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1 YLEISTÄ TIETOA
1.1 Yhteystiedot ja juridiset tiedot
1.1.1 Yhteystiedot

Asiakastuki

Jos et löydä tarvitsemiasi tietoja tästä käyttöohjeesta tai sinulla on kysymyksiä tai ongelmia
laitteen käytössä, voit ottaa yhteyttä Brainlabin asiakastukeen:

Alue Puhelin ja faksi Sähköposti

Yhdysvallat, Kanada, Keski- ja Etelä-
Amerikka

Puhelin: +1 800 597 5911
Faksi: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Brasilia Puhelin: (0800) 892 1217

Iso-Britannia Puhelin: +44 1223 755
333

support@brainlab.com

Espanja Puhelin: +34 900 649 115

Ranska ja ranskankieliset alueet Puhelin: +33 800 676 030

Afrikka, Aasia, Australia, Eurooppa
Puhelin: +49 89 991568
44
Faksi: +49 89 991568 811

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

Odotettu käyttöikä

Brainlab tarjoaa ohjelmistosovelluksille huoltoa viiden vuoden ajan. Tänä aikana on saatavilla
sekä ohjelmistopäivityksiä että huoltopalveluja.

Palaute

Huolellisesta tarkistusprosessista huolimatta tässä käyttöohjeessa voi olla virheitä.
Lähetä palautetta osoitteeseen igs.manuals@brainlab.com, jos haluat ehdottaa parannuksia
tähän käyttöohjeeseen.

Valmistaja

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

YLEISTÄ TIETOA
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1.1.2 Juridiset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä ohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia yrityskohtaisia tietoja. Tämän ohjeen mitään osaa
ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.

Brainlab-tavaramerkit

• Airo® on Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa.
• CurveTM on Brainlab AG:n Saksassa rekisteröity tuotemerkki, rekisteröinti vireillä.
• KickTM on Brainlab AG:n Saksassa rekisteröity tuotemerkki, rekisteröinti vireillä.
• Softouch® on Brainlabin rekisteröity tavaramerkki Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa.
• StarLink® on Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa.
• VarioGuide® on Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa.
• Z-touch® on Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa.

Muut kuin Brainlab-tavaramerkit

• Mobius Imaging®, Mobius Imaging -logo ja MobiCT® ovat Mobius Imaging, LLC -yhtiön
rekisteröityjä tavaramerkkejä.

• Doro® on pro med instruments GmbH:n rekisteröity tavaramerkki.
• Mayfield® on OMI, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki.
• Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä

Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• MultiVisionTM on Carl Zeiss Meditec AG:n tavaramerkki.
• OPMI®, Pentero® ja PENTERO® ovat Carl Zeiss Meditec AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Integroidut muiden valmistajien ohjelmistot

Nämä ohjelmistot perustuvat osittain Independent JPEG Group -ryhmän työhön.
Tämä ohjelmisto sisältää openJPEG-kirjaston. Täydellinen kuvaus tekijänoikeuksista,
vastuuvapautuslausekkeista ja lisenssistä on seuraavassa osoitteessa: http://www.openjpeg.org.

CE-merkintä

CE-merkki osoittaa, että Brainlab-tuotteet täyttävät lääkinnällisten laitteiden di-
rektiivin olennaiset vaatimukset.
Lääkinnällisistä laitteista annetun neuvoston direktiivin 93/42/ETY mukaan:
• Cranial/ENT on luokan IIb tuote.

HUOMAUTUS: Ainoastaan Brainlabin valmistamien tuotteiden CE-merkinnän oikeellisuus voidaan
vahvistaa.
 

Hävitysohjeet

Kun kirurginen instrumentti saavuttaa käyttöiän pään, puhdista instrumentti kaikesta
biomateriaalista ja biovaaroista ja hävitä instrumentti turvallisesti sovellettavien lakien ja
määräysten mukaisesti.

Yhteystiedot ja juridiset tiedot
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Sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee hävittää lakisääteisten määräysten mukaan.
Katso lisätietoja sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätystä koskevasta WEEE-direk-
tiivistä (Waste Electrical and Electronic Equipment):
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Myynti Yhdysvalloissa

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

YLEISTÄ TIETOA
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1.2 Symbolit
1.2.1 Tässä ohjeessa käytetyt symbolit

Varoitukset

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

Huomautukset

Huomautukset merkitään pyöreällä huomautussymbolilla. Ne sisältävät oleellisia
turvallisuuteen liittyviä tietoja ja ilmoittavat mahdollisesta laiteviasta. Mahdollisia ongelmia
ovat esimerkiksi laitteen virhetoiminnot, laitteen vika, laitteelle tai muulle omaisuudelle
aiheutunut vaurio.

Huomiot

HUOMAUTUS: Lisätiedot näkyvät kursivoituina ja sisältävät hyödyllisiä lisävinkkejä.
 

Symbolit
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1.3 Käyttötarkoitus
1.3.1 Järjestelmän käyttö

Käytön indikaatiot

Cranial/ENT-järjestelmä on intraoperatiiviseen käyttöön tarkoitettu kuvaohjattu
paikannusjärjestelmä, jonka ansiosta minimaalisesti invasiiviset leikkaukset ovat mahdollisia. Se
linkittää käsiohjatun anturin ja sen seurantaan tarkoitetun passiivisen markkerisensorijärjestelmän
IGS-työasemassa käsiteltävien potilastietojen virtuaaliseen kuvatilaan. Järjestelmä on tarkoitettu
kaikkiin lääketieteellistä hoitoa edellyttäviin tilanteisiin, joissa stereotaktinen leikkaus saattaa olla
soveltuva hoitotoimenpide ja joissa jäykkiä anatomisia rakenteita, kuten kalloa, pitkiä luita tai
selkärankaa, voidaan tutkia TT-, TTA-, röntgen-, MR-, MRA- ja ultraäänipohjaisilla malleilla.
Esimerkkejä toimenpiteistä ovat seuraavat:
Kraniaaliset toimenpiteet:
• kasvainten poistot
• kallonpohjan leikkaukset
• kraniaaliset biopsiat
• kraniotomiat/kraniektomiat
• pediatriset katetrien/sunttien asennukset
• yleiset katetrien/sunttien asennukset
• talamotomiat/pallidotomiat

KNK-toimenpiteet:
• transfenoidaaliset toimenpiteet
• poskionteloiden antrostomiat
• ethmoidektomiat
• sfenoidotomiat/kitaluututkimukset
• turbinotomiat
• otsaontelon sinusotomiat
• intranasaaliset toimenpiteet

Sopiva käyttö

Cranial/ENT soveltuu enintään 3 mm:n kokonaisnavigointivirheisiin. Erilaiset tekijät saattavat
kuitenkin vaikuttaa merkittävästi järjestelmän tarkkuuteen. Asianmukainen kokoonpano ja käsittely
sekä huolellinen tarkkuuden tarkistus ovat olennaisia onnistuneen navigoinnin kannalta.

Käyttöpaikka

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

Kohderyhmä

Tämä käyttöohje on tarkoitettu neuro- ja KNK-kirurgeille ja heidän avustajilleen käytettäessä
Brainlabin navigointijärjestelmää.

Instrumentin joutuminen kosketukseen aivokudoksen ja selkäydinnesteen kanssa

Vain tietyt Brainlab-instrumentit on tarkoitettu suoraan kosketukseen aivokudoksen ja
selkäydinnesteen kanssa. Luettelo näistä instrumenteista on Instrumenttien
käyttöohjeessa.
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Millaisia vaaroja tähän liittyy?
• Jos instrumentit, joita ei ole tarkoitettu suoraan aivokudos- ja selkäydinnestekosketukseen,

joutuvat kosketukseen näiden kanssa, seurauksena saattaa olla potilaan aivojen
vaurioituminen tai vakava sokkitila, jonka aiheuttavat potilaan elimistöön joutuvat myrkylliset
aineet.

• Brainlab-instrumentit on suunniteltu ja valmistettu siten, että niiden käyttö aiheuttaa
mahdollisimman vähäisen vaaran potilaan aivokudokselle. Tästä syystä on epätodennäköistä,
että käytettäessä instrumenttia oikein potilaalle aiheutuu vaaraa. Instrumenttien käyttö väärin
tai vaurioituneiden instrumenttien käyttö voi kuitenkin aiheuttaa vakavia vaurioita potilaalle.

• Normaalit jälleenkäsittelymenetelmät eivät riitä endotoksisesti saastuneiden instrumenttien
desinfiointiin. Endotoksiset pitoisuudet voidaan poistaa vain erittäin tehokkailla toimenpiteillä,
esimerkiksi käsittelemällä instrumentit erittäin korkeissa lämpötiloissa. Tällaiset toimenpiteet
voivat vahingoittaa herkkiä tarkkuusosia sisältäviä instrumentteja. Sellaisten instrumenttien
joutuminen kosketukseen aivokudoksen tai selkäydinnesteen kanssa, joita ei ole tarkoitettu
joutumaan kosketukseen näiden aineiden kanssa, voi aiheuttaa vakavia vaurioita potilaalle.

Millaisissa tilanteissa tällainen kosketus voi vahingossa tapahtua?
• Tarkoitukseton aivokudoskosketus voi tapahtua kaikissa yleisissä tilanteissa, joissa

instrumentteja käytetään aivokudoksen läheisyydessä. Esimerkki tällaisesta käytöstä on
navigointiosoittimen käyttö kallo-ontelon sisällä esimerkiksi mittaustilanteessa tai
rekisteröintipisteitä määritettäessä.

Riskin pienentäminen:
• Käsittele instrumentit uudelleen Puhdistus-, desinfiointi- ja sterilointiohjeiden mukaisesti.

Säilytä ja käsittele instrumentteja ohjeiden mukaisesti.
• Ilmoitettuja tilanteita lukuun ottamatta vältä instrumenttien joutumista suoraan kosketukseen

aivokudoksen ja selkäydinnesteen kanssa.

Laitteiston huolellinen käsittely

Vain asianmukaisen lääketieteellisen koulutuksen saanut henkilöstö saa käyttää
järjestelmäkomponentteja ja lisälaitteita.

Järjestelmäkomponenteissa ja lisälaitteissa on herkkiä tarkkuusosia. Käsittele
komponentteja ja laitteita varoen.

Oikeellisuuden tarkistaminen

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

Ei diagnostiseen käyttöön

DIN 6868 -standardin mukaisesti Brainlabin navigointijärjestelmässä esitettävät kuvat eivät
sovellu diagnostiseen käyttöön.

Käyttötarkoitus
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1.4 Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden kanssa
1.4.1 Brainlabin lääkinnälliset instrumentit

Yhteensopivat Brainlabin lääkinnälliset instrumentit

Cranial/ENT on yhteensopiva seuraavien kanssa:
• DrapeLink-sovitinsarja

- Doro-kallotelineen sovitin
- Mayfield-kallotelineen sovitin
- pitkä DrapeLink-jalusta
- lyhyt DrapeLink-jalusta

• Biopsian suuntausalusta ja biopsiaputki
• Blakesley-kiinnitin
• kraniaalinen DrapeLink-vertailuyksikkö

- kraniaalinen DrapeLink-vertailualusta
- yhdistin-DrapeLink

• kertakäyttöiset heijastavat markkeripallot
• kertakäyttöiset TT-, MR- ja leikkaussalirekisteröintimarkkerit
• kertakäyttöinen mandriini
• kehyksetön biopsiajärjestelmä
• GE-pääntuen kiinteä iMRI-kisko
• GE:n iMRI-rekisteröintimatriisi
• Noras-pääntuen iMRI-rekisteröintimatriisi
• instrumenttisovitinsarja
• instrumenttien kalibrointimatriisi 4.0 (ICM4)
• mikroskooppisovittimet ja mikroskooppialustat
• monikärkiset osoittimet, mukaan lukien Paint-kärkiset osoittimet
• tylppäkärkinen osoitin
• teräväkärkinen osoitin
• Mayfield-pääntuen vertailuvarsi
• yleinen vertailuteline 
• vertailupäänauha ja päänauhan vertailualusta
• kallovertailusarja
• Softouch
• kraniaalinen vakiovertailualusta – 4 markkeria
• sterilointiastiat (kraniaalinen, kraniaaliset vakiolisävarusteet, KNK, kehyksetön

biopsiajärjestelmä, DrapeLink-vertailuyksikkö, VarioGuide)
• imuputki
• ultraäänisovittimet
• ultraäänirekisteröintifantomi
• VarioGuide
• Z-touch-laserosoitin

Muut Brainlab-instrumentit

Muita instrumentteja saatetaan julkistaa markkinoille tämän käyttöohjeen julkaisemisen jälkeen.
Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen, jos tarvitset lisätietoja instrumenttien yhteensopivuudesta
Brainlab-ohjelmistojen kanssa.

Käytä vain sellaisia instrumentteja ja osia, joiden Brainlab on ilmoittanut olevan Cranial/
ENT-yhteensopivia. Muiden instrumenttien tai osien käyttö voi vaarantaa turvallisuuden
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ja/tai vaikuttaa heikentävästi lääkinnällisen laitteen tehoon sekä aiheuttaa vaaran potilaalle,
käyttäjälle ja/tai ympäristölle.

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden kanssa
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1.4.2 Brainlab-ohjelmisto

Yhteensopivat Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

Cranial/ENT on yhteensopiva seuraavien kanssa:
• DICOM Viewer -versio 2.0, 2.1 ja 2.2
• Digital Lightbox -versio 2.0
• Image Fusion, versio 1.0 ja 2.0
• iPlan CMF, versio 3.0
• iPlan Cranial, versio 3.0
• iPlan ENT, versio 3.0
• iPlan Stereotaxy, versio 3.0
• Smartbrush-versio 2.1

Muut Brainlab-ohjelmistot

Jos käytät edellä mainituista versioista poikkeavia ohjelmistoversioita, ota yhteyttä Brainlabin
asiakastukeen ja pyydä lisätietoja versioiden yhteensopivuudesta Brainlabin laitteiden kanssa.

Vain Brainlabin ilmoittamia Brainlabin lääkinnällisiä laitteita saa asentaa järjestelmään ja
käyttää siinä.
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1.4.3 Muiden kuin Brainlabin valmistamat laitteet

Muiden kuin Brainlabin valmistamat yhteensopivat lääkinnälliset laitteet

Lääkinnällinen laite Malli Valmistaja

Kraniaalisten toimenpitei-
den pääntuet

Pääntuki intraoperatiivista
TT- tai MR-kuvausta var-
ten: Mayfield®, Doro®, No-
ras, GE ja muut vastaavat
rakenteet

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

Itseporautuva ruuvi

1,5 x 6 mm ei-porattava
maxDrive® (Martin) tai itse-
porautuva Cortex-ruuvi
PlusDriveTM (Synthes)

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

Ruuvitaltan terä 1,5 mm (sopii käytettäville
ruuveille)

Ruuvitaltan kahva Sopii käytettävälle terälle
ja ruuveille

Porankärki ja kahva (valin-
nainen) 1,1 mm

Kertakäyttöinen biopsianeu-
la, tyyppi A

PAJUNK GmbH
Karl-Hall-Strasse 1
78187 Geisingen
Germany

Useita tiloja tukevat kuvauk-
senaikaiset markkerit

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
USA

Yhteensopivat muiden kuin Brainlabin valmistamat kuvantamislaitteet

Kuvantamislaite Malli Valmistaja

Brainlabin kuvantamisohjeiden kanssa yh-
teensopivat lääkinnälliset kuvantamislait-
teet (esimerkiksi MR- ja TT-laitteet, C-var-
si, DVT ja vastaavat laitteet)

Katso Brainlabin kuvantamisohjeissa ilmoitetut vaa-
timukset.

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden kanssa
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Yhteensopivat muiden kuin Brainlabin valmistamat leikkauskäyttöön tarkoitetut mikroskoopit

Malli Valmistaja

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

Yhteensopivat muiden kuin Brainlabin valmistamat laitteet IGSonic Ultrasound -integrointiin

Malli Valmistaja

• FlexFocus 700
• FlexFocus 800

BK Medical
Mileparken 34
2730 Herlev
Denmark

• Ultraäänianturi BK8862
• Ultraäänianturi BK8863

Verkkoisolaattori EN-30
HUOMAUTUS: Tämä ei ole lääkinnäl-
linen laite.
 

EMO systems GmbH

Muut muiden kuin Brainlabin valmistamat laitteet

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

Valtuudet

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

Muut muiden kuin Brainlabin valmistamat ohjelmistot

Vain Brainlabin ilmoittamia ohjelmistoja saa asentaa ja käyttää yhdessä Cranial/ENT-
ohjelmiston kanssa.

Virustarkistus ja haittaohjelmistot

Huomaa, että joidenkin haittaohjelmilta suojaavien ohjelmistojen (esim.
virustarkistusohjelmiston) asetukset saattavat vaikuttaa kielteisesti järjestelmän
suorituskykyyn. Jos esimerkiksi suoritetaan reaaliaikaiset tarkistukset ja jokaisen
tiedoston käyttöä seurataan, potilastietojen lataaminen ja tallentaminen saattaa olla
hidasta. Brainlab suosittelee poistamaan reaaliaikaiset tarkistukset käytöstä ja
suorittamaan virustarkistukset sairaalan työajan ulkopuolella.

Varmista, että virustentorjuntaohjelmisto ei muokkaa Brainlabin hakemistoja.

Älä lataa tai asenna päivityksiä hoidon suunnitellun aikana. Lisätietoja saat ottamalla
yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.

Päivitykset

Päivitykset käyttöjärjestelmään (hotfix-korjaukset) tai kolmannen osapuolen ohjelmistoihin
on tehtävä sairaalan työajan ulkopuolella ja testiympäristössä Brainlab-järjestelmän
asianmukaisen toiminnan tarkistamiseksi. Brainlab seuraa Windowsin julkaisemia hotfix-
korjauksia ja tietää joidenkin päivitysten kohdalla, onko odotettavissa ongelmia. Ota
yhteyttä Brainlabin asiakastukeen, jos ilmenee käyttöjärjestelmän hotfix-korjauksiin
liittyviä ongelmia.

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden kanssa
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1.5 Koulutus ja dokumentaatio
1.5.1 Koulutus

Brainlabin koulutus

Turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi järjestelmän kaikkien käyttäjien on
osallistuttava Brainlabin edustajan antamaan koulutukseen ennen järjestelmän käytön
aloittamista.

Valvottu tuki

Käytettäessä navigointijärjestelmää ensimmäistä kertaa paikalla on oltava Brainlabin edustaja,
jolta saa tarvittaessa opastusta. Aloita navigointi helpoista toimenpiteistä, jolloin näet helposti,
missä toimenpiteen vaiheessa navigointijärjestelmästä on erityisesti apua ja missä vaiheissa sen
käyttöön liittyy rajoituksia. Simuloi toimenpiteet riittävän monta kertaa käyttäen mallinnoksia ja/tai
kuolleiden luovuttajien ruumiinosia, ennen kuin järjestelmää käytetään oikealle potilaalle
tehtävissä toimenpiteissä.

