aansluiting van de
HUD-unit op het navigatiesysteem.
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Color Overlay

Wanneer Color Overlay wordt geactiveerd, gebruikt het navigatiesysteem de beeldinjectie-
eenheid van de microscoop om de contouren van de vooraf geplande objecten en de aanvullende
doelinformatie over het microscoopbeeld heen te plaatsen.
Als u Color Overlay deactiveert, worden objecten weergegeven in de standaardkleur die wordt
ondersteund door de injectie-eenheid.
OPMERKING. De Color Overlay is alleen beschikbaar wanneer HUD is geactiveerd.
 

HUD-objecten

Met HUD Objects kunt u de weergave van objecten in het zichtveld van de microscoop, beheren.

Stap

Druk opHUD Objectsom het onderstaande dialoogvenster Objects te openen.

Afbeelding 183 

Functie Uitleg

Item Vermeldt alle beschikbare objecten.

Visible

Door het inschakelen/uitschakelen van Visible wordt het object in de
beeldweergaves getoond/verborgen:
• een open pictogram Oog betekent dat het object zichtbaar is
• een gesloten pictogram Oog betekent dat het object verborgen is

Visualization Wissel tussen de weergaveopties, bijv. object met kader weergegeven, ge-
vuld in kleur of in 3D.

Shutter

Wanneer Shutter is geactiveerd, sluit de sluiter van de microscoop en wordt de weergave
linksboven in het navigatiescherm zichtbaar op de oculairs van de microscoop. Hierdoor kunt u
bijvoorbeeld MR-beelden zien binnen de oculairs.

De getoonde gegevens correleren niet met de werkelijke patiënt.
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Smart Auto-Focus

Wanneer u Smart Auto-Focus activeert, stelt de microscoop voortdurend de punt van het
gevolgde instrument scherp. Terwijl de microscoop focust, wordt de punt van het gevolgde
instrument aangegeven met een klein draadkruis in de HUD.

Indien de instrumentpunt buiten het werkgebied van de microscoop valt, kan de
microscoop er niet meer volledig op focuslen.

Smart Auto-Tracking

Wanneer u Smart Auto-Tracking activeert, volgt de functie voortdurend de werkelijke
instrumentpositie en stelt scherp op de punt. Het gevolgde instrument wordt aangeduid met een
klein draadkruis in de HUD. Er wordt een bijbehorend bericht weergegeven in de HUD terwijl de
microscoop beweegt. Als de instrumentpunt het zichtveld verlaat, volgt de microscoop deze.
De microscoop stopt met volgen wanneer het de instrumentpunt bereikt.

Zorg dat de microscoop niet kan botsen met andere instrumenten of de patiënt, en dat de
microscoop niet-steriel wordt tijdens het bewegen.

Store Focal Point en Go To Stored Point

• Als u drukt op Store Focal Point, slaat u de positie en de focusvlakinformatie van het
werkelijke punt op.

• Door te drukken op Go To Stored Point keert de microscoop terug naar de positie en stelt
scherp op het eerder opgeslagen focuspunt. 

Align to Trajectory

Plaatst de focusas van de microscoop parallel aan het geactiveerde traject.
OPMERKING. Wanneer de hoek tussen de focusas en het gewenste traject groter is dan 45°,
wordt de trajectuitlijning uitgeschakeld.
 

Continuous Target Return

Door te drukken op Continuous Target Return worden de positie en het focusvlak van het laatst
scherpgestelde punt, teruggehaald. Hierdoor kunt u focuslen op het interessepunt vanaf
verschillende kijkhoeken.
Wanneer u de remmen van de microscoop ontgrendelt om de kijkrichting te wijzigen, wordt het
laatst aangepaste focuspunt opgeslagen en direct weer opgeroepen vanaf de nieuwe richting,
nadat de remmen zijn ontgrendeld.
De microscoop blijft focuslen op dit punt tot de Continuous Target Return is uitgeschakeld.

Problemen met microscooptracking oplossen

Wanneer er problemen zijn met microscooptracking, kunt u de volgende opties proberen.

Opties

Controleer of het instrument, het referentieframe en het microscoopvolgframe in het zichtveld
van de camera staan wanneer de camera het volgende niet doet:
• Automatisch focuslen, of
• Automatisch het instrument volgen. De microscoop volgt alleen als het instrument enige tijd

stil wordt gehouden vlakbij het hoofd van de patiënt.
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Opties

Controleer of het referentieframe en het microscoopvolgframe in het zichtveld van de camera
staan wanneer de microscoop het volgende niet doet:
• Naar het opgeslagen focuspunt gaan, of
• Het laatste focuspunt oproepen wanneer de handremmen van de microscoop worden ontgren-

deld.
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15.5.3 Handvatbediening

Handle Control

Met de functie Handle Control heeft u toegang tot enkele navigatiefuncties via de handvatten van
de microscoop.
OPMERKING. De beschikbare opties in het menu More... ① zijn afhankelijk van het
microscoopmodel.
 

De handvatbediening

①

Afbeelding 184 

Stappen

1. Druk op een willekeurige knop op het handvat van de microscoop om het hoofdmenu
Handle Control te openen.

2.
Druk op knop in de richting van de functie die u wilt uitvoeren.
OPMERKING. Aanvullende opties worden beschikbaar door te kiezen voorMore... ①.
 

3. Wanneer u kiest voor More... ①, kunt u de pijlen omhoog en omlaag verplaatsen in de
richting van de gewenste optie op de handvatbediening.

4. Druk de bedieningstoets naar rechts om de op dat moment geselecteerde functie uit te
voeren.

OPMERKING. Sluit het menu wanneer er langere tijd geen handeling wordt uitgevoerd.
 

Functionaliteiten van de microscoop

Functionaliteiten Functie

Acquire Point Legt een nieuw traject vast wanneer de punt is verlengd

Screenshot Maakt een screenshot van het beeld

More... Menu met aanvullende opties voor de microscoop

Deactivate HUD Deactiveert/verwijderd beeldgeïnjecteerde objecten uit de micro-
scoopweergave
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More... Menu-opties

More... biedt toegang tot aanvullende opties op de microscoop tijdens navigatie. U heeft toegang
tot de hieronder genoemde opties via de microscoophandvatten. Zie pagina 298 voor aanvullende
informatie over deze opties.

Afbeelding 185 

More... Menu Uitleg

Close Shutter
Sluit de sluiter van de microscoop.
OPMERKING. Het linkerbovendeel van de gemaximaliseerde navigatie-
weergave wordt in het zichtveld van de microscoop geïnjecteerd.
 

Focus To Instrument Smart Auto-Focusstelt de microscoop eenmaal scherp op het instru-
ment.

Goto Instrument Smart Auto-Trackingvolgt de microscoop eenmaal naar het instru-
ment.

Store Focal Point Slaat de positie en focusvlakinformatie op.

Goto Stored Point Laat de microscoop terugkeren naar het vorige opgeslagen focuspunt.

Align To Trajectory Plaatst de focusas van de microscoop parallel aan het geactiveerde tra-
ject.
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15.5.4 Microscoopvideo configureren

Een videoweergave configureren

Afbeelding 186 

Stappen

1. Druk op Video Configuration in het dialoogvenster Tools > Microscope.

2.
Pas de beeldweergave-instellingen als nodig aan met de schuifbalken.
OPMERKING. Videobeeldinstellingen worden beschreven op pagina 52.
 

Microscoopvideowaarschuwingen configureren

De installatie en kalibratie van de videohardware dient te worden uitgevoerd door
gekwalificeerd Brainlab-personeel. Het verwijderen en opnieuw installeren van de hardware
van de microscoop of het vervangen van de volledige microscoop zal de nauwkeurigheid
van de weergegeven contouren in de video-overlayweergave of de beeldinjectie-eenheid
aanzienlijk verminderen. Daarom moet in dergelijke gevallen de kalibratie van het video-
overlayvenster worden vernieuwd.