Vastuut

Tämä järjestelmä on tarkoitettu ainoastaan kirurgin apuvälineeksi, eikä se korvaa kirurgin
ammatissaan hankkimaa kokemusta eikä poista kirurgin vastuuta järjestelmän käytön
aikana. Käyttäjän on aina voitava jatkaa toimiaan ilman järjestelmän apua.
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1.5.2 Dokumentaatio

Käyttöohjeiden lukeminen

Käyttöohjeet sisältävät tietoja monimutkaisista lääketieteellisistä laitteista ja kirurgisista
navigointiohjelmistoista, joita on käsiteltävä varoen.
On tärkeää, että kaikki järjestelmän, instrumenttien ja ohjelmistojen käyttäjät:
• lukevat käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteiden käyttöä
• voivat katsoa tietoja käyttöohjeista kaikkina ajankohtina.

Saatavilla olevat käyttöohjeet

Käyttöohje Sisältö

Ohjelmiston käyttöohjeet
• Hoidon suunnittelun ja kuvaohjatun navigaation yleiskuvaus
• Leikkaussalijärjestelmän asetusten kuvaus
• Yksityiskohtaiset ohjelmiston ohjeet

Laitteiston käyttöohjeet Yksityiskohtaista tietoa sädehoidon ja kirurgian laitteistoista, jotka
määritellään tyypillisesti suuriksi, monimutkaisiksi instrumenteiksi

Instrumenttien käyttöohjeet Yksityiskohtaiset ohjeet instrumenttien käsittelyyn

Puhdistus-, desinfiointi- ja
sterilointiohjeet

Yksityiskohtaiset ohjeet instrumenttien puhdistukseen, desinfioin-
tiin ja sterilointiin

Järjestelmän käyttöohjeet Yksityiskohtaiset järjestelmän kokoonpanotiedot

Tekninen käyttöohje Järjestelmän tekniset yksityiskohdat, mukaan lukien tekniset tie-
dot ja yhteensopivuustiedot

HUOMAUTUS: Tämä taulukko ei ehkä ole kattava kaikkien asennusten kohdalla. Asennustasi
varten toimitetaan tarvittaessa muita ylimääräisiä käyttöohjeita.
 

Koulutus ja dokumentaatio
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2 JÄRJESTELMÄN
KOKOONPANO

2.1 Järjestelmän ottaminen käyttöön
2.1.1 Yleiskuvaus

Järjestelmän käyttöönottaminen

Järjestelmän kokoonpano vaihtelee käytettävän järjestelmän ja suoritettavan toimenpiteen
mukaan. Pidä mielessä seuraavat seikat:
• Kamera ja näyttö eivät saa estää kirurgin työskentelyä.
• Kamerasta on oltava esteetön näköyhteys vertailualustaan ja instrumentteihin koko

toimenpiteen, myös kaikkien rekisteröinti- ja navigointivaiheiden aikana.
• Asemoi kamera oikein ennen aloittamista. Vältä kameran aseman merkittäviä muutoksia

toimenpiteen aikana.

Vaiheet

1.

Säädä kamera vaadittuun asentoon.
Kameralla on optimaalinen näkymä leikkausalueeseen, kun kamera on noin 1,2–1,8 met-
rin päässä siitä.
HUOMAUTUS: Jos haluat lisätietoja kameran sijoituksesta valmisteltaessa potilaan rekis-
teröintiä, katso s. 57.
 

2. Kytke järjestelmään virta (katso Järjestelmän käyttöohje).

Vertailualustan asento

Sijoita vertailualusta niin, että se näkyy koko toimenpiteen ajan. Jos aiot käyttää esimerkiksi
mikroskooppia, pane merkille, missä kohdassa se saattaa estää näkyvyyden vertailualustaan.
Kamera kannattaa sijoittaa sille puolelle, jolle vertailualusta on kiinnitetty.

Mitä lähemmäs kohdealuetta alusta on asennettu, sitä tarkempaa navigointi on. Sijoita
vertailualusta mahdollisimman lähelle kohdealuetta ilman, että se aiheuttaa häiriötä
tarvittavassa leikkaustilassa.

Järjestelmän sijoitus

Sijoita järjestelmä neurokirurgisissa toimenpiteissä leikkauspöydän päätyyn potilaan jalkopäähän
ja KNK-toimenpiteissä leikkauspöydän päätyyn potilaan päänpuoleiseen päähän.
HUOMAUTUS: Järjestelmän sijoitus määräytyy kirurgin sijainnin ja leikkauspöydän ympärillä
olevien laitteiden sijainnin mukaan.
 

JÄRJESTELMÄN KOKOONPANO
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Laserille altistuminen

Älä altista muiden järjestelmien infrapunasensoreita Brainlabin kameralle tai Z-touch-
lasersäteelle.

Järjestelmän ottaminen käyttöön

26 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



3 OHJELMISTON
YLEISKUVAUS

3.1 Perustietoja
3.1.1 Yleiskuvaus

Yleistä tietoa

Cranial/ENT on kosketusnäyttöpohjainen intraoperatiivinen navigointiohjelmisto. Kirurgisten
instrumenttien asettaminen kolmiulotteisesti anatomisten tietojoukkojen, kuten MR- ja/tai TT-
kuvien, päälle voi tukea kirurgia erilaisissa kirurgisissa toimenpiteissä.
Kun ohjelmistoa käytetään yhdessä suunnitteluohjelmiston kanssa, hoitosuunnitelma voidaan
valmistella erikseen ja siirtää sen jälkeen navigointiohjelmistoon, jossa sitä voidaan käyttää tuki- ja
lisätietolähteenä leikkauksen aikana. Lisäksi leikkauksen aikana tallennetut tai muokatut tiedot
voidaan siirtää takaisin suunnitteluohjelmistoon.

Cranial/ENT-ohjelmisto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan neurokirurgiassa ja KNK-
toimenpiteissä. Ohjelmistoa ei saa käyttää mihinkään muihin hoitotoimenpiteisiin.

Cranial/ENT käyttää kuvia, jotka on otettu potilaasta ennen leikkausta. Potilaan todellinen
anatomia voi erota preoperatiivisista kuvannustiedoista esimerkiksi aivojen tilan
muutoksen tai kudoksen poiston vuoksi.

Tyypillinen työnkulku

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Vaiheet

1. Luo suunnitelma ja muokkaa sitä iPlanissa tai Brainlab Elementsissä.

2. Lataa hoitosuunnitelma Patient Browser -ohjelmaan.

3. Navigoi.

4.
Vie suunnitelma.
Toista vaiheet 1–4 tarpeen mukaan.

Perustietoja
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3.2 Istunnon aloitus
3.2.1 Ohjelmiston käytön aloittaminen

Ohjelmiston käynnistys

Avaa Cranial/ENT Content Manager -ohjelmistosta käyttäen seuraavia vaihtoehtoja:

Vaihtoehdot

Cranial/ENT-ohjelmiston käynnistys käyttäen potilaan tietoja:
• Valitse potilas.
• Valitse Cranial/ENT-sovellus.

Ohjelmisto latautuu, ja näkyviin tulee päänäyttö (katso s. 32).

Jos haluat käynnistää ohjelmiston käyttämättä potilaan tietoja, valitse Cranial/ENT-sovellus.
Ohjelmisto latautuu, ja näkyviin tulee päänäyttö (katso s. 32).

HUOMAUTUS: Content Manager -ohjelmiston käyttöohjeessa on lisätietoja potilaan ja
sovelluksen valinnasta.
 

Varmista ennen potilastietojen latausta, että potilaan nimi ja tunnus ovat oikein.

Potilaan tietojen lataus istunnon aikana

Jos käynnistit Cranial/ENT-ohjelmiston ilman potilaan tietoja tai jos haluat ladata lisätietoja
istunnon aikana, voit ladata tietoja milloin tahansa.

Vaiheet

1. Avaa Data-valintaikkuna valitsemalla valikkoriviltä Data (katso s. 35).

2.
Valitse Load Data.
Patient Browser avataan, ja voit valita potilastiedot.
Kun tiedot on ladattu, näyttöön palautuu Cranial/ENT-ohjelmisto.

HUOMAUTUS: Lisätietoja on Patient Browser -ohjelmiston käyttöohjeessa.
 

Kuvien yhdistäminen

Voit yhdistää useita kuvajoukkoja, jos Image Fusion -ominaisuus on asennettu järjestelmään.

Vaihtoehdot

Jos potilastiedot sisältävät kuvajoukkoja, joita ei ole vielä yhdistetty, sinua pyydetään
yhdistämään ne.
Valitse Proceed.

Voit ohittaa kuvien yhdistämisen, kun käynnistät ohjelmiston, ja yhdistää kuvajoukot
milloin tahansa myöhemmin navigoinnin aikana Data-valintaikkunassa.

HUOMAUTUS: Lisätietoja on Kuvien yhdistämisohjelmiston käyttöohjeessa.
 

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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3.3 Sammutus ja istunnon palautus
3.3.1 Ohjelmiston sulkeminen ja järjestelmän sammutus

Oikea sammutustapa

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

Ohjelmiston sulkeminen

Vaiheet

1.
Paina kotisivupainiketta.
Content Manager avataan.

2.
Voit vielä potilastiedot valittuun tallennusvälineeseen painamalla Export.
HUOMAUTUS: Kaikki istunnon aikana Screenshot (Näyttökuva) -painikkeella luodut
näyttökuvat voidaan ottaa käyttöön ja tallentaa.
 

HUOMAUTUS: Lisätietoja on Content Manager -ohjelmiston käyttöohjeessa.
 

Järjestelmän sammutus

Vaiheet

1. Suljettuasi ohjelmiston ja tallennettuasi potilaan tiedot poista tallennusväline.

2. Paina Content Manager -ohjelmistossa Exit.

3. Valitse Shutdown.

HUOMAUTUS: Lisätietoja järjestelmän sammutuksesta on järjestelmän käyttöohjeessa.
 

Sammutus ja istunnon palautus
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3.3.2 Istunnon palautus

Yleistä tietoa

Jos ohjelmisto sulkeutuu odottamattomasti, edellisen istunnon rekisteröinti ja instrumenttien
kalibroinnit voidaan palauttaa, kun ohjelmisto käynnistetään uudelleen.

Istunnon palautus

Kuva 1 

Vaihe

Ohjelmisto palauttaa tiedot, ja näkyviin tulee päänäyttö.
Jatka navigointia valitsemalla Close.

Tarkista palautetut rekisteröinnit ja instrumenttien kalibroinnit huolellisesti, ennen kuin
jatkat.

Jos instrumentti on vaihdettu tai sovitin on siirretty toiseen paikkaan, älä palauta
kalibrointia. Suorita sen sijaan uusi kalibrointi.
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3.4 Käyttöliittymä
3.4.1 Päänäyttö

Yleistä tietoa

Näkyviin tulee päänäyttö, kun potilastiedot on ladattu. Cranial/ENT tukee kahta
käyttöliittymävaihtoehtoa, joiden välillä voit vaihtaa:
• Suuri valikko, jossa on suurennettu valikkopalkki
• Pieni valikko, jossa on pienennetty valikkopalkki

Suuri valikko -näkymä

Alla olevassa kuvassa esitetään Suuri valikko -näkymä järjestelmästä.

③

④

①

②

⑤

Kuva 2 

Nro Kuvaus Katso

① Valittuna oleva toiminto ja potilaan tiedot Sivu 29

② Home palauttaa sinut Content Manager -ohjelmistoon Ei ole

③ Navigointinäkymät Sivu 113

④ Kameranäkymäikkunat Sivu 40

⑤ Kameran tilapalkit Sivu 41

⑥ Valikkorivi Sivu 34

Pieni valikko -näkymä

Pieni valikko -näkymässä valikkorivin painikkeita edustavat kuvakkeet ja navigointinäkymät ovat
suurempia.
Valikkorivin vaihtoehtojen toiminnot ovat samat kuin Suuri valikko -näkymässä, kuten on kuvattu
seuraavassa kohdassa: s. 34.

Käyttöliittymä
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Kuva 3 

Vaiheet

1. Paina Tools > Settings.

2.
Paina Menu Big/Small (Valikko suuri/pieni).
Valintaikkunan takana oleva navigointinäyttö vaihtuu Pieni valikko -näkymäksi (suuren-
nettu näkymä).

3. Palaa navigointinäyttöön valitsemalla Close.
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3.4.2 Valikkorivin toiminnot

Rekisteröintitoiminto

Toiminto Suuri valikko Pieni valikko Katso

Register aktivoi potilaan rekisteröinnin. Sivu 55

Navigointitoiminnot

Toiminto Suuri valikko Pieni valikko Katso

Tooltip-painikkeilla voit pidentää tai lyhentää
navigoitavan instrumentin kärjen virtuaalisesti. Ei ole Sivu 176

Acquire-painikkeella voit määrittää digitoidun
pisteen potilaan päästä tai luoda liikeradan,
jos instrumentin kärjen siirtymä on määritetty. 

Ei ole Sivu 158

Näkymien asetukset

Toiminto Suuri valikko Pieni valikko Katso

Freeze-painike lukitsee navigointinäytön. Sivu 171

Zoom muuttaa näytössä näkyvien kuvien
suurennusta. Sivu 117

Näytön kokoonpano ja näyttökuvat

Toiminto Suuri valikko Pieni valikko Katso

Vaihda näkymien välillä ja määritä näkymien
asetuksia. Ei ole Sivu 118

Screenshot luo näyttökuvan näkyvissä ole-
vasta näytöstä. Sivu 146

Valinnaiset painikkeet

Valinnaiset painikkeet voidaan aktivoida kohdassa Tools > Settings > Optional Menu Bar
Button (katso s. 50). Voit valita valikkorivillä näkyvän valinnaisen painikkeen seuraavista
vaihtoehdoista:

Toiminto Suuri valikko Pieni valikko Katso

Paint-painikkeella voit merkitä kirurgisesti
poistetun kudoksen. Sivu 243

Aktivoi mikroskooppinavigoinnin. Sivu 277

Käyttöliittymä
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Toiminto Suuri valikko Pieni valikko Katso

Aktivoi VarioGuide-navigoinnin. Sivu 249

Aktivoi ultraääninavigoinnin. Sivu 203

Data

Valitsemalla Data voit avata Data-valintaikkunan, jonka avulla voit käyttää potilastietoja. 

Kuva 4 

Toiminto Katso

Kuvajoukon ominaisuuksien säätö Sivu 142

Objektien ja kerrosten hallinta Sivu 147

Liikeratojen hallinta Sivu 166

Pisteiden hallinta Sivu 160

Kuvajoukkojen yhdistäminen
HUOMAUTUS: Yksityiskohtaisia käyttöohjeita on Kuvien yhdistämisohjelmiston
käyttöohjeessa.
 

Sivu 29

Potilastietojen lataus Sivu 29
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Tools

Valitsemalla Tools voit avata Tools-valintaikkunan, jossa voit valita navigointiasetuksia ja -
työkaluja.

Kuva 5 

Toiminto Katso

Brainlabin yhteys- ja versiotiedot Sivu 47

Järjestelmän asetusten säätö Sivu 48

Kalibroitujen instrumenttien valinta Sivu 199

VarioGuide-navigoinnin aktivointi Sivu 249

Mikroskooppinavigoinnin aktivointi Sivu 277

Ultraääninavigoinnin aktivointi Sivu 203

Videoyhteyden määritys Sivu 51

IGTLink-aktivointi Sivu 314

Mittaustyökalujen valinta Sivu 172

Käyttöliittymä
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3.4.3 Valintaikkunoiden yleiset painikkeet

Käytettävissä olevat painikkeet

Käytettävissä olevat painikkeet vaihtelevat valintaikkunan mukaan.

Painike Toiminto

Siirtää seuraavaan vaiheeseen.

Vahvistaa asetukset ja sulkee valintaikkunan.

Palauttaa näyttöön edellisen valintaikkunan tai vaiheen.

Sallii vaiheen suorittamisen uudelleen.

Sulkee valintaikkunan ottamatta muutoksia käyttöön.

Sulkee valintaikkunan ottaen muutokset käyttöön.

Palauttaa asetukset tilaan, jossa ne olivat, kun avasit valintaikkunan.

HUOMAUTUS: Muut painikkeet, joilla on erityisiä tehtäviä, kuvataan tämän käyttöohjeen kyseisiä
tehtäviä käsittelevissä osissa.
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3.4.4 Työkalurivillä olevat tietojen hallinnan toiminnot

Käytettävissä olevat ominaisuudet

Tietoja näyttävissä valintaikkunoissa on käytettävissä työkalurivin lisätoimintoja:

①

Kuva 6 

Toiminto Kuvaus

Avaa Select Set -valintaikkunan kuvajoukon valitsemista varten.

Muuttaa näkyvissä olevan kuvan suurennusta.

Näyttää tai piilottaa kaikki kuvanäkymän objektit.

Käyttöliittymä
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3.4.5 Valintaikkunan tarkastelu kahdesta näytöstä

Yleistä tietoa

Jos järjestelmässä on kaksi näyttöä (kuten Curve-järjestelmässä), voit määrittää näytöt
jommallakummalla seuraavista tavoista:
• Clone-tila: samat tiedot näkyvät kummassakin näytössä.
• Extended-tila: ensisijaisessa näytössä on valikkorivi, ja toissijaisessa näytössä ovat

navigoinnin lisänäkymät.
HUOMAUTUS: Kun käytössä on Extended-tila, toissijaista näyttöä tulee käyttää vain lisänäyttönä,
koska siitä puuttuvat tärkeät tiedot, kuten kameranäkymäikkunat ja tilapalkit.
 

Lisätietoja Extended- ja Clone-tiloista ja niiden aktivoinnista onContent Manager -ohjelmiston
käyttöohjeessa.

Valintaikkunan näyttö Extended-tilassa

Kun valintaikkuna avataan ensisijaisessa näytössä, toissijaiseen näyttöön tulee näkyviin seuraava
sanoma: “A dialog is open on the other display. Press Fetch to put that dialog here.”
(Valintaikkuna on auki toisessa näytössä. Siirrä valintaikkuna tähän valitsemalla ”Fetch”.)

Kuva 7 
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3.5 Seurantajärjestelmä
3.5.1 Seurannan tilanäytöt

Yleistä tietoa

Jotta rekisteröinti ja navigointi onnistuisivat, kamerasta on oltava esteetön näköyhteys
instrumentteihin ja vertailualustoihin.
Tilanäytöt ilmaisevat reaaliaikaista tietoa instrumenttien ja vertailualustojen näkyvyydestä
kameralle. Näytössä näkyvät pisteet ilmaisevat kummallekin kameran linssille näkyvien
instrumenttien ja vertailualustojen suhteelliset sijainnit.