U dient er tijdens elke interventie op te letten dat de video op dezelfde ingang is
aangesloten als is gebruikt tijdens de kalibratie. Het gebruik van een andere ingang
resulteert in een niet zichtbare video.

Videobeelden zijn niet geschikt voor diagnostisch gebruik, omdat ze vervormd kunnen
lijken. In dat geval kunnen objecten worden weergegeven in een andere kleur dan op het
navigatiescherm. Wij raden u aan om contextinformatie te gebruiken, zoals grootte en
positie, om objecten te herkennen.

Videoweergave

De videoweergave kan vertraagd worden als het systeem de volledige capaciteit benut.

We raden u aan om het microscoopvideobeeld apart weer te geven op een afzonderlijke
monitor.
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15.6 Microscoopbeelden
15.6.1 Microscoopvideoweergaves weergeven

Algemene informatie

Elke chirurgische microscoop heeft een ingebouwde camera voor documentatiedoeleinden. U
kunt deze video toevoegen aan de navigatiesysteemweergave nadat u de microscoopvideo heeft
geconfigureerd (zie pagina 303). Dit maakt het mogelijk om de positie van de microscoop en het
zichtveld ervan met een enkele screenshot te documenteren.
Contouren van geplande objecten, trajecten en gelabelde punten krijgen een overlay op de
microscoopvideo. Objecten in het focusvlak worden vertegenwoordigd door een vast contourlijn.
Uitstekende delen van objecten boven of onder het focusvlak worden weergegeven met een
stippellijn.
OPMERKING. Het rechthoekige zichtveld van de videocamera is kleiner dan dat van de
microscoop. Dit kan leiden tot verschillen in schaling tussen de microscoopvideoweergave en
andere navigatieweergaves. De video kan iets worden bijgeknipt afhankelijk van de grootte en het
formaat van het geselecteerde navigatievenster.
 

Sommige HUD-eenheden geven contouren van objecten weer in kleur. Objecten met een
overlay die worden weergegeven in een vergelijkbare kleur als patiëntweefsel kunnen
moeilijk te onderscheiden zijn. Als dit een probleem is, dient u de juiste contrasterende
kleuren te kiezen of de kleuroverlay uit te zetten (zie pagina 297).

De microscoopweergave weergeven

Stappen

1. Druk op het pictogram Oog.

2. Selecteer het tabblad Other Views.

3.
Druk op Microscope.
Het dialoogvenster wordt gesloten en de weergave wordt bijgewerkt met de microscoop-
weergave.
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Weergegeven microscoopvideoweergave

Afbeelding 187 
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15.6.2 Microscope Depthview weergeven

Algemene informatie

Microscope Depthviewis een met de microscoop verbandhoudende gereconstrueerde weergave
van de dataset van de patiënt. De gegevens worden weergegeven als een probe’s eye-weergave
van de sonde van het midden van het focusvlak. De gegevens zijn geschaald en gedraaid om
rekening te houden met de zoomfactor en de positie van de microscoop. Deze weergave is
handig om structuren die in de microscoop worden gezien, te vergelijken met patiëntgegevens die
beschikbaar zijn in het navigatiestation.

Bij gebruik van de Olympus-microscoop, dient u erop te letten dat de richting van het
dieptebeeld van de microscoop mogelijk niet juist kan zijn omdat de OME-9000/OME-8000/
OME-7000-waarnemer zo kan worden verplaatst, dat de weergaverichting door de
microscoop wijzigt.

Microscope Depthview weergeven

Stappen

1. Druk op het pictogram Oog.

2. Selecteer het tabblad Other Views.

3.
Druk op Microscope Depthview.
Het dialoogvenster wordt gesloten en de weergave wordt bijgewerkt met het dieptebeeld
van de microscoop.

Weergegeven dieptebeeld van de microscoop

②

③

④
⑤

①

Afbeelding 188 
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Nr. Component Uitleg

① Oranje punt Vooraf gepland punt (optioneel).

② Blauwe ring Zichtveldrand in het oculair van de microscoop. Het formaat van
de ring wijzigt met de zoomfactor.

③ Blauw draadkruis Midden van focusvlak.

④ Vaste contourlijn Rand van het geplande object op dit vlak.

⑤ Gestippelde contour-
lijn

Uitstekend deel van het object boven of onder dat vlak (bijv. het
breedste deel van het object).
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16 INTRAOPERATIEVE
BEELDVORMING

16.1 Inleiding
16.1.1 Intraoperatieve beeldfunctionaliteiten

Algemene informatie

Met de intraoperatieve functies van Cranial/ENT kunt u de nieuwste beeldgegevens toevoegen
aan uw navigatiesessie en daar direct mee navigeren. U kunt dit doen met weinig tot geen
gebruikersinteractie met het navigatiestation.
Met de intraoperatieve beeldfunctionaliteiten kunt u:
• intraoperatief vastgelegde DICOM-gegevens laden
• behandelingsplannen bijwerken die automatisch opnieuw worden geregistreerd
• nieuw vastgelegde intraoperatieve beelden registreren
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16.2 Intraoperatieve gegevensoverdracht
16.2.1 Intraoperatieve gegevensoverdracht

Beschikbare intraoperatieve overdrachtsmethodes

Methode Uitleg

Patiëntgegevens laden Laad de patiëntgegevens vanaf Content Manager.

Ontvang patiëntgegevens
verzonden vanaf de
scanner

De scanneroperator stuurt patiëntgegevens die ontvangen en gela-
den zijn door de navigatiesoftware.

Patiëntgegevens laden

Als u de Cranial/ENT-software hebt gestart zonder patiëntgegevens, of als u aanvullende
gegevens wilt toevoegen aan de sessie, kunt u dit op elk gewenst moment doen vanuit het
dialoogvenster Data.
U vindt de instructies op pagina 29.

Patiëntgegevens ontvangen

De Cranial/ENT-software kan patiëntgegevens ontvangen via een achtergrondservice die
DICOM-gegevens, verzonden vanaf een scanner of PACS, accepteert zonder tussenkomst van
de gebruiker.
Wanneer DICOM-gegevens worden ontvangen, wordt een statuspictogram aan de bovenkant van
het navigatiescherm ① weergegeven.

①

Afbeelding 189 
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Volgende stappen

Opties

Als patiëntgegevens al zijn geladen en de patiëntinformatie (bijvoorbeeld naam, ID) voor de
nieuwe gegevens niet overeenkomt met de gegevens van de al geladen patiënt, dan wordt u ge-
vraagd de conflicterende patiëntinformatie samen te voegen.
OPMERKING. Voor meer informatie raadpleegt u de Content Manager softwarehandleiding.
 

Als de gegevens die u heeft geladen, beeldsets bevatten die nog niet zijn gefuseerd, wordt u
gevraagd om deze beeldsets te fuseren nadat de conversie is voltooid (zie pagina 29).
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16.3 Automatische beeldregistratie MR

Algemene informatie

Automatische beeldregistratie MR registreert snel de patiëntgegevens zonder enige interactie,
zoals laserscanning of markerregistratie. Het type automatische registratie dat beschikbaar is, kan
verschillen afhankelijk van de klantlicentie en de geselecteerde patiëntgegevens.
OPMERKING. De hier beschreven methode wordt gebruikt in combinatie met het craniaal
referentiepakket voor automatische beeldregistratie met Philips/Siemens MRI (zie
hardwarehandleiding intraoperatieve beeldvorming craniaal). 
 

Dialoogvenster Automatische beeldregistratie

① ②

③

Afbeelding 190 

Registratie uitvoeren

Stappen

1. Druk op Register in de menubalk.

2.