Tilanäytöt: Suuri valikko -näkymä (pienennetty näkymä)

②

①

Kuva 8 

Nro Komponentti

① Kameranäkymäikkunat

② Tilapalkit

Tilanäytöt: Pieni valikko -näkymä (suurennettu näkymä)

②

①

Kuva 9 

Nro Komponentti

① Kameranäkymäikkunat

② Tilapalkit

Kameranäkymäikkunat

Kameranäkymäikkunoissa näkyvät pisteet edustavat vertailualustojen ja navigoitavien
instrumenttien markkeripallojen geometriaa. Pisteiden eri värit edustavat eri vertailualustoja ja
instrumentteja. Kameranäkymäikkunoiden avulla voit tarkistaa, näkyykö instrumentti tai
vertailualusta kameralle.

Seurantajärjestelmä
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Pisteen väri Elementti

Punainen Vertailualusta (esim. kallovertailualusta), jos potilas on rekisteröity

Keltainen
• kalibroitu instrumenttisovittimen alusta
• iMRI-rekisteröintimatriisi (rekisteröinnin aikana)

Oranssi
• ICM4
• ultraäänirekisteröintifantomi

Vihreä Osoitin tai Softouch-osoitin

Sininen Ultraäänisovittimet

Vaaleansininen Mikroskooppisovittimet

Turkoosi Paint-instrumentit

Vaaleanpunainen
• kertakäyttöinen biopsianeula, tyyppi Aja biopsian suuntausalusta
• VarioGuide
• kertakäyttöinen mandriini

Valkoinen Kalibroimattomat instrumentit

Harmaa (täyttö) Alustan markkeripallot näkyvät kummallekin kameran linssille, mutta niitä
ei voi yhdistää tiettyyn instrumenttiin

Harmaa (avoin) Alusta näkyy vain toiselle kameran linssille, eikä sitä voi tulkita

Instrumenttinäyttö

Huomaa, että instrumentin näyttötapa saatetaan esittää varsinaisen instrumentin muodon
yksinkertaistettuna tulkintana.

Värisokeat käyttäjät eivät ehkä pysty erottamaan instrumentteja niiden värien perusteella
selkeästi toisistaan.

Varmista, etteivät instrumenttien seuranta-alustat näy liian lähellä toisiaan eivätkä ne estä
muiden markkerien näkyvyyttä kameralle. Muussa tapauksessa järjestelmä ei ehkä pysty
erottamaan instrumentteja toisistaan, mistä seuraa instrumentin virheellinen navigointi.

Kameran tilapalkit

Tilapalkit ilmaisevat, pystyykö kamera seuraamaan instrumenttia.

Tilapalkki Väri Kuvaus

Oikea palkki (Suuri va-
likko -näkymässä)

Vihreä
Normaali seurantatila. Vertailualusta ja vähintään yksi inst-
rumentti, jolla on tunnettu markkeripallojen geometria, nä-
kyvät kameralle.Alin palkki (Pieni valik-

ko -näkymässä)

Oikea palkki (Suuri va-
likko -näkymässä)

Keltainen

Kamera on juuri kadottanut näköyhteyden aktiiviseen ver-
tailualustaan. Tilapalkki näkyy keltaisena, kunnes normaali
seuranta jatkuu. Jos näköyhteys ei palaudu, tilapalkki
muuttuu punaiseksi.

Alin palkki (Pieni valik-
ko -näkymässä)

Vasen palkki (Suuri va-
likko -näkymässä)

Punainen
Seuranta ei ole mahdollinen. Potilaan rekisteröintiä ei ole
suoritettu, tai edellytetyn vertailualustan markkeripallot ei-
vät näy kameralle.Ylin palkki (Pieni valik-

ko -näkymässä)
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Tilapalkki Väri Kuvaus

Molemmat Musta
Kameran yhteysvirhe käynnistyksen aikana. Jos kame-
rayhteys katkeaa käytön aikana, näyttöön tulee varoitussa-
noma.

Jos tilapalkki on keltainen, seurannan tarkkuutta ei voi taata.

Seurannan viiveet

Tiedot voivat tulla näkyviin viiveellä verrattuna todelliseen seurattavaan instrumenttiin.
Vertaa varsinaisen instrumentin liikettä näytöllä olevaan esitykseen. Jos navigointinäyttö
on hidas, määritä näkyviksi tiedoiksi mahdollisimman vähän tietoja (katso s. 113).

Seurantajärjestelmä
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3.5.2 Seurantainstrumentit

Seurannan ensisijaisuus

Ohjelmisto päivittää navigointinäkymät sen instrumentin sijainnin perusteella, joka on ensisijainen.
Ensisijaisuudeltaan vähäisemmät instrumentit näytetään, mutta näkymiä ei oletusarvoisesti
päivitetä niiden perusteella.
Seuraava luettelo sisältää seurattavat instrumentit ensisijaisuusjärjestyksessä:
• Softouch-osoitin
• osoitin
• instrumenttisovittimen alusta, XL
• instrumenttisovittimen alusta, L
• instrumenttisovittimen alusta, ML
• instrumenttisovittimen alusta, M
• Paint-instrumentit
• kertakäyttöinen mandriini
• kertakäyttöinen biopsianeula, tyyppi A
• biopsian suuntausalusta tai VarioGuide
• mikroskooppisovittimet
• ultraäänisovittimet

HUOMAUTUS: Voit päivittää navigointinäkymät ensisijaisuudeltaan vähäisemmän instrumentin
perusteella poistamalla tätä instrumenttia korkeammalla ensisijaisuusjärjestyksessä olevat
instrumentit kameran kuvausalalta.
 

Instrumenttien samanlaisten geometrioiden seuranta

Ohjelmisto ei erota toisistaan instrumentteja, joiden seuranta-alustojen geometriat ovat keskenään
samanlaiset. Jos esimerkiksi kahteen eri instrumenttiin on kiinnitetty instrumenttisovittimen
alusta ML (katso kuva alla), ohjelmisto saattaa tulkita instrumentit samaksi instrumentiksi.

Kuva 10 
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Älä käytä samankokoisia osoittimia, mikroskooppisovittimia, ultraäänisovittimia tai
instrumenttisovittimia yhtä aikaa, sillä navigointiohjelmisto ei tunnista markkeripallojen
samanlaisten geometrioiden yksilöllisiä kalibrointeja.

Seurantajärjestelmä
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3.5.3 Kameran sijoitus

Seurantajärjestelmän suuntausvalintaikkuna

Tässä valintaikkunassa näkyvät kameralle näkyvien vertailu- ja seuranta-alustojen sijainnit.

①

③
②

Kuva 11 

Nro Kuvaus

① Sininen kartio edustaa kameran kuvausalaa.

② Värilliset renkaat edustavat alustojen etäisyyttä kameran linsseistä.

③ Värilliset pallot edustavat vertailu- ja seuranta-alustojen markkeripalloja.

HUOMAUTUS: Pallojen ja ympyröiden värit vastaavat kameranäkymäikkunoiden värejä (katso s.
40).
 

Camera App -näyttö

Mikäli Camera App -sovellus on asennettu, se avautuu ja siinä näkyvät kameralle näkyvien
vertailu- ja seuranta-alustojen sijainnit.
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① ②

③

④

Kuva 12 

Nro Kuvaus

①
Näyttää instrumenttien ja/tai vertailualustojen etäisyyden kameraan nähden. Jotta saa-
daan paras näkyvyys ja tarkkuus, kaikkien seurantapallojen on oltava sinisen käytävän si-
säpuolella.

② Näyttää instrumenttien ja/tai vertailualustojen aseman kameraan nähden.

③ Näyttää kameran moottorin ohjauksen asemointipainikkeet.

④
Käytetään kameran keskittämiseen.
HUOMAUTUS: Kameran keskittäminen kestää jopa 5 sekuntia. Keskittämistoiminto pois-
tetaan käytöstä toisella napsautuksella.
 

Kameran kuvausalan optimointi

Vaiheet

1.
Paina jompaakumpaa valikkorivin kameranäkymäikkunaa. Näyttöön tulee Tracking Sys-
tem Alignment -valintaikkuna.
Jos Camera App -sovellus on asennettu, se avataan.

2.

Säädä kameran etäisyys ja kulma siten, että kaikki tarvittavat alustat näkyvät edustettuina
sinisen kartion alueella Tracking System Alignment -valintaikkunassa. Vertailualustaa
edustavien renkaiden tulee olla niin lähellä keskikohtaa kuin mahdollista, jolloin navigointi-
instrumenttien liikkeille jää riittävästi tilaa.
Jos kameran näköyhteys alustaan katkeaa, pallot katoavat näkyvistä, mikä ilmaisee, että
alustaa ei enää voi seurata.

Seurantajärjestelmä
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3.6 Järjestelmän tiedot ja asetukset
3.6.1 Yleiskuvaus

Yleistä tietoa

Brainlabin asiakastuki määrittää järjestelmän perusasetukset. Voit määrittää lisäasetuksia Tools-
valintaikkunassa.

Tools-valintaikkuna

①

②

③

Kuva 13 

Nro Käyttö

①
Hotline tuo näyttöön seuraavat tiedot:
• Brainlabin asiakastuen puhelinnumero ja muut tärkeät puhelinnumerot
• Ohjelmiston versiotiedot

② Settings avaa Tools > Settings -valintaikkunan, jossa voit määrittää erilaisia järjestel-
män asetuksia (katso s. 48).

③ Video-valintaikkunassa voit määrittää videoasetukset (katso s. 51).
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3.6.2 Asetusten määrittäminen

Tools > Settings -valintaikkuna

Kuva 14 

Asetusten käyttö

Asetus Komponentti Katso

Menu Left/Right (Valikko
vasen/oikea) Muuta valikkorivin sijaintia. Sivu 49

Menu Big/Small Suurenna/pienennä navigoinnin päänäytön näkymät. Sivu 32

Sound (Ääni) Muuta ääniasetuksia. Sivu 49

3-D Instruments (Kolmulot-
teiset instrumentit) Määritä instrumenttien näyttö (3D tai 2D). Sivu 180

Big Instrument Crosshair
(Suuri instrumentin kohdis-
tusristikko)

Säädä instrumentin kärjen näyttöä (suuri tai pieni
kohdistusristikko). Sivu 181

3-D Points & Trajectories
(Kolmiulotteiset pisteet ja
liikeradat)

Säädä pisteiden ja liikeratojen näyttöä. Sivu 170

Display Scan Time (Näytä
kuvantamisaika)

Säädä kuvantamispäivämäärän ja -ajan näyttöä ku-
vanäkymissä. Sivu 114

Smart Autozoom (Älykäs
automaattinen zoomaus)

Suurentaa zoomausta automaattisesti 300 %, kun
navigoitavaa instrumenttia pidetään liikkumattomana. Sivu 117

Smart Video Maximize (Äly-
käs videon suurentaminen)

Näyttää videonäkymän automaattisesti koko näytön
kokoisena, kun mitään instrumenttia ei navigoida 30
sekuntiin.

Sivu 136

Image Orientation (Kuvan
suunta) Määritä potilaan kuvatietojen suunta. Sivu 123

Optional Menu Bar Button
(Valinnainen valikkorivin
painike)

Aktivoi ja valitse valikkorivin lisäpainike. Sivu 50

HUOMAUTUS: Jos järjestelmässä käytetään sisäänkirjautumisominaisuutta, tässä määritettävät
asetukset tallennetaan yhdessä kirjautumistietojen kanssa.
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Valikon sijainti

Vaihe

Voit näyttää valikkorivin näytön vasemmassa tai oikeassa reunassa valitsemalla Tools > Set-
tings ja valitsemalla sitten Menu Left/Right. 

Ääniasetusten määritys

Kuva 15 

Vaiheet

1. Valitse Tools > Settings > Sound. 

2.

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä järjestelmän äänet, kuten virheiden merkkiäänet
tai vahvistusäänet (esimerkiksi valintaikkunan sulkemisen tai avaamisen yhteydessä),
vaihtamalla Sound Output -asetuksen tilan. Asetus on käytössä, kun kehys näkyy sinise-
nä, ja poissa käytöstä, kun kehys näkyy harmaana.

3. Voit aktivoida painikkeiden äänet ottamalla Button Sound -tila käyttöön (sininen kehys)
tai poistamalla sen käytöstä (harmaa kehys).

4. Valitse äänenvoimakkuuden taso säätämällä Sound volume level -liukusäädintä.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 49



Valikkorivin lisäpainikkeen aktivointi

Kuva 16 

Vaiheet

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

2.

Valitse jokin seuraavista:
• Microscope
• Ultrasound
• VarioGuide
• Paint

Valintaasi vastaava painike tulee näkyviin valikkoriville (katso s. 34).

Järjestelmän tiedot ja asetukset
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3.6.3 Videoyhteyden määritys

Yleistä tietoa

Video-asetus mahdollistaa reaaliaikaisen videoyhteyden (esim. videoendoskooppiyhteyden)
muodostamisen. Kun videoyhteys on määritetty, voit säätää näyttöä niin, että voit näyttää
videonäkymän missä tahansa navigointinäkymässä (katso s. 113). 

Ennen aloitusta

Yhdistä kaapeli videolähteen ja navigointijärjestelmän välille noudattamalla soveltuvan Brainlabin
Järjestelmän käyttöohjeita ja videolähteen käyttöohjeita. Varmista, että signaali havaitaan, jotta
voit säätää videoasetuksia.

Videoasetusten käyttö

Vaihe

Valitse Tools-valintaikkunassa Video. 
Näyttöön tulee useita välilehtisivuja, joilla voit määrittää useita eri asetuksia.

Videotulon ja signaalin tyypin valinta

① ②

Kuva 17 

Vaiheet

1. Valitse Input-välilehdessä ① ja vastaava Signal Type Toggle-painikkeella.

2.
Valitse toinen videolähde painamalla Select Input.
Valitse Video input -valintaikkunassa ② oikea tuloliitäntä. Valintaikkunassa ilmoitetaan,
jos liitäntä on jo käytössä.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Videoikkunan säätö

③

Kuva 18 

Vaiheet

1.
Rajaa ja säädä näkymää siten, että videosta näkyy vain oleellinen osa, valitsemalla Crop-
ping-välilehti.
HUOMAUTUS: Varmista, että videokuvan koko sisältö näkyy videoikkunassa.
 

2.
• Määritä rajausruudun koko vaaka- ja pystysuuntaisilla koon liukusäätimillä.
• Määritä rajausruudun sijainti nuolinäppäimillä tai painamalla suoraan näkymää.

Videokuva-asetusten määritys

Kuva 19 

Järjestelmän tiedot ja asetukset
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Vaiheet

1.
Voit määrittää videonäkymän kuva-asetukset valitsemalla Settings-välilehden. 
HUOMAUTUS: Käytettävissä olevat asetukset määräytyvät järjestelmän laitteistoasetus-
ten mukaan.
 

2. Säädä kuvanäkymän asetuksia tarvittaessa liukusäätimillä.

Tietoja videokuva-asetuksista

Voit avata Image Settings (Kuva-asetukset) -valintaikkunan valitsemalla päänäytössä Tools >
Video > Settings.

Asetus Kuvaus

Brightness Kuvan valon kokonaisvoimakkuus.

Contrast

Valon voimakkuuden jakautuminen. Suuri kontrasti merkitsee sitä, että va-
lon voimakkuus jakautuu kapealle alueelle. Tämä tekee valoisuudeltaan eri-
laisten alueiden välisistä rajoista teräviä, mutta vähentää valoisuuden hie-
novaraisia vaihteluita.

Saturation

Määrittää videokuvan sisältämän värin määrän.
• Suuri: Tuottaa kirkkaat ja ilmeikkäät värit
• Pieni: tuottaa haaleat värit
• Ei kylläisyyttä: kuvat näkyvät mustavalkoisina

Hue Määrittää, onko värin perusväri punainen, oranssi, keltainen, vihreä jne.
Muuttamalla tätä arvoa voit säätää videokuvan värisävyä.
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Järjestelmän tiedot ja asetukset
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4 REKISTERÖINNIN
YLEISKUVAUS

4.1 Perustietoja
4.1.1 Yleiskuvaus

Yleistä tietoa

Potilaan rekisteröinnin perusteella ohjelmisto voi täsmätä potilaan preoperatiiviset kuvatiedot
potilaan pään fyysisen anatomian kanssa. Yleensä rekisteröinti suoritetaan ei-steriilissä
ympäristössä.
Asianmukainen rekisteröinti on tarkan navigoinnin kannalta keskeinen vaikuttava tekijä.
Rekisteröintien tarkkuus ja soveltuvuus toimenpiteeseen on tarkistettava luotettavan
navigointitarkkuuden varmistamiseksi.

Varmista, että potilaan anatomia vastaa diagnostisen kuvantamisen tuloksena saatua
kuvaa.

Ohjelmisto käyttää potilaasta ennen leikkausta otettuja kuvia. Potilaan todellinen anatomia
voi erota preoperatiivisista kuvannustiedoista esimerkiksi aivojen tilan muutoksen tai
kudoksen poiston vuoksi.

Ennen aloitusta

Lue rekisteröinti-instrumenttien käyttöä koskevat tiedot Instrumenttien käyttöohjeesta.

Rekisteröinnin ja navigoinnin tarkkuuden optimointi

Optimaalista käsin tehtävää rekisteröintiä (l. vakiorekisteröinti ja pinnan pisteiden rekisteröinti)
varten on suositeltavaa käyttää TT-tietoja yhdessä rekisteröintipisteinä käytettävien luuruuvien
kanssa.

Registration Selection -valintaikkuna

Kaikki rekisteröintitoiminnot ovat käytettävissä Registration Selection -valintaikkunassa.
Käytettävissä olevat rekisteröintimenetelmät vaihtelevat ohjelmiston lisenssityypin mukaan.
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Kuva 20 

Menetelmä Kuvaus

Standard (Vakio) Rekisteröi potilaan kuvauksenaikaiset markkerit tai ennalta suunni-
tellut kuvajoukon merkintäpisteet.

Surface Matching (Pinnan
pisteiden rekisteröinti)

Määrittää pisteet potilaan iholta käyttämällä Softouch-osoitinta, Z-
touch-laserosoitinta tai vakio-osoitinta.

Restore Registration (Re-
kisteröinnin palauttami-
nen)

Palauttaa aiemmin tehdyn rekisteröinnin.

Acquire Intraoperative
Landmarks (Intraoperatii-
visten merkintäpisteiden
määrittäminen)

Määrittää intraoperatiivisessa rekisteröinnissä käytettävät merkintä-
pisteet (käytettävissä, jos rekisteröinti on tehty).

Register Intraoperative
Landmarks (Intraoperatii-
visten merkintäpisteiden
rekisteröinti)

Rekisteröi intraoperatiivisesti määritetyt merkintäpisteet.