Druk in het dialoogvenster Registration Selection ① op Automatic Registration.
OPMERKING. Als er meer dan één geschikte beeldset beschikbaar is voor automatische
registratie, wordt het dialoogvenster Select Set geopend. Druk op de toets voor de data-
set die u voor de registratie wilt gebruiken.
 

Automatische beeldregistratie MR
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Stappen

3.

Het dialoogvenster Registration Matrix Acquisition ② wordt geopend.
Plaats de camera zo, dat deze zowel het referentieframe als het registratiematrixframe
detecteert. Als beide frames zijn gedetecteerd, wordt de vastlegging geactiveerd.
OPMERKING. Het dialoogvenster toont het zichtveld van de camera en de frames die de
camera detecteert. Dit is handig bij het aanpassen van de camerapositie. De camera en
de frames dienen tijdens de vastlegging niet te bewegen. De voortgangsbalk toont de sta-
tus. Elke beweging van de camera of de frames leidt ertoe dat de vastlegging opnieuw
wordt gestart.
 

4.

Het dialoogvenster Marker Detection wordt geopend als de matrixpositie is vastgelegd.
Een voortgangsbalk geeft de status van de markerdetectie aan.
U kunt op elk moment op Manual drukken om de automatische detectie te stoppen. Dit
zou normaal gesproken echter niet nodig zijn. Zie hieronder voor de instructies voor
handmatige markerdetectie.
OPMERKING. Afhankelijk van uw systeem en de grootte van de beeldset, kan het dia-
loogvenster Marker Detection mogelijk niet verschijnen, en wordt u direct om verificatie
gevraagd.
 

5. Zodra de markers zijn gedetecteerd en de registratie is voltooid, wordt het dialoogvenster
Registration Verification geopend en is de registratie klaar voor verificatie.

Optionele handmatige markerdetectie (optioneel)

Als de automatische detectie mislukt (of in geval van onderhoud), kunt u de handmatige
markerdetectie activeren door op Manual te drukken in het dialoogveld Marker Detection.

①

②

③④⑤⑥

① ④⑤⑥

②

③

Afbeelding 191 

Nr. Uitleg

① Met Previous en Next kunt u verdergaan door de markers.
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Nr. Uitleg

②

• Weergegeven markers in axiale, coronale en sagitalle weergaves.
• Met de pijlen kunt u bladeren door het beeld om beschikbare markers te vinden.
• Lagere weergaves tonen een vergrote weergave om makkelijker het midden van elke

marker te vinden.

③ Tekst geeft weer hoeveel markers nog moeten worden gedetecteerd en het resultaat van
een poging om overeenkomsten te vinden.

④ Automatic keert terug naar de Automatische registratie-routine. De software zal auto-
matische markerdetectie en registratie activeren.

⑤ Delete Active Marker wist de actieve marker en maakt de eerder geaccepteerde marker
actief.

⑥

Accept Active Marker accepteert de positie van de actieve marker (weergegeven in het
rood) en voegt een nieuwe marker toe in het midden van de dataset. Nadat het vereiste
minimum aantal markers is bereikt, wordt de overeenkomstroutine gestart als u op deze
toets drukt.

Handmatige markerdetectie uitvoeren

Stappen

1. Beoordeel automatisch gedetecteerde markers met de toetsen Previous en Next om te
kunnen wisselen tussen markers.

2. Gebruik de zoomweergave om het doel te verplaatsen (weergegeven in rood) door het
midden van de marker in elk van de weergaves aan te raken.

3. Nadat een marker op de juiste wijze is geplaatst, drukt u op Accept Active Marker en
beoordeelt u de volgende marker.

4.

Indien geen of niet genoeg markers automatisch zijn gedetecteerd, wordt een nieuwe
marker automatisch toegevoegd aan het midden van de dataset.
Gebruik de bladerpijlen om een marker te vinden in de bovenste weergave die niet met
blauw omcirkeld is (wat aangeeft dat de marker al is gedetecteerd). Gebruik de zoom-
weergave om het doel te plaatsen (weergegeven in rood) door het midden van de marker
in elk van de weergaves aan te raken.