Automatic Registration
(Automaattinen rekisterö-
inti)

Aktivoi potilaan MR- tai TT-tietojen automaattisen rekisteröinnin
(käytettävissä, jos intraoperatiivista kuvantamista tuetaan, katso s.
309).

Automatic Registration Ai-
ro (Automaattinen rekiste-
röinti, Airo)

Automatic Registration
iAngio (Automaattinen re-
kisteröinti, iAngio)

Perustietoja
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4.1.2 Rekisteröinnin valmisteleminen

Vertailualustat

Valmistele rekisteröinti ja navigointi kiinnittämällä potilaaseen vertailualusta. Vertailualustan avulla
järjestelmä voi seurata potilaan pään sijaintia ja liikkeitä toimenpiteen aikana.
Vertailualustan on oltava kameran kuvausalalla koko toimenpiteen ajan.

Kameran näkyvyys

Kun valitset rekisteröintimenetelmän, ohjelmisto näyttää seuraavan valintaikkunan, jos
vertailualusta ei ole kameran kuvausalalla:

Kuva 21 
Varmista, että kamera on sijoitettu niin, että se on tehokas koko toimenpiteen (rekisteröinti ja
navigointi) ajan. Vältä merkittäviä muutoksia kameran asemaan. Jos kameran uudelleenasemointi
on tarpeen toimenpiteen aikana, tarkkuus on tarkistettava ennen jatkamista.

Vaihe

Säädä kameran etäisyyttä ja kulmaa niin, että vertailualusta (jota ilmaisevat värilliset renkaat ja
pallot) näkyy sinisen kartion keskellä. Renkaiden tulee olla niin lähellä keskikohtaa kuin mahdol-
lista, jotta navigointi-instrumenttien liikkeille jää riittävästi tilaa.

HUOMAUTUS: Parhaan tuloksen saat, kun kamera on noin 1,2–1,8 metrin etäisyydellä
kohdealueesta. Jos haluat lisätietoja kameran sijoituksesta, katso s. 45.
 

Hyvän näkyvyyden varmistus

Tarkista markkeripallojen heijastavuus. Valittujen instrumenttien on oltava selvästi järjestelmän
havaittavissa. Heijastavien markkeripallojen on oltava tukevasti kiinnitetty.

Jos kamera ei havaitse vertailualustaa, tarkista, että markkeripallot ovat puhtaita, kuivia ja
ehjiä, eikä vertailualusta ole taipunut.

Varmista, että markkeripallot ovat kameran kuvausalalla koko toimenpiteen ajan (eivät jää
esimerkiksi suojuksen alle tai muiden instrumenttien tai laitteiden taakse).
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Heijastuksen aiheuttamat häiriöt

Etenkin sellaiset häiriöt, jotka aiheutuvat pisteiden määrityksen ja rekisteröinnin aikaisesta
heijastuksesta, voivat aiheuttaa epätarkkuutta. Varmista, että kameran kuvausalalla ei ole
valonlähteitä eikä erityisen heijastavia esineitä.

Kamera ja/tai Z-touch-laser voi aiheuttaa häiriöitä laitteiden infrapunapohjaisiin
leikkauslaitteisiin, kuten kauko-ohjaimiin, pulssioksimetreihin tai infrapunaherkkiin
mikroskooppeihin. Poista muut infrapunalähteet kameran kuvausalalta, sillä ne saattavat
estää kameraa havaitsemasta Z-touchia.

Tarkkuuden tarkistus

Tarkista aina rekisteröinnin tarkkuus ohjelmiston kehottaessa tekemään niin.

Perustietoja
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4.1.3 Aiemman rekisteröinnin palautus

Rekisteröinnin palautus

Jos olet tehnyt onnistuneen rekisteröinnin ja lataat tämän suunnitelman ohjelmistoon toisen
kerran, voit palauttaa rekisteröinnin.

Näytön asettelu

① ②

Kuva 22 

Nro Komponentti

① Käynnissä olevaa rekisteröintiä ilmaisee painike, jossa on sininen kehys.

Rekisteröinnin palautus

Vaiheet

1. Valitse valikkoriviltä Register.

2. Valitse Registration Selection -valintaikkunassa Restore Registration.

3. Valitse palautettavan rekisteröinnin painike.

4. Tarkista rekisteröinnin tarkkuus Registration Verification -valintaikkunassa.

Potilaan asento

Potilaan pään ja vertailualustan suhteellisia liikkeitä ei voida kompensoida
navigointijärjestelmän avulla. Varmista siis, että potilas on kiinnitetty jäykästi pääntukeen.

Älä palauta rekisteröintiä, jos potilaan asento on muuttunut vertailualustaan nähden. Jos
vertailualustaa siirretään tai jos siihen kohdistuu isku, on käynnistettävä uusi rekisteröinti.
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5 VAKIOREKISTERÖINTI
5.1 Perustietoja vakiorekisteröinnistä
5.1.1 Yleiskuvaus

Yleistä tietoa

Vakiorekisteröinti perustuu pisteparien täsmäytystekniikkaan, jossa pisteet suunnitellaan ensin
potilaan kuvajoukkoihin ja sen jälkeen rekisteröidään rekisteröinti-instrumentin avulla potilaasta.
Tämän jälkeen ohjelmisto voi paikantaa kuvajoukon pisteet todellisesta potilaasta.
Rekisteröintipisteitä voivat olla
• potilaaseen kuvauksen ajaksi kiinnitetyt markkerit (pallo- tai rengasmarkkerit) tai iPlan-

ohjelmistossa ennalta suunnitellut merkintäpisteet
• navigointiohjelmistossa suunnitellut markkerit tai merkintäpisteet
• navigointiohjelmiston tunnistamat markkerit.

HUOMAUTUS: Lisätietoja markkerien kiinnittämisestä potilaaseen on Instrumenttien
käyttöohjeessa.
 

Vakiorekisteröintimenetelmät

Käytettävissä on useita eri vakiorekisteröintimenetelmiä. Ohjelmisto aktivoi soveltuvan
rekisteröintimenetelmän rekisteröitäväksi valitun kuvajoukon mukaan.

Rekisteröintimenetel-
mä

Kuvaus

Rekisteröintipisteiden
suunnittelu

Pisteet on suunniteltava kuvajoukkoon ennen rekisteröintiä. Jos et ole
vielä suunnitellut markkereita tai merkintäpisteitä iPlan-ohjelmistossa,
ne on suunniteltava navigointiohjelmiston Registration Points -vai-
heessa.

Järjestyksestä riippu-
maton rekisteröinti 

Kun rekisteröintipisteet on jo suunniteltu kuvajoukossa, ohjelmisto ke-
hottaa suorittamaan järjestyksestä riippumattoman rekisteröinnin.
Pisteet voidaan rekisteröidä missä järjestyksessä tahansa.

Järjestykseen perustu-
va rekisteröinti 

Jos rekisteröintipisteiden sijainnissa on moniselitteisyyttä tai jos kuva-
joukossa on enemmän kuin seitsemän rekisteröintipistettä, järjestyk-
sestä riippumaton rekisteröinti ei ole kuvajoukolle kelvollinen rekisterö-
intitapa. Tässä tapauksessa ohjelmisto kehottaa suorittamaan järjes-
tykseen perustuvan rekisteröinnin.
Pisteet on rekisteröitävä ohjelmiston määräämässä järjestyksessä.

HUOMAUTUS: Voit siirtyä järjestyksestä riippumattomasta rekisteröintimenetelmästä
järjestykseen perustuvaan rekisteröintimenetelmään.
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Työnkulun yleiskuvaus

Työnkulku Katso

1. Avaa Registration Selection -valintaikkuna ja valitse Standard. Sivu 65

2. Valitse kuvajoukko (jos käytettävissä on useita kuvajoukkoja). Sivu 65

3.
Suunnittele rekisteröintipisteet.
Jos pisteet on jo suunniteltu iPlan-ohjelmistossa, tätä vaihetta ei tarvita ja
näyttöön tulee kehotus siirtyä vaiheeseen 4.

Sivu 66

4. Rekisteröi pisteet käyttäen joko järjestyksestä riippumatonta tai järjestyk-
seen perustuvaa menetelmää. Sivu 74

5. Tarkista rekisteröinnin tarkkuus. Sivu 78

Ennen aloitusta

Kiinnitä tarvittaessa kertakäyttöiset rekisteröintimarkkerit (leikkaussali) markkerialustoihin
Instrumenttien käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

Älä irrota markkerialustoja potilaan ihosta, ennen kuin potilaan rekisteröinti on suoritettu.
Jos alustat irrotetaan ennen rekisteröintiä, vakiorekisteröintiä ei voi suorittaa.

TT- ja MR-markkeripallot on irrotettava potilaasta kuvaustoimenpiteen jälkeen. Jos
markkerit ovat yhä kiinnitettyinä, irrota ne nyt. Varo, etteivät vihreät MR-markkerit mene
rikki.

Perustietoja vakiorekisteröinnistä
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5.1.2 Rekisteröinti-instrumentit ja ohjelmiston vihjeet

Ennen aloitusta

Siirrä Softouch-osoitinta tai osoitinta hitaasti pisteitä määritettäessä, jotta voidaan
varmistaa pisteiden määrittämisen tarkkuus.

Huomaa, että kun Softouch-osoitin kytketään ensimmäistä kertaa päälle kameran
kuvausalalla, piste kuvataan automaattisesti. Jos piste kuvataan poispäin potilaan
vartalosta, se saattaa aiheuttaa rekisteröintivirheen. Tämä voidaan välttää kytkemällä
Softouch päälle kameran kuvausalan ulkopuolella.

Rekisteröinti-instrumentit

Voit käyttää vakiorekisteröinnissä osoitinta tai Softouch-osoitinta. Oikea rekisteröintimenetelmä
määräytyy rekisteröitävän pisteen tyypin mukaan.

Rekisteröintipis-
teet

Menetelmä

pallomarkkerit Aseta osoittimen tai Softouch-osoittimen kärki rekisteröintimarkkerin ko-
loon ja kierrä instrumenttia hitaasti niin, että kärki pysyy paikallaan.

rengasmarkkerit

• Jos käytät osoitinta, aseta osoittimen kärki markkerin keskelle ja kierrä
instrumenttia hitaasti niin, että kärki pysyy paikallaan.

• Jos käytät Softouch-osoitinta, aseta instrumentin kärki markkerin si-
säaukkoon varmistaen, että kärki koskettaa ihoa.

merkintäpisteet Vie osoittimen / Softouch-osoittimen kärki merkintäpisteeseen ja kierrä sit-
ten osoitinta hitaasti niin, että sen kärki pysyy paikallaan. 

Turvallisuutta koskevat huomautukset

Kun käytät osoitinta rekisteröintiin, varo vahingoittamasta potilasta osoittimen kärjellä.
Verisuonet, silmät jne. eivät sovellu merkintäpisteiden rekisteröintiin.

Ihon liikkumisen välttäminen

Rekisteröidessäsi markkereita tai ennalta suunniteltuja merkintäpisteitä pidä osoitinta tai
Softouch-osoitinta kohtisuorassa markkeriin/merkintäpisteeseen nähden. Tämä estää
instrumentin voimasta aiheutuvan ihon liikkumisen.

Visuaaliset ohjelmiston vihjeet

Rekisteröintivalintaikkunassa näkyvät pallot ilmaisevat rekisteröitävissä olevien pisteiden määrää.

Kuva 23 
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Pallon väri Merkitys

Sininen Piste on rekisteröity.

Musta Pistettä ei ole vielä rekisteröity.

Ohjelmiston äänivihjeet

Ohjelmisto antaa äänimerkin aina, kun piste rekisteröidään.
Jos yrität rekisteröidä jo rekisteröidyn pisteen, ohjelmisto antaa matalan äänimerkin eikä rekisteröi
pistettä uudelleen.

Perustietoja vakiorekisteröinnistä
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5.1.3 Vakiorekisteröinnin aktivointi

Aktivointi

Kuva 24 

Vaiheet

1. Valitse valikkoriviltä Register.

2. Valitse Registration Selection -valintaikkunassa Standard.

3.
Jos käytettävissä on useampia kuvajoukkoja, näyttöön tulee Patient Registration -valin-
taikkuna. Valitse kuvajoukko, jonka haluat näyttää näkymässä.
Näyttöön tulee valintaa vastaava rekisteröintivalintaikkuna.
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5.2 Rekisteröintipisteiden suunnittelu
5.2.1 Yleiskuvaus

Yleistä tietoa

Ennen vakiorekisteröinnin suorittamista rekisteröintipisteet (markkerit ja/tai ennalta suunnitellut
merkintäpisteet) on suunniteltava kuvajoukkoon. Jos et ole suunnitellut pisteitä iPlan-
ohjelmistossa, näyttöön tulee rekisteröinnin aktivoinnin yhteydessä Registration Points -
valintaikkuna, jossa kehotetaan suunnittelemaan pisteet nyt. 
Saat pallomarkkerien tai merkintäpisteiden parhaan rekisteröintituloksen toimimalla seuraavasti:
• Älä sijoita markkereita/merkintäpisteitä hyvin lähelle toisiaan.
• Älä muodosta markkereista/merkintäpisteistä symmetristä kuviota, kuten riviä tai muuta

säännöllistä muotoa.
• Jaa markkerit/merkintäpisteet eri puolille päätä ja vältä alueita, joilla on löysää ihoa.

Rekisteripisteiden suunnittelutavat

Rekisteröintipisteitä suunnitellessasi voit:
• tunnistaa kuvajoukossa näkyvät pallomarkkerit automaattisesti tai suunnitella ne manuaalisesti.
• suunnitella kuvajoukossa näkyvät rengasmarkkerit puoliautomaattisen tunnistuksen avulla.
• suunnitella merkintäpisteet: anatomiset tai ulkoiset (esim. lastat ja ruuvi-implantit). Voit

suunnitella merkintäpisteet Sphere- tai Donut-markkerivalintaikkunassa.
Kaikki navigointiohjelmistossa suunnitellut rekisteröintipisteet näkyvät punaisina näytössä.

Registration Points -valintaikkuna

Suunniteltavan rekisteröintipisteen tyypin mukaan voit valita Sphere- ① tai Donut-välilehden ②,
kun Registration Points -valintaikkuna tulee näyttöön.

① ②

Kuva 25 
HUOMAUTUS: Ohjelmisto muistaa valitun välilehden ja näyttää sen automaattisesti, kun
seuraavan kerran avaat ohjelmiston ja aloitat suunnittelun Registration Points -valintaikkunassa.
 

Rekisteröintipisteiden suunnittelu
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5.2.2 Pallomarkkerien suunnittelu

Yleistä tietoa

Tässä osassa on tietoja:
• potilaaseen ennen skannausta kiinnitettyjen pallomarkkerien automaattisesta tunnistuksesta
• rekisteröintipisteiden (pallomarkkerien tai merkintäpisteiden) manuaalisesta suunnittelusta.

Näytön asettelu

②

③

④①

Kuva 26 

Nro Komponentti Kuvaus Katso

① Toimintopainikkeet

• Lisää rekisteröintipisteet manuaalisesti. Sivu 67

• Sijoita rekisteröintipisteet uudelleen. Sivu 72

• Poista rekisteröintipisteet. Sivu 72

• Tunnista markkerit automaattisesti. Sivu 68

HUOMAUTUS: Et voi valita Add Point, jos 2 mm:n
sisällä äskettäin suunnitellusta pisteestä (ristikon
keskiö) on olemassa oleva piste.
 

② Työkalurivin painikkeet Säädä kuvajoukkojen näyttöä. Sivu 72

③ Nuolipainikkeet Siirry käytettävissä olevien rekisteröintipisteiden
välillä. Sivu 72

④ Raja-arvon liukusäädin Määritä automaattisen pallomarkkerien tunnistuk-
sen parametrit. Sivu 67

Automaattisen tunnistuksen parametrien määritys

Käyttäessäsi automaattista pallomarkkerien tunnistusta voit käyttää Threshold-liukusäädintä,
jonka avulla voit mukauttaa tunnistuksen edellyttämää raja-arvoa.
Raja-arvo määrittää, kuinka tarkasti ohjelmisto voi erottaa markkeripallot kuvajoukon tavallisesta
solu- tai luukudoksesta. Tästä ominaisuudesta on hyötyä esimerkiksi silloin, kun halutaan estää
tiheydeltään pallomarkkerien kanssa samanlaisten luurakenteiden tunnistus ja näyttäminen
rekisteröintipisteinä kuvajoukossa. Kun oikea arvo on määritetty, ohjelmisto tunnistaa kaikki
markkerit ja näyttää ne vihreällä taustalla olevina palloina.
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• TT-markkerien tiheystiedot ilmaistaan käyttäen kansainvälisiä Hounsfieldin yksiköitä (HU).
Suositeltu alue: 1 200–1 800.

• MR-markkereita käytettäessä käytetään harmaan tason arvoja.

Vaihtoehdot

Voit suurentaa/pienentää raja-arvoa vetämällä liukusäädintä oikealle/vasemmalle.

Voit säätää arvoa kuvajoukon seuraavaan harmaan arvoon napsauttamalla yksinkertaista nuol-
ta.

Voit säätää arvoa 2 % napsauttamalla kaksinkertaista nuolta.

Voit tarkistaa asetukset selaamalla leikkeitä kuvajoukon nuolilla.

Voit palauttaa ohjelmiston oletusasetukset valitsemalla Reset (Palauta).

Automaattinen pallomarkkerien tunnistus

Vaihe

Valitse Detect.
Tunnistetut markkerit näkyvät kuvajoukossa punaisina ympyröinä.
Kuvajoukon aiemmin tunnistetut markkerit poistetaan.

HUOMAUTUS: Automaattista markkerien tunnistusta voidaan käyttää vain Brainlabin
pallomarkkereita käytettäessä.
 

Kuvajoukot

On suositeltavaa suunnitella TT- tai MR-tietojoukko ennen sen yhdistämistä muihin
kuvajoukkotyyppeihin, sillä automaattinen markkerien tunnistus ei ole yhteensopiva
rotaatioangiografian, C-varren tai DVT-kuvajoukkojen kanssa.

Rekisteröintipisteiden suunnittelu
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5.2.3 Rengasmarkkerien suunnittelu

Yleistä tietoa

Tässä osassa on tietoja:
• potilaaseen ennen skannausta kiinnitettyjen rengasmarkkerien tunnistuksesta
• rekisteröintipisteiden (rengasmarkkerien tai merkintäpisteiden) manuaalisesta suunnittelusta.

Näytön asettelu

①

②

③

Kuva 27 

Nro Komponentti Kuvaus Katso

① Toimintopainikkeet
• Lisää rekisteröintipisteet manuaalisesti.
• Sijoita rekisteröintipisteet uudelleen.
• Poista rekisteröintipisteet.

Sivu 71
Sivu 72
Sivu 72

② Työkalurivin painik-
keet Säädä kuvajoukkojen näyttöä. Sivu 73

③ Nuolipainikkeet Siirry käytettävissä olevien rekisteröintipisteiden vä-
lillä. Sivu 72
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Rengasmarkkerien lisäys osittain automaattisella tunnistusmenetelmällä

Painamalla kolmiulotteista näkymää saat käyttöön osittain automaattisen tunnistusominaisuuden.
Kun painat näkymää lähellä markkerin keskikohtaa, rekisteröintipiste sijoitetaan täsmälleen
markkerin keskelle.

Kuva 28 

Vaiheet

1.
Paina rengasmarkkeria Registration Points -valintaikkunan kolmiulotteisessa näkymäs-
sä.
Näkymä vaihtuu koko näytön kolmiulotteiseksi näkymäksi.

2.
Käytä näkymän nuolia ja kierrä kolmiulotteista mallia, kunnes haluamasi rengasmarkkeri
näkyy suoraan edestäpäin.
HUOMAUTUS: Tästä on hyötyä, jos rengasmarkkeri ei kiertynyt tarpeeksi vaiheessa 1.
 

3.
Paina näkymässä näkyvää rengasmarkkeria.
Rekisteröintipiste (jota edustaa ympyröity kohdistusristikko) siirtyy automaattisesti rengas-
markkerin keskelle.

4.
Varmista aksiaalisessa, koronaalisessa ja sagittaalisessa näky-
mässä, että rekisteröintipiste on sijoitettu keskelle rengasmarkke-
ria.

HUOMAUTUS: Osittain automaattista tunnistusta voi käyttää vain käytettäessä yhteensopivia
markkereita (katso s. 20).
 

Tarkista kunkin rengasmarkkerin sijainti aksiaalisessa, koronaalisessa ja sagittaalisessa
näkymässä.

Rekisteröintipisteiden suunnittelu
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Manuaalinen rekisteröintipisteiden lisäys

Voit suunnitella markkerin myös Add Point -toiminnolla.

①

②

Kuva 29 

Vaiheet

1.
Sijoita oranssien viivojen leikkauskohta ① aksiaalisessa, koronaalisessa tai sagittaalises-
sa näkymässä täsmälleen siihen kohtaan, johon haluat lisätä markkerin tai merkintäpis-
teen.

2.
Valitse Add Point.
Näkyviin tulee rekisteröintipistettä edustava ympyröity kohdistusristikko ②.

3. Voit tarvittaessa hienosäätää rekisteröintipisteen sijaintia valitsemalla Reposition (Sijoita
uudelleen) (katso s. 72). 

Seuraavat vaiheet

Kun olet suunnitellut kaikki rekisteröintipisteet, pisteet on rekisteröitävä.

Vaihe

Valitse Proceed.
Ohjelmisto kehottaa suorittamaan rekisteröinnin joko järjestyksestä riippumattomalla tai järjes-
tykseen perustuvalla menetelmällä (katso s. 74).
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5.2.4 Rekisteröintipisteiden suunnittelun lisäominaisuudet

Pisteiden etsiminen

Nuolipainikkeilla voit etsiä ja näyttää haluamasi rekisteröintipisteen näkymän keskellä:

Vaihe

Voit selata käytettävissä olevia rekisteröintipisteitä käyttämällä nuolipainikkeita.
Valittuna oleva rekisteröintipiste näkyy ympyröitynä kohdistusristikkona jokaisessa
näkymässä.

Pisteiden sijoituksen hienosäätö

Tällä toiminnolla voit hienosäätää suunnittelemiesi rekisteröintipisteiden sijoitusta.

Vaiheet

1. Siirry haluamaasi rekisteröintipisteeseen käyttämällä nuolipainikkeita.

2. Sijoita sinisten viivojen leikkauskohta aksiaalisessa, koronaalisessa tai sagittaalisessa nä-
kymässä täsmälleen siihen kohtaan, johon haluat siirtää rekisteröintipisteen.

3.
Valitse Reposition.
Näkyviin tulee rekisteröintipistettä edustava ympyröity kohdistusristikko.

Pisteiden poistaminen

Vaiheet

1. Siirry haluamaasi rekisteröintipisteeseen käyttämällä nuolipainikkeita.

2. Valitse Delete (Poista).

Asetusten palautus

Vaihe

Valitsemalla Reset voit palauttaa kaikki asetukset tilaan, jossa ne olivat, kun ensimmäistä kertaa
aloitit suunnittelun Registration Points -valintaikkunassa.

Zoomauspainikkeet

Työkalurivin zoomauspainikkeilla voit muuttaa kuvien suurennusta, kun haluat tarkastella
suunniteltujen rekisteröintipisteiden sijaintia tarkemmin. Aksiaalinen, koronaalinen ja sagittaalinen
näkymä suurennetaan samaa kerrointa käyttäen. Kolmiulotteiseen näkymään suurennus ei
vaikuta.

Painike Kuvaus

Lähentää kaksiulotteiset näkymät.

Loitontaa kaksiulotteiset näkymät.

Rekisteröintipisteiden suunnittelu
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Ikkunointiasetusten säätö

Ikkunointiasetusten avulla voit säätää harmaan tason jakautumista niin, että luurakenteet tai
markkeripisteet erottuvat pehmytkudoksesta paremmin.

Kuva 30 

Vaiheet

1. Avaa ikkunointiasetusten valintaikkuna painamalla työkalurivillä olevaa ikku-
nointiasetusten painiketta.

2. Tee ikkunointiasetuksiin haluamasi muutokset (katso s. 140).

3. Vahvista asetukset valitsemalla Accept (Hyväksy).

HUOMAUTUS: Valitsemalla Reset voit palauttaa asetukset Windowing-valintaikkunassa
määritetyn mukaisiksi (katso s. 140).
 

Tietojoukon painike

Vaihtoehto

Tällä painikkeella voit valita toisen potilaan tietojoukon.

HUOMAUTUS: Jos valitset toisen tietojoukon sen jälkeen, kun olet tehnyt muutoksia Registration
Points -valintaikkunassa, tekemiäsi muutoksia ei tallenneta.
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5.3 Järjestyksestä riippumaton ja järjestykseen
perustuva rekisteröinti

5.3.1 Järjestyksestä riippumaton rekisteröinti

Yleistä tietoa

Jos rekisteröitäväksi valittu kuvajoukko sisältää suunniteltuja markkereita (joko iPlan-
ohjelmistossa ennalta suunniteltuja tai navigointiohjelmistossa Registration Points Planning -
toiminnolla suunniteltuja), ohjelmisto kehottaa käyttämään järjestyksestä riippumatonta
rekisteröintiä.
Käytettäessä tätä menetelmää pisteet voidaan rekisteröidä missä järjestyksessä tahansa.
HUOMAUTUS: Jos rekisteröintipisteiden sijainnissa on moniselitteisyyttä tai jos kuvajoukossa on
enemmän kuin seitsemän rekisteröintipistettä, ohjelmisto kehottaa käyttämään järjestykseen
perustuvaa rekisteröintiä (katso s. 76).
 

Rekisteröintivalintaikkuna

Kuva 31 

Pisteiden rekisteröinti

Vaiheet

1. Rekisteröi kaikki pisteet osoittimella tai Softouch-osoittimella. Pisteet voidaan rekisteröi-
dä missä järjestyksessä tahansa.

2. Kun olet rekisteröinyt valintaikkunan yläosassa ilmoitetun määrän pisteitä, valitse Pro-
ceed.

3. Tarkista rekisteröinnin tarkkuus näyttöön tulevasta valintaikkunasta (katso s. 78).

Järjestyksestä riippumaton ja järjestykseen perustuva rekisteröinti
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Rekisteröintimenetelmän vaihto

Vaihtoehdot

Voit lisätä rekisteröintipisteitä tai tunnistaa kuvajoukon markkerit uudelleen valitsemalla Define
Points.
Näyttöön tulee Registration Points -valintaikkuna (katso s. 66).

Voit tarkastella markkerien sijaintia kuvajoukossa ja/tai suorittaa järjestykseen perustuvan rekis-
teröinnin (rekisteröidä pisteet ohjelmiston määrittämässä järjestyksessä) valitsemalla Guide.
Näyttöön tulee järjestykseen perustuvan rekisteröinnin Patient Registration -valintaikkuna (kat-
so s. 76).
HUOMAUTUS: Avattuasi järjestykseen perustuvan rekisteröinnin valintaikkunan Guide-painik-
keella rekisteröinti on aloitettava alusta. Jo rekisteröimiäsi markkereita ei siirretä järjestykseen
perustuvaan rekisteröintiin.
 

Rekisteröinnin toistaminen

Vaihe

Voit toistaa juuri suorittamasi rekisteröinnin valitsemalla Try Again.

Jos rekisteröinti epäonnistuu

Jos rekisteröintiä ei voi jatkaa sen vuoksi, että tarkkuus ei riitä, näyttöön tulee vastaava
valintaikkuna.

Vaihtoehdot

Voit toistaa rekisteröinnin valitsemalla Try Again.

Voit toistaa rekisteröinnin käyttäen järjestykseen perustuvaa rekisteröintiä (katso s. 76) valitse-
malla Proceed.

Jos haluat lopettaa vakiorekisteröinnin käyttääksesi esimerkiksi pinnan pisteiden rekisteröintiä,
valitse Cancel (Peruuta).
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5.3.2 Järjestykseen perustuva rekisteröinti

Yleistä tietoa

Jos rekisteröintiä varten valittu kuvajoukko sisältää enemmän kuin seitsemän rekisteröintipistettä
tai jos pisteiden sijainnissa on moniselitteisyyttä, ohjelmisto kehottaa käyttämään järjestykseen
perustuvaa rekisteröintiä.
Markkerit/merkintäpisteet on rekisteröitävä ohjelmiston ilmaisemassa järjestyksessä.

Rekisteröintivalintaikkuna

①

②

Kuva 32 

Nro Komponentti

① Rekisteröitävä piste näkyy näkymissä ympyröitynä kohdistusristikkona.

②

Teksti ilmaisee rekisteröidyn pisteen tyypin:
• Jos rekisteröintipiste on suunniteltu ennalta iPlan-ohjelmistossa, pisteen nimenä on sil-

le iPlan-ohjelmistossa annettu nimi.
• Jos rekisteröintipiste on suunniteltu navigointiohjelmistossa, pisteen nimenä on Reg

Point, ja sille on määritetty yksilöllinen numero.

Pisteiden rekisteröinti

Vaiheet

1. Rekisteröi kaikki pisteet osoittimella tai Softouch-osoittimella. Rekisteröi pisteet ohjelmis-
ton ilmaisemassa järjestyksessä.

2. Jos markkeria/merkintäpistettä ei ole esimerkiksi leikkausolosuhteiden vuoksi mahdollista
saavuttaa, valitse Skip ja siirry seuraavaan markkeriin/merkintäpisteeseen.

3. Voit muuttaa näytössä näkyvien kuvien suurennusta työkalurivin zoomauspai-
nikkeilla, jos haluat tarkastella suunniteltujen markkerien sijaintia tarkemmin.

Järjestyksestä riippumaton ja järjestykseen perustuva rekisteröinti
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Vaiheet

4.
• Rekisteröi ilmoitettu markkereiden vähimmäismäärä ja valitse Proceed tai
• rekisteröi kaikki markkerit, minkä jälkeen ohjelmisto siirtyy automaattisesti seuraavaan

vaiheeseen.

5. Tarkista rekisteröinnin tarkkuus näyttöön tulevasta valintaikkunasta (katso s. 78).

Rekisteröintimenetelmän vaihto

Vaihtoehdot

Voit lisätä rekisteröintipisteitä tai tunnistaa kuvajoukon markkerit uudelleen valitsemalla Define
Points.
Näyttöön tulee Registration Points -valintaikkuna (katso s. 66).

Voit vaihtaa käyttöön järjestyksestä riippumattoman rekisteröinnin (rekisteröidä markkerit missä
tahansa järjestyksessä) valitsemalla Guide.
Näyttöön tulee järjestyksestä riippumattoman rekisteröinnin Patient Registration -valintaikkuna
(katso s. 76).
HUOMAUTUS: Guide-painike on käytettävissä vain järjestykseen perustuvassa rekisteröinnissä,
jos markkereita on enintään seitsemän eikä markkereiden sijainnissa ole moniselitteisyyttä.
 

HUOMAUTUS: Avattuasi järjestyksestä riippumattoman rekisteröinnin valintaikkunan Guide-pai-
nikkeella rekisteröinti on aloitettava alusta. Jo rekisteröimiäsi markkereita ei siirretä järjestykseen
perustuvaan rekisteröintiin.
 

Rekisteröinnin toistaminen

Vaihe

Voit toistaa juuri suorittamasi rekisteröinnin valitsemalla Try Again.

Jos rekisteröinti epäonnistuu

Jos rekisteröintiä ei voi jatkaa sen vuoksi, että tarkkuus ei riitä, näyttöön tulee vastaava
valintaikkuna.

Vaihtoehdot

Voit toistaa rekisteröinnin valitsemalla Try Again.

Voit tarkistaa rekisteröintipisteiden sijainnin valitsemalla Check Marker.
Näyttöön tulee Registration Points -valintaikkuna (katso s. 66).

Jos haluat lopettaa vakiorekisteröinnin käyttääksesi esimerkiksi pinnan pisteiden rekisteröintiä,
valitse Cancel.

VAKIOREKISTERÖINTI

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 77



5.4 Rekisteröinnin tarkkuus
5.4.1 Yleiskuvaus

Yleistä tietoa

Rekisteröinnin jälkeen ohjelmiston tarkistusvalintaikkunassa näytetään laskettu rekisteröinnin
tarkkuus. Tämä edustaa rekisteröityjen markkerien/merkintäpisteiden ja kuvajoukon todellisten
markkerien/merkintäpisteiden välistä keskipoikkeamaa.
Tämän tiedon ja anatomisten merkintäpisteiden visuaalisen tarkistuksen perusteella voit määrittää
kokonaistarkkuuden.

Tulokset

Lasketun poikkeaman perusteella rekisteröinti joko onnistuu tai epäonnistuu.

Tulos Poikkeama

Onnistunut rekisteröinti < 8,0 mm

Epäonnistunut rekisterö-
inti > 8,0 mm

HUOMAUTUS: Huomaa, että ohjelmiston laskema tarkkuus ilmaisee vain sen, kuinka hyvin
ohjelmisto pystyy täsmäämään rekisteröidyt pisteet ja suunnitellut markkerit ja merkintäpisteet.
Tämä arvo ei välttämättä ilmaise kokonaisvirhettä.
 

Heikentynyt navigointitarkkuus

Jotta tarkkuus olisi riittävä, kuvauslaitteen (esimerkiksi TT- tai MR-laitteen) on sovelluttava
stereotaktiseen navigointiin (Brainlab-kuvantamisohjeiden mukaisesti).

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

Tarkista tarkkuus muilla alueilla kuin merkintäpisteissä ja kohdealueen lähellä, sillä
navigointitarkkuus saattaa vaarantua virhekertauman vuoksi. Jos yhden merkintäpisteen
asemassa on virhe, tämä virhe saattaa pahentua myöhemmissä merkintäpisteissä
navigointitarkkuutta tarkistettaessa.

Rekisteröinnin tarkkuus
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5.4.2 Rekisteröinnin tarkkuuden tarkistus

Rekisteröinnin tarkkuuden tarkistus

Kun rekisteröinti on valmis, näyttöön tulee Registration Verification -valintaikkuna.

Kuva 33 

Vaihe

Vie osoitin vähintään kolmeen tunnettuun anatomiseen merkintäpisteeseen ja tarkista, että osoit-
timen kuvanäkymissä näkyvä sijainti vastaa todellista pistettä potilaan anatomiassa.
Kun osoitin on enintään 15 mm:n päässä lasketusta pinnasta, ohjelmisto näyttää virtuaalisen
osoittimen kärjen ja pinnan välisen poikkeaman (etäisyyden pintaan).

HUOMAUTUS: Kohdealueelta laskettu tarkkuus saattaa erota muista anatomisista
merkintäpisteistä tarkistetusta tarkkuudesta. Käytä kohdealueen tarkkuuden arvioinnissa apuna
sekä anatomisten merkintäpisteiden tarkistusta sekä luotettavuuskarttaominaisuutta (katso s.
81).
 

Seuraavat vaiheet

Jatka visuaalisen tarkistuksen perusteella seuraavasti:

Vaihtoehdot

Jos tarkistettu rekisteröinti on hyväksyttävä, valitse Accept.
Näkyviin tulee päänäyttö, ja voit aloittaa navigoinnin.
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Vaihtoehdot

Jos visuaalinen tarkistettu rekisteröinti ei ole riittävä, voit toimia seuraavasti:
• Toista rekisteröinti valitsemalla Try Again.
• Tarkista yksittäisten pisteiden tarkkuus valitsemalla Details ja/tai rekisteröi uudelleen pisteet,

joiden rekisteröinti oli epätarkka (katso s. 82).
HUOMAUTUS: Voit tarkistaa myös osoittimen tarkkuuden vertailualustan kalibrointikolon avulla
(katso s. 145).
 

HUOMAUTUS: Jos visuaalisen tarkistuksen aikana havaittiin yli 3 mm:n poikkeama, suositukse-
na on, että valitset Try Again tai Details ja/tai tarkistat osoittimen tarkkuuden.
 

Jos rekisteröinti epäonnistui, toista rekisteröinti valitsemalla Try Again.

Rekisteröinnin tarkkuus
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5.4.3 Tarkkuuden tarkistaminen luotettavuuskartan avulla

Registration Verification -valintaikkuna

②

①

Kuva 34 
Luotettavuuskartta perustuu rekisteröintipisteiden jakautumiseen ja niiden laskettuihin
poikkeamiin.
Arvioi kartan avulla rekisteröinnin luotettavuutta kohdealueella. Mitattaessa tarkkuutta vihreillä
alueilla tarkkuus on todennäköisemmin sama muilla vihreillä alueilla kuin keltaisilla tai värittömillä
alueilla.

Kohdealueelta laskettu tarkkuus saattaa erota ihon pinnalta tarkistetusta tarkkuudesta.
Kohdealueen tarkkuutta voidaan arvioida yhdistämällä anatomisten merkintäpisteiden
tarkistus ihon pinnalla ja kohdealueen luotettavuuskartta. Päätä, onko kohdealue
luotettavuuskartassa hyväksyttävällä alueella.

Tarkista tarkkuus useasta kohdasta ja erityisesti kohdealueelta. Jos kohdealue on
saavuttamattomissa, tarkista alueet mahdollisimman läheltä kohdealuetta.