5.

Nadat het minimum aantal markers is bereikt, probeert de software de markers te laten
overeenkomen en worden de resultaten in de statustekst weergegeven.
Indien meer markers nodig zijn, wordt een nieuwe marker toegevoegd aan het midden
van de dataset. Herhaal stappen 2-4 tot het vereiste aantal markers is bereikt.

6.

Als een succesvolle match is gevonden, wordt de toets Proceed actief. Druk op Proceed
om de nauwkeurigheid te verifiëren.
Als er geen succesvolle match wordt gevonden, beoordeelt u de bestaande markers op
juiste plaatsingspositie en/of voegt u meer markers toe (de software kan tot veertien mar-
kers detecteren).

Registratieprecisie (overzicht)

Na de registratie berekent de software de precisie van de match. Dit vertegenwoordigt de
gemiddelde afwijking tussen de positie van de markers die zijn gedetecteerd en hun verwachte
posities op basis van de geometrie van de registratiematrix. Gebruik deze informatie, samen met
een visuele verificatie van de anatomische informatie om de algehele fout te bepalen.
Op basis van de berekende afwijking is de registratie geslaagd of mislukt.

Resultaat Afwijking

Registratie geslaagd < 1,2 mm

Registratie mislukt > 1,2 mm

Automatische beeldregistratie MR
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OPMERKING. Let erop dat de precisie die door de software wordt berekend alleen informatie
geeft over hoe goed de software in staat was om de geometrie van de registratiematrix overeen te
laten komen met de markers in de patiëntgegevens. Deze waarden vertegenwoordigen niet
noodzakelijkerwijs de algehele fout.
 

Precisie verifiëren

Het dialoogvenster Registration Verification wordt geopend als de registratie is voltooid.

Afbeelding 192 

Stappen

1.

Houd de pointer op ten minste drie bekende anatomisch oriëntatiepunten en controleer of
de positie van de pointer in beeldweergaves overeenkomt met het werkelijke punt op de
anatomie van de patiënt.
Wanneer de pointer zich op 15 mm bevindt van het berekende oppervlak, dan geeft de
software de afwijking weer (de afstand tot het oppervlak) van de virtuele pointerpunt tot
het oppervlak.

2.

Ga op basis van uw visuele verificatie als volgt verder:
• Als u tevreden bent met de nauwkeurigheid, drukt u op Accept. Het hoofdscherm wordt

geopend.
• Als de nauwkeurigheid onvoldoende is, of wanneer u de registratie wilt herhalen, drukt

u op Try Again. Het dialoogvenster Automatic Registration wordt geopend.
• Als de nauwkeurigheid onvoldoende is en u wilt de automatische beeldregistratie annu-

leren en een andere registratiemethode gebruiken (bijvoorbeeld registratie door auto-
matische beeldfusie), dan drukt u op Cancel.

Automatische beeldregistratie herhalen (optioneel)

Als de registratienauwkeurigheid niet voldoende is (bijvoorbeeld door een ongunstige
cameraplaatsing, natte markers of markers die niet goed zijn bevestigd aan de frames), dan heeft
u de mogelijkheid om de automatische registratie te herhalen.
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Afbeelding 193 

Stappen

1. Druk in het dialoogvenster Automatic Registration op Try Again. Het dialoogvenster
Automatic Registration - Registration Matrix Acquisition wordt geopend.

2.

Druk op de toets New Acquisition (getoond als u automatische registratie herhaalt).
De software werkt de positie van de Registratiematrix bij.
OPMERKING. Als u niet drukt op New Acquisition, gebruikt het systeem de vorige spa-
tiale positie tussen de registratiematrix en het referentieframe voor de registratie.
 