Kartta näyttää lasketun vastineen arvioidun virhetodennäköisyyden absoluuttisen
tarkkuuden asemesta.

Huomaa, että vaikka kartta viittaa hyvään luotettavuuteen, se ei välttämättä tarkoita, että
vastaavuus on riittävän tarkka. Rekisteröintitarkkuus on tarkistettava anatomisten
merkintäpisteiden kohdalla.

Lisäominaisuuksien käyttäminen

Vaihtoehdot

Valitsemalla Last Solution ① voit siirtyä nykyisen ja aiemman rekisteröinnin välillä
(jos muutokset rekisteröinnin tuloksiin on tehty Details-valintaikkunassa, katso s.
82).

Painamalla kuvaketta ② voit aktivoida luotettavuuskartan.
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5.4.4 Yksityiskohtaiset rekisteröinnin tarkkuustiedot

Yleistä tietoa

Voit tarkastella yksityiskohtaisia tietoja, joista näet kunkin yksittäisen rekisteröidyn pisteen
tarkkuuden. Näet myös, millaisen pisteiden yhdistelmän avulla ohjelmiston algoritmi on suorittanut
rekisteröinnin ja laskenut rekisteröinnin tarkkuuden. Ohjelmisto voi esimerkiksi ohittaa tietyt
pisteet, joiden tarkkuus on heikko.

Yksityiskohtaisten tietojen tarkastelu

Vaihe

Valitse Registration Verification -valintaikkunassa Details (katso s. 81).

Yksityiskohtaisten tietojen valintaikkuna

①

②

③

Kuva 35 

Nro Kuvaus

① Luettelo, jossa näkyvät rekisteröidyt pisteet sekä rekisteröidyn pisteen ja kuvajoukon pis-
teen todellisen sijainnin välinen poikkeama.

②

Consider-sarake ilmaisee, mitkä pisteet ohjelmisto huomioi kokonaistarkkuuden lasken-
nassa:
• Valintamerkki: ohjelmistossa käytettiin vastaavaa pistettä.
• Ei valintamerkkiä: ohjelmisto ohitti pisteen riittämättömän tarkkuuden vuoksi.

HUOMAUTUS: Jos pisteitä rekisteröidessäsi ohitit pisteen, teksti Skipped näkyy Deviati-
on-sarakkeessa.
 

③

Kun osoitat osoittimella potilaan kalloa, ohjelmisto näyttää seuraavat tiedot:
• Poikkeama osoittimen kärjestä rekisteröinnin aikana rekisteröityyn pisteeseen (Acqui-

red point).
• Poikkeama osoittimen kärjestä tietojoukon suunniteltuun pisteeseen (Planned point).

Rekisteröinnin tarkkuus
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Yksittäisten pisteiden tarkastelu

Vaihtoehdot

Osoita osoittimella rekisteröityä pistettä.
Ohjelmisto näyttää osoittimen kärjen sekä rekisteröityjen ja suunniteltujen pisteiden välisen poik-
keaman.

Voit paikantaa tietyn pisteen valitsemalla pistettä vastaavan painikkeen Item (Kohde) -luettelos-
ta. Piste näkyy keskellä kuvanäkymää.
Voit myös osoittaa osoittimella pistettä kuvanäkymässä. Tämä aktivoi pistettä vastaavan painik-
keen.

Voit rekisteröidä pisteen uudelleen (esimerkiksi jos aiemmin luotu piste on virheellinen tai jos
poikkeama suunniteltuun pisteeseen on suuri) osoittamalla pistettä osoittimella tai Softouch-
osoittimella ja kiertämällä sitten osoitinta.

Jos haluat sisällyttää ohitetun pisteen tarkkuuden laskentaan, valitse vastaava painike Consi-
der-luettelosta.
HUOMAUTUS: Jos sisällytät ohitetun pisteen, muiden pisteiden tarkkuus saattaa heikentyä (tä-
mä ilmaistaan Deviation-sarakkeessa). Jos esimerkiksi sisällytät laskentaan pään takaosasta
rekisteröidyn epätarkemman pisteen, pään etuosasta rekisteröityjen pisteiden tarkkuus saattaa
heikentyä.
 

Seuraavat vaiheet

Vaihtoehdot

Jos teet muutoksia, kuten rekisteröit pisteen uudelleen, valitse Accept.
Näyttöön tulee edellinen Registration Verification -valintaikkuna, jossa voit tarkastella koko-
naisvirhettä.

Jos haluat palata edelliseen Registration Verification -valintaikkunaan ottamatta muutoksia
käyttöön, valitse Cancel.

VAKIOREKISTERÖINTI
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6 PINNAN PISTEIDEN
REKISTERÖINTI

6.1 Perustietoja pinnan pisteiden rekisteröinnistä
6.1.1 Yleiskuvaus

Yleistä tietoa

Käyttämällä pinnan pisteiden rekisteröintiä voit rekisteröidä anatomisesti tärkeät potilaan pään
alueet Z-touch-laserosoittimella tai Softouch-osoittimella.
Ohjelmisto käyttää pinnan pisteiden rekisteröintialgoritmia potilaan anatomian täsmäämiseksi
preoperatiivisten CT-/MR-kuvien kanssa. Pinnan pisteiden rekisteröintialgoritmi voi käyttää
täsmäytykseen vain TT-/MR-kuvajoukkojen sisältämiä anatomisia pinnan pisteitä.
HUOMAUTUS: Pinnan pisteiden rekisteröinti voidaan tehdä myös vakio-osoittimella, mutta
parhaan tuloksen saamiseksi on suositeltavaa käyttää Z-touch-laserosoitinta tai Softouch-
osoitinta.
 

Ennen aloitusta

Varmista, ettei potilaan anatomia ole muuttunut kuvantamisajankohdan jälkeen (etteivät
esimerkiksi kasvot ole turvonneet tai iho liikkunut asentomuutoksen seurauksena). Jos
näin on tapahtunut, rekisteröinnin ja navigoinnin tuloksista tulee virheellisiä.

Tarkista, että rekisteröintilaite (Z-touch/Softouch-osoitin) toimii oikein.

Pinnan pisteiden rekisteröinnin edut

• Ihon liikkuminen on vähäistä (käytettäessä Z-touch-laserosoitinta tai Softouch-osoitinta).
• TT-/MR-markkereita ei tarvita.

Pinnan pisteiden rekisteröintimenetelmät

Menetelmä Kuvaus

Z-touch-lasero-
soitin

Z-touch-laserosoitin lähettää infrapunalasersäteen, jonka kamera havaitsee.
Pisteet määritetään skannaamalla ne potilaan päästä.

Softouch
Softouch-osoitin on ihosensorilla varustettu sähköinen osoitin. Softouch-
osoittimen lähettämä infrapunasignaali käynnistää kameran, joka rekisteröi
pisteen samalla hetkellä, kun osoitin koskettaa ihoa. 

PINNAN PISTEIDEN REKISTERÖINTI
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Menetelmä Kuvaus

Z-touch-lasero-
soittimen ja Sof-
touch-osoittimen
yhdistäminen

Voit määrittää pisteitä käyttämällä Z-touch-laserosoitinta ja Softouch-osoit-
inta yhdessä. Tästä on hyötyä, jos tarvittavat pinnan pisteet eivät ole saavu-
tettavissa Z-touch-laserosoittimella (jos alue on esimerkiksi hiusten peitossa
tai sijaitsee jossakin muussa paikassa, josta kamera ei voi havaita infrapuna-
lasersignaalia).
Voit vaihtaa rekisteröinnin tilan viemällä tarvittavan instrumentin kameran ku-
vausalalle.

Ohjattu rekisterö-
inti

Suorita ohjelmisto-ohjattu pinnan pisteiden rekisteröinti anatomisten merkin-
täpisteiden perusteella ja sen perusteella, mikä potilaan asento on kameraan
nähden.

Kuvajoukkoja koskevat vaatimukset

• Kuvajoukon on sisällettävä rekisteröitävä potilaan anatomian alue, mukaan lukien koko nenä.
• Kuvajoukon leikkeen paksuuden on oltava vähintään 2 mm.
• Paras rekisteröintilaatu saadaan käyttämällä MR T1-, TT- tai TTa-kuvajoukkoja.
• MR T2 -kuvajoukon käyttö saattaa heikentää rekisteröinnin laatua.

HUOMAUTUS: Brainlabin kuvantamisohjeissa on lisätietoja kuvajoukoista, jotka soveltuvat pinnan
pisteiden rekisteröintiin.
 

HUOMAUTUS: On suositeltavaa suorittaa pinnan pisteiden rekisteröinti ensin MR- tai TT-
tietojoukoissa ja käyttää sitten automaattista kuvien yhdistämistä muiden kuvatyyppien
yhdistämiseen. Pinnan pisteiden rekisteröinti ei ole yhteensopiva rotaatioangiografian, C-varren
tai DVT-kuvajoukkojen kanssa.
 

HUOMAUTUS: TT-kuvissa oletetaan käytettävän 12-bittistä HU-koodausta.
 

Pinnan pisteiden näyttö

• Pinnan pisteet, jotka on määritetty Z-touch-laserosoittimella, näkyvät punaisina.
• Pinnan pisteet, jotka on määritetty Softouch-osoittimella, näkyvät sinisinä.

Perustietoja pinnan pisteiden rekisteröinnistä
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6.1.2 Pinnan pisteiden rekisteröinnin työnkulkuvaihtoehdot

Vakiotyönkulun yleiskuvaus

Tässä työnkulussa potilas rekisteröidään Softouch- tai Z-touch-osoittimella, minkä jälkeen
siirrytään heti tarkistukseen.

Työnkulku Katso

1. Avaa Registration Selection -valintaikkuna ja valitse Surface Matching. Sivu 88

2. Tarkista kolmiulotteisen rekonstruktion pinta. Sivu 89

3. Säädä tarvittaessa raja-arvoa tai kuvajoukkoa. Sivu 90

4. Määritä pinnan pisteet Softouch-osoittimella tai Z-touch-laserosoittimella. Sivu 92

5. Tarkista rekisteröinnin tarkkuus. Sivu 101

HUOMAUTUS: Voit aktivoida ohjatun työnkulun missä tahansa vaiheessa rekisteröintiä
seuraavassa kuvatulla tavalla.
 

Ohjatun työnkulun yleiskuvaus

Tässä työnkulussa ohjelmisto opastaa käyttäjää vaihe vaiheelta, kun rekisteröinti tehdään
anatomisten merkintäpisteiden perusteella ja sen perusteella, mikä potilaan asento on kameraan
nähden.

Työnkulku Katso

1. Avaa Registration Selection -valintaikkuna ja valitse Surface Matching. Sivu 88

2. Tarkista kolmiulotteisen rekonstruktion pinta. Sivu 89

3. Säädä tarvittaessa raja-arvoa tai kuvajoukkoa. Sivu 90

4. Valitse Guide ja määritä kolme anatomista merkintäpistettä ohjelmiston
opastamalla tavalla. Sivu 97

5. Määritä pinnan pisteet Softouch-osoittimella tai Z-touch-laserosoittimella. Sivu 92

6. Tarkista rekisteröinnin tarkkuus. Sivu 101
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6.2 Pinnan pisteiden rekisteröinnin aktivointi
6.2.1 Rekisteröinnin valinta ja skannattavan pinnan tarkistus

Aktivointi

Kuva 36 

Vaiheet

1. Valitse valikkoriviltä Register.

2.
Valitse Registration Selection -valintaikkunassa Surface Matching.
Näyttöön tulee rekisteröintivalintaikkuna.

Patient Registration -valintaikkuna

Kun olet aktivoinut rekisteröinnin, ohjelmisto valitsee parhaan kuvajoukon rekisteröintiä varten
automaattisesti. Kuvajoukon kolmiulotteinen rekonstruktio näkyy Patient Registration -
valintaikkunassa.

①

②

③

④

⑤

Kuva 37 

Pinnan pisteiden rekisteröinnin aktivointi
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Nro Komponentti

①

Vihreä alue kolmiulotteisessa mallissa edustaa aluetta, jolta pinnan pisteet saadaan mää-
ritettyä parhaiten.
Animaatio havainnollistaa, millä tavoin instrumenttia tulee liikuttaa pinnalla, jotta tulos on
paras mahdollinen.

② Kuvajoukkoon perustuva kolmiulotteinen rekonstruktio. Tämän avulla voit tarkistaa pinnan
(katso s. 89).

③ Säädä kuvajoukon raja-arvoasetuksia painamalla työkalupainiketta tai valitse rekisteröin-
tiä varten eri kuvajoukko (katso s. 90).

④ Aktivoi ohjattu rekisteröintitila valitsemalla Guide (katso s. 97).

⑤

Aktivoitava rekisteröintitapa (Z-touch tai Softouch) määräytyy sen mukaan, mikä instru-
mentti on kameran kuvausalalla.
HUOMAUTUS: Jos ohjelmisto ei havaitse Softouch-osoitinta kymmenen sekunnin ku-
luessa, Z-touch-rekisteröinti aktivoidaan.
 

Kolmiulotteisen pinnan tarkistus

Tarkista ennen rekisteröinnin aloittamista kolmiulotteisen rekonstruktion pinnan soveltuvuus
pinnan pisteiden rekisteröintiin. Tarkista seuraavat asiat:
• Kasvojen pinnan on oltava selvästi näkyvissä.
• Ihon pinnan on oltava tasainen, eikä siinä saa olla epäyhtenäisyyskohtia tai merkittäviä

häiriöitä.
• Kolmiulotteisen rekonstruktion on vastattava potilaan ulkonäköä.
• Paikanna putket, teipit tai muut laitteet, jotka ovat saattaneet muuttaa kasvoja potilaan

kuvantamisen jälkeen.
Jos pinnan rekonstruktiota tarvitsee parantaa, voit tehdä sen säätämällä raja-arvoasetuksia (katso
s. 90).
HUOMAUTUS: Huomaa, että laite, johon potilas on kiinnitetty, on saattanut aiheuttaa
skannauksen aikana ihon liikkumista.
 

Tarkista ihon raja-arvo ennen pinnan pisteiden rekisteröintiä. Jos ihon raja-arvo on
virheellinen, rekisteröinnin tarkkuus saattaa kärsiä. Säädä vain tarvittaessa ihon raja-arvoa.
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6.2.2 Raja-arvoasetusten säätö ja kuvajoukon valinta

Yleistä tietoa

Ihon pinnan näkyminen oikein on tärkeää onnistuneen rekisteröinnin kannalta. Ohjelmistossa voit
määrittää pehmytkudoksen tiheysarvon (TT-kuvajoukoissa Hounsfieldin yksikköinä ja MR-
kuvajoukoissa harmaan arvoina) säätämällä raja-arvon liukusäädintä, kunnes koko ihon pinta
näkyy.
Voit myös valita eri kuvajoukon, jos et halua käyttää rekisteröinnissä ohjelmiston valitsemaa
kuvajoukkoa.
HUOMAUTUS: Jos muutat raja-arvoa tai valitset uuden kuvajoukon, kaikki aiemmin tehdyt
rekisteröinnit menetetään.
 

Käytön aloitus

Vaihe

Avaa Skin Threshold- ja Image Set -välilehdet painamalla työkalupainiketta.

Raja-arvon säätö

Kuva 38 

Vaiheet

1. Valitse Skin Threshold -välilehti.

2. Tee raja-arvoasetuksiin haluamasi muutokset (katso s. 140).

3. Voit tarkistaa asetukset selaamalla leikkeitä kuvajoukon nuolilla.

4.
Ota muutokset käyttöön valitsemalla Accept.
Ohjelmisto laskee kolmiulotteisen rekonstruktion Patient Registration -valintaikkunassa
uudelleen määrittämiesi asetusten mukaan.

Pinnan pisteiden rekisteröinnin aktivointi
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Kuvajoukon valinta

Kuva 39 

Vaiheet

1. Valitse Image Set -välilehti.

2. Valitse rekisteröinnissä käytettävä kuvajoukko.

3. Säädä tarvittaessa Skin Threshold -välilehden asetuksia (katso s. 90).

4.
Vahvista valintasi valitsemalla Accept.
HUOMAUTUS: Jos et ole vielä suorittanut pinnan pisteiden rekisteröintiä, muun kuvajou-
kon valitseminen johtaa rekisteröinnin hylkäämiseen.
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6.3 Softouch-rekisteröinti
6.3.1 Softouch-rekisteröinnin suorittaminen

Ennen aloitusta

Lue huolellisesti Instrumenttien käyttöohjeen luku Softouch-osoitin.

Huomaa, että kun Softouch-osoitin kytketään ensimmäistä kertaa päälle kameran
kuvausalalla, piste kuvataan automaattisesti. Jos piste kuvataan poispäin potilaan
vartalosta, se saattaa aiheuttaa rekisteröintivirheen. Tämä voidaan välttää kytkemällä
Softouch päälle kameran kuvausalan ulkopuolella.

Pisteiden määritystä koskevat ohjeet

• Älä käytä Softouch-osoitinta pehmytkudokseen, joka saattaa liikkua TT- tai MR-kuvaukseen
verrattuna (esimerkiksi löysään ihoon tai leukaan).

• Pisteiden määritykseen soveltuvat yleensä kaikki (luiset) rakenteet, joiden pinta ei yleensä
muutu anestesian aikana.

• Parhaan tarkkuuden saat määrittämällä pisteet potilaan kasvojen kummaltakin puolelta.

Kosketa potilaan ihoa Softouch-osoittimella vain kevyesti käyttäen mahdollisimman vähän
voimaa pisteen määrittämisen aikana, jotta iho ei liiku.

Siirrä Softouch-osoitinta hitaasti pisteitä määritettäessä, jotta voidaan varmistaa pisteiden
määrittämisen tarkkuus.

Rekisteröinti

Kuva 40 

Vaiheet

1.
Vie Softouch-osoitin kameran kuvausalalle.
HUOMAUTUS: Varmista, että pisteet kuvataan 1,2–1,8 metrin etäisyydellä kamerasta.
Näkyviin tulee varoitus, jos pisteitä kuvataan yli 2,2 metrin etäisyydellä kamerasta.
 

Softouch-rekisteröinti
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Vaiheet

2.

Osoita pistettä potilaassa kevyesti Softouch-osoittimen kärjellä ja pidä instrumenttia liik-
kumattomana.
Merkkiääni ja tilapalkki ilmaisevat pisteen määrityksen tilan.
HUOMAUTUS: Kun tilapalkin ilmaisin saavuttaa keskikohdan, ohjelmisto antaa korkean
merkkiäänen.
 

3.
Kun pisteiden määritys on valmis, seuraavana vuorossa on tarkistus.
Tarkista rekisteröinnin tarkkuus näyttöön tulevasta valintaikkunasta (katso s. 101).