3. Druk op Proceed om automatische registratie te activeren.

Automatische beeldregistratie MR
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16.4 Intraoperatieve gegevens registreren
16.4.1 Inleiding

Algemene informatie

Met de functionaliteit automatische beeldregistratie kunt u intraoperatief vastgelegde
patiëntgegevens registreren. Standaard registratie is bij deze registratiemethode niet nodig. Dat
betekent dat toegang tot de patiënt om bijvoorbeeld markers te bevestigen, niet nodig is.
De functionaliteit automatische beeldregistratie kan niet worden gebruikt om preoperatief
vastgelegde gegevens te registreren. Indien deze gegevens gebruikt dienen te worden voor de
eerste fase van de operatie, dan dient u een andere registratieprocedure te gebruiken.
OPMERKING. Voor meer informatie over intraoperatief vastgelegde beeldgegevens en relevante
workflows, zie de automatische beeldregistratie softwarehandleiding.
 

De automatische beeldregistratie-workflow openen

Afbeelding 194 

Stappen

1. Open het dialoogvenster Registration Selection.

2.
Selecteer Automatic Registration (afhankelijk van de licentie).
De workflow Automatic Registration wordt geopend.
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Precisie verifiëren

Het dialoogvenster Registration Verification wordt geopend als de registratie is voltooid.

Afbeelding 195 

Stappen

1.

Houd de pointer op ten minste drie bekende anatomisch oriëntatiepunten en controleer of
de positie van de pointer in beeldweergaves overeenkomt met het werkelijke punt op de
anatomie van de patiënt.
Wanneer de pointer zich op 15 mm bevindt van het berekende oppervlak, dan geeft de
software de afwijking weer (de afstand tot het oppervlak) van de virtuele pointerpunt tot
het oppervlak.

2.

Ga als volgt verder op basis van de precisie berekend door de software en uw visuele
verificatie:
• Als u tevreden bent met de nauwkeurigheid, drukt u op Accept. Het hoofdscherm wordt

geopend.
• Als de nauwkeurigheid onvoldoende is en u wilt de automatische beeldregistratie annu-

leren en een andere registratiemethode gebruiken (bijvoorbeeld registratie door auto-
matische beeldfusie), dan drukt u op Cancel.

OPMERKING. Voor meer informatie over automatische beeldregistratie, zie de automatische
beeldregistratie softwarehandleiding.
 

Intraoperatieve gegevens registreren

316 Softwarehandleiding Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



16.4.2 Registratie op basis van beeldfusie

Overzicht

Het navigatiereferentiesysteem is ontwikkeld om onbuigzaam en stabiel te zijn. Veranderingen
tussen de positie van het hoofd de patiënt en het referentieframe kunnen echter voorkomen.
Automatische beeldregistratie werkt de registratie steeds bij als een intraoperatieve scan is
voltooid. Dit corrigeert het merendeel van kleine verschuivingen.
Wanneer een intraoperatieve scan automatisch wordt geregistreerd, worden eventuele eerder
geladen en geregistreerde (preoperatieve of intraoperatieve) patiëntgegevens gefuseerd tot de
nieuw verkregen dataset. Indien het referentieframe of het hoofd van de patiënt heeft bewogen,
dan kan de beeldfusie onjuist zijn.
Wanneer dit type gegevens beschikbaar is voor navigatie, dan wordt het dialoogvenster Verify
Registration Based Fusion getoond. Gebruik dit dialoogvenster om nauwkeurig de fusie
gebaseerd op de registratie te verifiëren.

Inspecteer het resultaat van de beeldfusie op registratiebasis nauwkeurig om zeker te zijn
van een juiste patiëntbehandeling. Wanneer het referentieframe of het hoofd van de patiënt
is verplaatst, kan de beeldfusie onjuist zijn.

De beeldfusie verifiëren

U kunt nu de beeldfusie verifiëren zoals beschreven op pagina 29.

Afbeelding 196 
De volgende opties zijn beschikbaar, na verificatie:

Opties

Als de fusie acceptabel is, drukt u op Accept.

Indien de beeldfusie
niet acceptabel is

Druk op Modify om de beeldfusie ongedaan te maken in het dialoog-
venster Automatic Image Fusion. Voor meer informatie raadpleegt u
de Image Fusion softwarehandleiding.