Jos vastinetta ei löydy

Jos ohjelmisto ei voi jatkaa sen vuoksi, että pinnan pisteiden rekisteröinnin tulokset ovat
riittämättömät, ohjattu rekisteröintitila aktivoituu ja sinua pyydetään määrittämään kolme
anatomista merkintäpistettä (katso s. 97).
Kun merkintäpisteet on määritetty, ohjelmisto laskee rekisteröinnin uudelleen ja siirtyy
tarkistusvaiheeseen.

Muut vaihtoehdot

Vaihtoehdot

Voit aloittaa rekisteröinnin alusta valitsemalla Start Again.
Kaikki määritetyt pisteet poistetaan.

Valitsemalla Guide (katso s. 97) voit aktivoida työnkulun, jossa ohjelmisto opastaa käyttäjää
vaihe vaiheelta rekisteröinnissä, joka tehdään anatomisten merkintäpisteiden perusteella ja sen
perusteella, mikä potilaan asento on kameraan nähden.
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6.4 Z-touch-rekisteröinti
6.4.1 Z-touch-rekisteröinnin suorittaminen

Ennen aloitusta

Lue huolellisesti Instrumenttien käyttöohjeen Z-touch-osoitinta koskeva luku ja Z-touch-
osoittimen käyttöä koskevat turvallisuusohjeet.

Potilaan valmistelu

Ennen kuin lasersäde kohdistetaan potilaaseen, potilaan silmät on suljettava ja teipattava
liimapintaisella, heijastamattomalla teipillä.
HUOMAUTUS: Varmista, että teippi ei vääristä ihoa ja että anatomisesti merkittävät alueet
voidaan yhä saavuttaa.
 

Kameran kuvausala

Pisteiden määrityksen aikana:
• Infrapunalasersensorin ja laserpisteen on oltava kameran kuvausalalla.
• Pidä muut infrapunalähteet poissa kameran kuvausalalta.
• Varmista, että Softouch-osoitin ei ole kameran kuvausalalla, koska ohjelmisto siirtyy

automaattisesti Softouch-tilaan kameran havaitessa Softouch-osoittimen.

Varmista, että muita infrapunalähteitä ei ole kameran kuvausalalla, jotta ne eivät estä
kameraa havaitsemasta Z-touch-laserpistettä.

Pisteiden huolellinen määritys

Määritä potilaan iholla pisteitä ainoastaan Z-touchin avulla. Varo määrittämästä pisteitä
esimerkiksi teipiltä tai hengitysputkesta.

Z-touch-rekisteröinti
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Rekisteröinti

Kuva 41 

Vaiheet

1.
Vie Z-touch-laserosoitin kameran kuvausalalle.
HUOMAUTUS: Varmista, että pisteet kuvataan 1,2–1,8 metrin etäisyydellä kamerasta.
Näkyviin tulee varoitus, jos pisteitä kuvataan yli 2,2 metrin etäisyydellä kamerasta.
 

2.
Ota käyttöön näkyvä lasersäde painamalla lasersäteen kaksitasoisen kytkimen ensimmäi-
nen taso alas (ja pidä se painettuna).
Näkyvä laserpiste on punainen piste.

3.
Aktivoi infrapunalasersäde painamalla kytkimen toinen taso alas (ja pidä se painettuna).
Vihreä LED ilmaisee, että laser on käytössä.

4.

Liikuta Z-touch-laserosoitinta hitaasti kohdealueella (näkyy vihreänä kolmiulotteisessa
mallissa) käyttäen animaatiota apuna.
HUOMAUTUS: Pidä Z-touch-laserosoitinta kohtisuorassa skannattavaan pintaan näh-
den, jotta lasersäde osuu ihoon pisteenä. Ellipsinmuotoiset pisteet saattavat johtaa virhe-
elliseen laskentaan.
 

5.
Merkkiääni ja tilapalkki ilmaisevat pisteen määrityksen tilan.
HUOMAUTUS: Kun tilapalkin ilmaisin saavuttaa keskikohdan, ohjelmisto antaa korkean
merkkiäänen.
 

6.
Kun pisteiden määritys on valmis, seuraavana vuorossa on tarkistus.
Tarkista rekisteröinnin tarkkuus näyttöön tulevassa valintaikkunassa (s. 101).

Jos vastinetta ei löydy

Jos ohjelmisto ei voi jatkaa sen vuoksi, että pinnan pisteiden rekisteröinnin tulokset ovat
riittämättömät, ohjattu rekisteröintitila aktivoituu ja sinua pyydetään määrittämään kolme
anatomista merkintäpistettä (katso s. 97).
Kun merkintäpisteet on määritetty, ohjelmisto laskee rekisteröinnin uudelleen ja siirtyy
tarkistusvaiheeseen.
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Muut vaihtoehdot

Vaihtoehdot

Voit aloittaa rekisteröinnin alusta valitsemalla Start Again.
Kaikki määritetyt pisteet poistetaan.

Valitsemalla Guide (katso s. 97) voit aktivoida työnkulun, jossa ohjelmisto opastaa käyttäjää
vaihe vaiheelta rekisteröinnissä, joka tehdään anatomisten merkintäpisteiden perusteella ja sen
perusteella, mikä potilaan asento on kameraan nähden.

Z-touch-rekisteröinti
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6.5 Ohjattu rekisteröinti
6.5.1 Ohjatun rekisteröinnin käyttö

Yleistä tietoa

Voit aktivoida ohjatun työnkulun missä tahansa Softouch- ja Z-touch-rekisteröinnin vaiheessa.
Ohjattu pinnan pisteiden rekisteröinti on kätevä rekisteröintitapa, jos et ole varma, mikä on paras
menetelmä suorittaa rekisteröinti tai jos haluat käyttää rekisteröinnissä sekä tunnettuja
merkintäpisteitä että pinnan pisteiden laskentaa.
Ohjatun rekisteröinnin vaiheet:
1. Rekisteröi kolme neljästä mahdollisesta anatomisesta merkintäpisteestä vakio-osoittimella tai

Softouch-osoittimella. Rekisteröi pisteet seuraavassa järjestyksessä:
- oikea luomikulma
- nenän tyvipiste
- vasen luomikulma
- takaraivokyhmy.

2. Ohjelmisto laskee kameran sijainnin suhteessa määritettyihin pisteisiin ja ehdottaa parasta
rekisteröinnin jatkamistapaa (esimerkiksi ehdottaa, mistä loput pinnan pisteet kannattaa
määrittää).

Ohjatun rekisteröinnin aktivointi

Vaihe

Valitse Patient Registration -valintaikkunassa Guide.
Näyttöön tulee kehotus määrittää ilmaistut anatomiset merkintäpisteet.

Anatomisten merkintäpisteiden määritys

①

Kuva 42 
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Vaiheet

Ohjelmisto ilmaisee ensimmäiseksi määritettävän merkintäpisteen. Ohjelmistossa käyttä-
jää kehotetaan määrittämään oikean luomikulman ①.
Vie osoittimen kärki merkintäpisteeseen ja kierrä sitten osoitinta hitaasti niin, että sen kär-
ki pysyy paikallaan.
Ohjelmisto kehottaa siirtymään seuraavaan merkintäpisteeseen.

2. Määritä samalla tavalla toinen ja kolmas merkintäpiste.

3.

Jos merkintäpistettä ei ole esimerkiksi leikkausolosuhteiden vuoksi mahdollista
saavuttaa, ohita merkintäpiste valitsemalla tämä painike ja siirry seuraavaan
merkintäpisteeseen.
HUOMAUTUS: Yhteensä kolme merkintäpistettä on määritettävä.
 

Rekisteröinnin laskenta

Kun olet määrittänyt kolme merkintäpistettä, ohjelmisto laskee kameran sijainnin
merkintäpisteiden sijainnin perusteella ja laskee tämän tiedon perusteella, mistä loput
merkintäpisteet tulee määrittää.
Patient Registration -valintaikkunan tietojen avulla voit jatkaa pinnan pisteiden rekisteröintiä
nykyisten sijaintitietojen perusteella.

②

①

③

Kuva 43 

Nro Komponentti

① Teksti ilmoittaa, mihin potilaan alueeseen pisteiden määritys tulee kohdistaa.

②

Animaatio ja kolmiulotteisessa mallissa vihreänä näkyvä alue ilmaisevat, mistä kohdasta
potilasta pisteet tulee määrittää.
HUOMAUTUS: Potilaan näkyvyyden perusteella eli sen mukaan, mikä on potilaan suun-
taus kameraan nähden, ohjelmisto suosittelee, kummalta puolelta kasvoja ja miltä alueilta
pisteet määritetään.
 

③ Jos olit jo aloittanut pinnan pisteiden rekisteröinnin, ennen kuin valitsit Guide, kaikki mää-
rittämäsi pisteet näkyvät kolmiulotteisessa rekonstruktiossa palloina.

Ohjattu rekisteröinti

98 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Ohjatun rekisteröinnin vaiheet

Vaiheet

1. Liikuta Z-touch-laserosoitinta hitaasti kohdealueella (näkyy vihreänä kolmiulotteisessa
mallissa) käyttäen animaatiota apuna.

2.
Merkkiääni ja tilapalkki ilmaisevat pisteen määrityksen tilan.
Määrittämäsi pisteet näkyvät kolmiulotteisessa rekonstruktiossa palloina.

3. Tarkista rekisteröinnin tarkkuus näyttöön tulevasta valintaikkunasta (katso s. 101).

Jos vastinetta ei löydy

Jos ohjatun rekisteröinnin jälkeenkään vastinetta ei löydy, saatat nähdä näytössä seuraavat
sanomat:

Vaihtoehdot

Jos merkintäpisteiden rekisteröinti ei ole riittävän tarkka, ohjelmisto laskee rekisteröinnin uudel-
leen käyttäen vähemmän rajoittavia merkintäpisteiden sijaintia koskevia opasteita:

Jos vastinetta ei edelleenkään löydy, näyttöön tulee seuraava valintaikkuna:

• Voit aloittaa rekisteröinnin alusta valitsemalla Start Again. Kaikki määritetyt pisteet hylätään.
• Voit palata nykyiseen pinnan pisteiden rekisteröintiin valitsemalla More Points. Näkyviin tulee

Patient Registration -valintaikkuna, jossa voit määrittää niin monta lisäpistettä kuin uskot riit-
tävän tarkkaan rekisteröintiin tarvittavan.

PINNAN PISTEIDEN REKISTERÖINTI

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 99



Jos Z-touch-rekisteröinti ei ole mahdollinen

Vaihtoehto

Jos potilaan kasvot eivät näy kameralle riittävän hyvin, jotta Z-touch-rekisteröinti olisi mahdolli-
nen, ohjelmisto kehottaa ottamaan käyttöön Softouch (käytettävyys määräytyy ohjelmistolisens-
sin mukaan).

Ohjatun rekisteröinnin poisto käytöstä

Ohjatun rekisteröinnin aikana Guide-painike näkyy sinisenä, mikä ilmaisee, että ominaisuus on
käytössä. Voit poistaa ohjatun rekisteröinnin käytöstä milloin tahansa painamalla Guide-
painiketta.
Kun ominaisuus on poistettu käytöstä Guide-painikkeella, kameran sijaintia ei enää oteta
huomioon, eikä kolmiulotteisessa rekonstruktiossa näy enää palloja. Voit jatkaa rekisteröintiä
vakiorekisteröinnin vaiheiden mukaisesti (jolloin kolmea määritettyä anatomista merkintäpistettä ei
enää käytetä vastineiden laskentaan).
Voit ottaa ohjatun rekisteröinnin uudelleen käyttöön painamalla Guide-painiketta uudelleen.
HUOMAUTUS: Voit määrittää merkintäpisteet uudelleen pitämällä Guide-painiketta pitkään
painettuna.
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6.6 Pinnan pisteiden rekisteröinnin tarkkuus
6.6.1 Yleiskuvaus

Yleistä tietoa

Rekisteröinnin jälkeen ohjelmistossa tulee näkyviin tarkistusvalintaikkuna.

Rekisteröintitulokset

Tulos Poikkeama

Onnistunut rekisteröinti < 2,5 mm

Epäonnistunut rekisterö-
inti > 2,5 mm

HUOMAUTUS: Huomaa, että ohjelmiston laskema tarkkuus ilmaisee vain sen, kuinka hyvin
ohjelmisto pystyy täsmäämään määritetyt pisteet ja potilastiedot. Tämä arvo ei välttämättä ilmaise
kokonaisvirhettä.
 

Heikentynyt navigointitarkkuus

Jotta tarkkuus olisi riittävä, kuvauslaitteen (esimerkiksi TT- tai MR-laitteen) on sovelluttava
stereotaktiseen navigointiin (Brainlab-kuvantamisohjeiden mukaisesti).

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

Tarkista tarkkuus muilla alueilla kuin merkintäpisteissä ja kohdealueen lähellä, sillä
navigointitarkkuus saattaa vaarantua virhekertauman vuoksi. Jos yhden merkintäpisteen
asemassa on virhe, tämä virhe saattaa pahentua myöhemmissä merkintäpisteissä
navigointitarkkuutta tarkistettaessa.
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6.6.2 Tarkkuuden tarkistus: vakiomenetelmä

Rekisteröinnin tarkkuuden tarkistus

Kun rekisteröinti on valmis, näyttöön tulee Registration Verification -valintaikkuna.

Kuva 44 

Vaihe

Vie osoitin vähintään kolmeen tunnettuun anatomiseen merkintäpisteeseen ja tarkista, että osoit-
timen kuvanäkymissä näkyvä sijainti vastaa todellista pistettä potilaan anatomiassa.
Kun osoitin on enintään 15 mm:n päässä lasketusta pinnasta, ohjelmisto näyttää virtuaalisen
osoittimen kärjen ja pinnan välisen poikkeaman (etäisyyden pintaan).

HUOMAUTUS: Kohdealueelta laskettu tarkkuus saattaa erota ihon pinnalta tarkistetusta
tarkkuudesta. Käytä kohdealueen tarkkuuden arvioinnissa apuna sekä anatomisten
merkintäpisteiden tarkistusta sekä luotettavuuskarttaominaisuutta (katso s. 105).
 

Tarkista pinnan pisteiden rekisteröinti useista anatomisista merkintäpisteistä (esimerkiksi
nenän tyvestä ja useimmista lateraalisista orbitaalisista pisteistä). Jos toimenpiteen
kohdealueena on esimerkiksi kallon takakuoppa, muista tarkistaa tarkkuus myös pään
takaosasta.

Seuraavat vaiheet

Jatka visuaalisen tarkistuksen perusteella seuraavasti:

Vaihtoehdot

Jos tarkistettu rekisteröinti on hyväksyttävä, valitse Accept.
Näkyviin tulee päänäyttö, ja voit aloittaa navigoinnin.

Jos tarkistettu rekisteröinti on riittämätön, valitse Improve (Paranna).
Ohjelmisto käynnistää ohjatun rekisteröinnin (katso s. 97). Sen avulla voit yhdistää lasketun pin-
nan pisteiden rekisteröinnin ja anatomisten merkintäpisteiden määrityksen (ellei niitä ole vielä
määritetty). Voit määrittää niin monta lisäpistettä kuin haluat. Kaikki aiemmin määritetyn pinnan
pisteet säilytetään ja sisällytetään laskentaan.

Jos rekisteröinnin tarkkuus ei ole riittävä ja/tai haluat tarkistaa tiedot yksityiskohtaisesti, voit käyt-
tää lisäasetuksia (katso s. 104).

HUOMAUTUS: Jos visuaalisen tarkistuksen aikana havaittiin yli 3 mm:n poikkeama, on
suositeltavaa valita Improve ja/tai tarkistaa osoittimen tarkkuus.
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Jos vastinetta ei löydy

Jos valitsit Improve-painikkeen, mutta vastineita ei löydy lisäpisteiden määrityksen jälkeenkään,
näkyviin tulee seuraava näyttö:

Kuva 45 

Vaihtoehdot

Voit palata edelliseen rekisteröintiratkaisuun valitsemalla Last Solution.
Lisäpisteet hylätään ja edellinen rekisteröinti avataan.

Voit poistaa määrittämäsi pinnan pisteiden rekisteröinnin lisäpisteet valitsemalla Cancel.
Valintaikkuna suljetaan.

Voit aloittaa rekisteröinnin alusta valitsemalla Start Again.
Kaikki määritetyt pisteet poistetaan.

Muut vaihtoehdot

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä Registration Verification -valintaikkunassa:

Vaihtoehdot

Voit vaihtaa nykyisen rekisteröinnin ja edellisen rekisteröinnin välillä (jos olet muokannut rekiste-
röintiä) valitsemalla Last Solution.

Voit tarkistaa rekisteröinnin lisäominaisuuksien avulla valitsemalla tämän painikkeen
(katso s. 104).
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6.6.3 Tarkkuuden tarkistus: Edistyneet ominaisuudet

Registration Verification -valintaikkuna

②

①

Kuva 46 
Luotettavuuskartta perustuu pinnan pisteiden sijainteihin ja niiden laskettuihin etäisyyksiin ihon
pinnasta.
Arvioi kartan avulla rekisteröinnin luotettavuutta kohdealueella. Mitattaessa tarkkuutta vihreillä
alueilla tarkkuus on todennäköisemmin sama muilla vihreillä alueilla kuin keltaisilla tai värittömillä
alueilla.

Kohdealueelta laskettu tarkkuus saattaa erota ihon pinnalta tarkistetusta tarkkuudesta.
Kohdealueen tarkkuutta voidaan arvioida yhdistämällä anatomisten merkintäpisteiden
tarkistus ihon pinnalla ja kohdealueen luotettavuuskartta. Päätä, onko kohdealue
luotettavuuskartassa hyväksyttävällä alueella.

Tarkista tarkkuus useasta kohdasta ja erityisesti kohdealueelta. Jos kohdealue on
saavuttamattomissa, tarkista alueet mahdollisimman läheltä kohdealuetta.

Kartta näyttää lasketun vastineen arvioidun virhetodennäköisyyden absoluuttisen
tarkkuuden asemesta.

Huomaa, että vaikka kartta viittaa hyvään luotettavuuteen, se ei välttämättä tarkoita, että
vastaavuus on riittävän tarkka. Rekisteröintitarkkuus on tarkistettava anatomisten
merkintäpisteiden kohdalla.

Lisäominaisuuksien käyttäminen

Vaihtoehdot

Voit vaihtaa nykyisen rekisteröinnin ja edellisen rekisteröinnin välillä (jos olet muo-
kannut rekisteröintiä) valitsemalla Last Solution ①.

Painamalla kuvaketta ② voit aktivoida luotettavuuskartan.

Pinnan pisteiden rekisteröinnin tarkkuus
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6.6.4 Tarkkuuden tarkistus lisäominaisuuksien avulla

Osa 1: Tarkista suuntaus

Vaiheet

1. Tarkista kokonaistarkkuus osoittamalla osoittimella tunnettuja anatomisia merkintäpisteitä.
Tarkista, että näytössä näkyvä sijainti vastaa todellista sijaintia potilaan kallossa.