Druk op Unfuse om de beeldfusie weg te gooien en het dialoogvenster
te verlaten.
OPMERKING. Indien u een beeldfusie defuseert, kunnen de eerder
geladen en geregistreerde beeldset(s) niet worden genavigeerd tenzij
u de beeldfusie herhaalt. De software geeft een dialoogvenster weer
waarin de beeldensets worden vermeld die zijn beïnvloed door de on-
derbroken fusie.
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17 IGTLINK
17.1 Inleiding tot IGTLink
17.1.1 Over IGTLink

Overzicht

IGTLink is een software-interface van het navigatiesysteem op netwerkbasis, waarmee u
medische beelden, segmentatieresultaten, chirurgische planning en real-time
instrumenttrackinggegevens van het navigatiesysteem kunt downloaden. 
IGTLink gebruikt het open-communicatieprotocol Open IGT, ontwikkeld door de National Alliance
for Medical Image Computing (NA-MIC).

Aansprakelijkheid en juridische vereisten

De IGTLink-interface wordt beschikbaar gesteld door Brainlab. Brainlab is niet
aansprakelijk voor gegevensverwerking buiten het navigatiesysteem, of voor de juistheid
van de geleverde klanttoepassingvoorbeelden. Deze zijn alleen bedoeld voor
demonstratiedoeleinden. Brainlab is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade
voortkomend uit, of verband houdend met gegevensverwerking buiten het
navigatiesysteem.

De IGTLink-interface dient te worden gebruikt volgens de specificaties die staan
beschreven in de IGTLink-specificatiehandleiding. Brainlab is niet aansprakelijk voor
schade voortkomend uit het gebruik van IGTLink waarbij de specificaties niet zijn
opgevolgd.

Als u klinische studies wilt uitvoeren waarbij IGTLink wordt gebruikt, in het bijzonder
wanneer u de gebruiksinstructies in een breder kader plaatst, dan dient er te worden
voldaan aan alle wettelijke vereisten ten aanzien van medische apparatuur, bijv. door dit
aanhangig te maken bij een institutioneel beoordelingscomité (IRB), of door het indienen
van een onafhankelijke 510K.

Geldigheid van gegevens

Afhankelijk van het netwerk en de prestatie van de computer, evenals van de
gegevensgrootte, kunnen de verstuurde gegevens zijn verlopen. Maak geen
veronderstellingen over de latentie van de verzonden gegevens.

Netwerkveiligheid en patiëntvertrouwelijkheid

Neem de juiste maatregelen om de veiligheid van het netwerk dat is aangesloten op het
Brainlab-navigatiesysteem en de vertrouwelijkheid van de patiëntgegevens die vanaf en
naar het Brainlab-navigatiesysteem worden verzonden, te garanderen.
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17.2 IGTLink gebruiken
17.2.1 IGTLink inschakelen

IGTLink activeren

Afbeelding 197 

Stappen

1. Open Tools > IGTLink.

2.
Druk op IGTLink On/Off. De toets is verlicht om aan te geven dat deze is ingeschakeld.
Een IGTLink-client kan nu verbinding maken met het navigatiesysteem.

IGTLink gebruiken
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17.2.2 Een IGTLink-client verbinden

Dialoogvenster Externe verbinding

Wanneer een IGTLink-client verbinding maakt met het navigatiesysteem, verschijnt er een
dialoogvenster dat u informeert dat een client verbinding wil maken.

Afbeelding 198 

Verbindingsopties

Opties

Druk op Accept om de verbinding te accepteren.

Voor het uitschakelen van de IGTLink-client en het deactiveren van de functie zodat er geen
verbindingen meer mogelijk zijn, drukt u op Deactivate IGTLink.

Voor het weigeren van de verbinding, drukt u op Reject.

OPMERKING. Indien u drukt op Deactivate IGTLink, worden alle bestaande verbindingen
verbroken.
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