2.

• Jos suuntaus on hyväksyttävä, siirry osaan 2.
• Jos suuntaus ei ole hyväksyttävä, toimi jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Valitse Improve ja määritä lisäpisteet tai yhdistä laskettu pinnan pisteiden rekisteröin-
ti ja anatomisten merkintäpisteiden määritys (ellei niitä ole vielä määritetty).

- Säädä ihon raja-arvoasetuksia (katso s. 90). Rekisteröinti lasketaan uudelleen uuden
raja-arvon perusteella.

Osa 2: Tarkista pisteiden etäisyydet

Vaiheet

1. Vie osoitin eri pisteisiin potilaan kallossa ja tarkista osoittimen sijainnin mukaisessa näky-
mässä näkyvä poikkeama (etäisyys pintaan).

2.
• Jos etäisyydet ovat hyväksyttäviä, siirry osaan 3.
• Jos etäisyysarvoissa on epätarkkuuksia, joita ei voi hyväksyä, paranna rekisteröintiä tai

säädä raja-arvoasetuksia osassa 1 kuvatulla tavalla.

Osa 3: Tarkista luotettavuuskartta

Kohdealueelta laskettu tarkkuus saattaa erota ihon pinnalta tarkistetusta tarkkuudesta.
Kohdealueen tarkkuutta voidaan arvioida yhdistämällä anatomisten merkintäpisteiden tarkistus
ihon pinnalla ja kohdealueen luotettavuuskartta. Päätä, onko kohdealue luotettavuuskartassa
hyväksyttävällä alueella.

Vaiheet

1. Vie osoitin potilaan kalloon niin lähelle kohdealuetta kuin mahdollista ja tarkastele luotet-
tavuuskarttaa aksiaalisessa, koronaalisessa ja sagittaalisessa näkymässä.

2. Tarkista näkymissä näkyvä etäisyys pintaan. Vältä ihon liikkumista.

3.

• Jos kohdealue sijaitsee kartassa hyväksyttävällä alueella, vahvista tarkkuus valitsemal-
la Accept.

• Jos etäisyysarvoissa on epätarkkuuksia, joita ei voi hyväksyä, paranna rekisteröintiä tai
säädä raja-arvoasetuksia osassa 1 kuvatulla tavalla.

Osa 4 (valinnainen): Rekisteröintien välillä vaihtaminen

Jos olet muokannut rekisteröintiä, voit vaihtaa muokatun ja edellisen rekisteröinnin välillä
verrataksesi niitä.

Vaiheet

1. Siirry rekisteröintien välillä valitsemalla Last Solution.

2. Tarkista rekisteröinnit suorittamalla edellä kuvatut osat 1–3.

3.

• Jos jokin rekisteröinneistä on hyväksyttävä, vahvista valittu rekisteröinti valitsemalla Ac-
cept ja tarkista sitten tarkkuus luotettavuuskartan avulla.

• Jos etäisyysarvoissa on epätarkkuuksia, joita ei voi hyväksyä, paranna rekisteröintiä tai
säädä raja-arvoasetuksia osassa 1 kuvatulla tavalla.
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7 INTRAOPERATIIVISTEN
MERKINTÄPISTEIDEN
REKISTERÖINTI

7.1 Perustietoja
7.1.1 Yleiskuvaus

Yleistä tietoa

Jos olet jo suorittanut rekisteröinnin (vakiorekisteröinnin tai pinnan pisteiden rekisteröinnin), on
suositeltavaa määrittää intraoperatiiviset merkintäpisteet, jotka voidaan rekisteröidä milloin
tahansa leikkauksen aikana.
HUOMAUTUS: Jos et ole navigoinut instrumentteja kymmeneen minuuttiin, Register
Intraoperative Landmarks -valintaikkuna tulee automaattisesti näkyviin, jotta voit määrittää
pisteitä.
 

Jos intraoperatiivista rekisteröintiä edellytetään, määritä intraoperatiiviset merkintäpisteet
ensimmäisen rekisteröinnin jälkeen. Tämä on ainoa suojatun potilaan
uudelleenrekisteröintitapa, jos esimerkiksi vertailualustaa on vahingossa siirretty.

Työnkulun yleiskuvaus

Työnkulku

1. Suorita ensimmäinen rekisteröinti (vakiorekisteröinti tai pinnan pisteiden rekisteröinti).

2. Jos intraoperatiivista rekisteröintiä edellytetään, avaa Registration Selection -valintaik-
kuna ja valitse Acquire Intraoperative Landmarks.

3. Valitse kuvajoukko (jos käytettävissä on useita kuvajoukkoja).

4. Määritä intraoperatiiviset merkintäpisteet.

5. Avaa Registration Selection -valintaikkuna ja valitse Register Intraoperative Land-
marks.

6. Rekisteröi intraoperatiiviset merkintäpisteet.

7. Tarkista rekisteröinnin tarkkuus.
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7.1.2 Rekisteröinti-instrumentit ja ohjelmiston ominaisuudet

Rekisteröinti-instrumentit

Voit käyttää intraoperatiivisessa merkintäpisteiden rekisteröinnissä osoitinta tai Softouch-
osoitinta. Merkintäpisteet määritetään/rekisteröidään pitämällä osoitinta tai Softouch-kärkeä
merkintäpisteessä ja kiertämällä sitten osoitinta hitaasti niin, että kärki pysyy paikallaan.

Ihon liikkumisen välttäminen

Rekisteröidessäsi intraoperatiivisia merkintäpisteitä pidä osoitinta tai Softouch-osoitinta
kohtisuorassa merkintäpisteeseen nähden. Tämä estää instrumentin voimasta aiheutuvan ihon
liikkumisen.

Turvallisuutta koskevat huomautukset

Valitse rekisteröitävät merkintäpisteet huolellisesti. Kun käytät osoitinta rekisteröintiin,
varmista, että osoittimen kärki ei vahingoita potilasta. Verisuonet, silmät jne. eivät sovellu
merkintäpisteiden rekisteröintiin.

Siirrä Softouch-osoitinta tai osoitinta hitaasti pisteitä määritettäessä, jotta voidaan
varmistaa pisteiden määrittämisen tarkkuus.

Visuaaliset ohjelmiston vihjeet

Pallot ilmaisevat rekisteröitävissä olevien intraoperatiivisten merkintäpisteiden määrää
rekisteröintivalintaikkunassa.

Kuva 47 

Pallon väri Merkitys

Sininen Merkintäpiste on rekisteröity.

Musta Merkintäpistettä ei ole vielä rekisteröity.

Ohjelmiston äänivihjeet

Ohjelmisto antaa äänimerkin aina, kun merkintäpiste rekisteröidään.
Jos yrität rekisteröidä jo rekisteröidyn pisteen, ohjelmisto antaa matalan äänimerkin eikä rekisteröi
pistettä uudelleen.

Intraoperatiivisten merkintäpisteiden näyttö

Kaikki intraoperatiivisesti suunnitellut merkintäpisteet näkyvät sinisinä näytössä.

Perustietoja
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7.2 Intraoperatiivisten merkintäpisteiden määritys ja
rekisteröinti

7.2.1 Intraoperatiivisten merkintäpisteiden määritys

Määrityksen aktivointi

Kuva 48 

Vaiheet

1. Valitse valikkoriviltä Register.

2.
Valitse Registration Selection -valintaikkunassa Acquire Intraoperative Landmarks.
Näyttöön tulee määritysvalintaikkuna.

Merkintäpisteiden määritys

Kuva 49 
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Vaiheet

1.

Määritä merkintäpisteet yksitellen ja määritä huolellisesti pisteet, jotka voidaan tunnistaa
helposti rekisteröinnin aikana. Määritetyt merkintäpisteet näkyvät sinisinä.
Lähennä kuvat käyttämällä suurennusnäkymiä (alimpia näkymiä).
Määritä vähintään neljä merkintäpistettä. Voit määrittää enintään seitsemän merkintäpis-
tettä.

2. Kun vähintään neljä merkintäpistettä on määritetty, palaa päänäyttöön valitsemalla Pro-
ceed.

HUOMAUTUS: Valitsemalla Delete voit poistaa viimeksi määritetyn merkintäpisteen.
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7.2.2 Intraoperatiivisten merkintäpisteiden rekisteröinti

Rekisteröinnin aktivointi

Kuva 50 

Vaiheet

1. Valitse valikkoriviltä Register.

2.
Valitse Registration Selection -valintaikkunassa Register Intraoperative Landmarks
(käytettävissä, kun intraoperatiiviset merkintäpisteet on määritetty).
Näyttöön tulee rekisteröintivalintaikkuna.

Intraoperatiivisten merkintäpisteiden rekisteröinti

Kuva 51 
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Vaiheet

1.

Rekisteröi merkintäpisteet ohjelmiston ilmaisemassa järjestyksessä. Rekisteröitävä mer-
kintäpiste näkyy näkymissä ympyröitynä kohdistusristikkona.
Kierrä osoittimen tai Softouch-osoittimen kärkeä kussakin merkintäpisteessä ohjelmiston
ilmaisemalla tavalla.
HUOMAUTUS: Uudelleenrekisteröinnissä voi käyttää vain Acquire Intraoperative Land-
marks -toiminnolla määritettyjä merkintäpisteitä.
 

2. Jos merkintäpiste ei ole käytettävissä, valitse Skip ja siirry seuraavaan merkintäpistee-
seen.

3.
• Rekisteröi vähintään neljä merkintäpistettä ja valitse Proceed tai
• Rekisteröi kaikki merkintäpisteet, minkä jälkeen ohjelmisto siirtyy automaattisesti seu-

raavaan vaiheeseen.

4. Tarkista rekisteröinnin tarkkuus näyttöön tulevasta valintaikkunasta (katso s. 78).

Tarkkuus

Intraoperatiivinen uudelleenrekisteröinti ei ehkä ole yhtä tarkka kuin ensimmäinen
(preoperatiivinen) rekisteröinti, sillä näiden kahden rekisteröinnin virheet kumuloituvat.
Tarkista uudelleen tehdyn intraoperatiivisen rekisteröinnin tarkkuus huolellisesti pitämällä
osoitinta tunnetuissa anatomisissa merkintäpisteissä ja vahvista näkyviin tuleva sijainti.

Jos poistat intraoperatiiviset merkintäpisteet, et ehkä voi rekisteröidä potilasta uudelleen,
jos ensimmäinen rekisteröinti menetetään (esimerkiksi jos vertailualustaa siirretään).
Tässä tapauksessa navigointia ei voi jatkaa, ja rekisteröinti on aloitettava alusta.

Intraoperatiivisten merkintäpisteiden määritys ja rekisteröinti
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8 NÄKYMIEN MÄÄRITYS
8.1 Navigointinäkymät
8.1.1 Yleiskuvaus

Yleistä tietoa

Kun käynnistät ohjelmiston, näyttöön tulee navigointinäyttö, jossa näkyvät potilaan anatomiset
tiedot kolmiulotteisessa, aksiaalisessa, koronaalisessa ja sagittaalisessa näkymässä. Voit
määrittää päänäytön asetukset tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla (katso s. 118).

Kuva 52 

Ohjelmiston suorituskyky

Ohjelmiston nopeus riippuu esitettävästä kolmiulotteisesta sisällöstä (kolmiulotteiset
näkymät sekä instrumenttien, pisteiden ja liikeratojen kolmiulotteinen näyttö) sekä
objektien määrästä ja monimutkaisuudesta. Voit selvittää ohjelmiston näyttönopeuden
vertaamalla todellisen instrumentin liikettä näytössä näkyvään instrumentin liikkeeseen.
Jos navigointinäyttö on hidas, määritä mahdollisimman vähän tietoja näkyviksi tiedoiksi.

Kuvanlaatu

Kuvat interpoloidaan, ja ne voivat erota alkuperäisistä kuvista tai näyttää niitä tarkemmilta.
Vierekkäisten tasojen tiedot voivat näkyä aktiivisena olevalla rekonstruktiotasolla. Myös
aksiaalisen, koronaalisen ja sagittaalisen rekonstruktion suunta saattaa poiketa
todellisesta aksiaalisen, koronaalisen ja sagittaalisen kuvan suunnasta sen mukaan, missä
asennossa potilas on kuvantamislaitteessa tai muun sovelluksen kuvasuuntauksessa.
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Jos kuvatiedot eivät lataudu kokonaan esimerkiksi muistin vähäisyyden vuoksi, ohjelmisto näyttää
sanoman, joka ilmoittaa, että kuvajoukon tarkkuutta on heikennetty. Tällöin voit pienentää
näytettävien kuvajoukkojen määrää suorituskyvyn parantamiseksi.
Jos näkymässä on kuvajoukko, joka sisältää vioittuneen kuvaleikkeen, näyttöön tulee asiasta
ilmoittava sanoma.

Kuvajoukon suuntaus

Oletusarvoiset kuvien suuntausasetukset määräytyvät Content Manager -kirjautumistietojen
mukaan.

Kuvien nimeäminen

Näkymissä näkyvät kuvat nimetään kuvan suunnan mukaan:

Tunnus Suuntaus

A Anteriorinen

P Posteriorinen

L Vasen

R Oikea

H Pää

F Jalat

Display Scan Time

Oletusarvon mukaan jokaisessa näkymässä näkyy päivämäärä ja aika, jolloin kuva on otettu.
Näiden tietojen perusteella esimerkiksi intraoperatiivisessa kuvantamisessa voidaan helposti
tarkistaa, että näytössä on uusin kuvajoukko.
Tämän asetuksen voi poistaa käytöstä seuraavasti:

Vaiheet

1. Avaa Tools-valintaikkuna valitsemalla Tools > Settings.

2.
Poista toiminto käytöstä ja piilota kuvantamispäivämäärä ja -aika valitsemalla Display
Scan Time -painike.
Valitsemalla painikkeen uudelleen voit palauttaa tiedot näyttöön.

Navigointinäkymät
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Instrumenttinäyttö

Kun navigoitu instrumentti on kameran kuvausalalla, instrumenttia edustaa kuvanäkymissä
instrumenttia vastaava väri (katso s. 40).

①

②

Kuva 53 

Nro Komponentti

①
Kohdistusristikko edustaa instrumentin kärkeä.
HUOMAUTUS: Voit säätää näytössä näkyvän kohdistusristikon kokoa Tools-valintaikku-
nassa (katso s. 181).
 

②
Kun osoitin tai navigoitu instrumentti on näkymän suuntainen (eli instrumentin akseli on
kuvatasossa), instrumentin jatkumo näytetään. Jatkumo näkyy kaksiulotteisissa näkymis-
sä.

Kuvanäkymien painikkeet

Painike Kuvaus

Vieritysnuolilla voit vierittää näkymiä leike kerrallaan. Painikkeet näkyvät aksiaali-
sessa, koronaalisessa ja sagittaalisessa näkymässä, kun Freeze on valittuna.
HUOMAUTUS: Voit vierittää myös käyttämällä painikkeiden välissä olevaa näky-
mätöntä vierityspalkkia.
 

Näyttää näkymän koko näytön kokoisena. Koko näytön tilassa kuvien yksityiskoh-
dat näkyvät tarkemmin. Painamalla kuvaketta uudelleen voit palata usean näky-
män näyttöön.

Määrittää yksittäiset kuvat kuhunkin näkymään (katso s. 125).
Tällä kuvakkeella voit määrittää tässä osiossa myös tiettyjä näkymäasetuksia.

Tämän avulla voit kääntää näkymää vastaamaan todellista potilaan suuntausta
Inline- ja Probe’s Eye -näkymässä.

Tämän avulla voit kiertää kuvaa myötäpäivään 45° Brain Projection- ja Inline-
näkymässä.

NÄKYMIEN MÄÄRITYS
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Kolmiulotteisten lisänäkymien painikkeet

Painike Kuvaus

Kolmiulotteisissa Overview- ja Sinus Overview -näkymissä voit kiertää kol-
miulotteista mallia nuolen osoittamaan suuntaan.
HUOMAUTUS: Vaihtoehtoisesti voit koskettaa kolmiulotteista mallia ja kiertää
mallia vetämällä näytössä sormella.
 

Voit kiertää kolmiulotteista mallia nuolen osoittamaan suuntaan. Paina kuva-
ketta näkymässä, jota haluat kiertää.
HUOMAUTUS: Vaihtoehtoisesti voit koskettaa kolmiulotteista mallia ja kiertää
mallia vetämällä näytössä sormella.
 

Voit siirtää tiettyjä kolmiulotteisia näkymiä nuolen osoittamaan suuntaan. Saat
painikkeet näkyviin muutamaksi sekunniksi koskettamalla näkymää.

Voit lähentää tai loitontaa kolmiulotteista näkymää. Nämä kuvakkeet ovat nä-
kyvissä ja käytettävissä kaikissa kolmiulotteisissa lisänäkymissä.

Tämän avulla voit aloittaa/lopettaa suunnitellun kraniotomian piirtämisen Sof-
touch-osoittimella/osoittimella.
HUOMAUTUS: Suunnitellussa kraniotomiassa näkyy sininen ääriviiva.
 

Tämän avulla voit poistaa suunnitellun kraniotomian.

Navigointinäkymät
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8.1.2 Kuvien suurennus

Kuvien zoomaus

Valikkorivin Zoom-alivalikon avulla voit muuttaa näytössä näkyvien kuvien suurennusta, kun
haluat nähdä kuvien yksityiskohdat tarkemmin. Kaikki asiaankuuluvat kaksiulotteiset näkymät
lähennetään tai loitonnetaan käyttäen samaa kerrointa.

② ③

①

Kuva 54 

Nro Komponentti

① Reset palauttaa zoomauskertoimeksi 100 % (koko kuva on näkyvissä).

② Miinuspainike loitontaa kaikki näkymät.

③ Pluspainike lähentää kaikki näkymät.

Smart Autozoom

Ohjelmistossa on lisäksi automaattinen zoomaus, joka suurentaa näytössä näkyvien kuvien
zoomausta 300 %, kun navigoitavaa instrumenttia pidetään paikallaan samassa asennossa.
Zoomauskertoimena säilyy 300 % niin kauan kuin instrumenttia navigoidaan hitaasti.
Jos instrumentin navigointinopeutta lisätään tai instrumentti poistuu kameran kuvausalalta,
zoomauskertoimeksi palautuu 100 %. Voit palauttaa zoomauskertoimen myös käyttämällä
valikkorivin Zoom-painikkeita.

①

Kuva 55 
HUOMAUTUS: Smart Autozoom on oletusarvon mukaan käytössä, kun ohjelmisto
käynnistetään. Painamalla Zoom: 100% muutaman sekunnin ajan voit ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä Smart Autozoom -toiminnon.
 

Voit poistaa asetuksen käytöstä seuraavasti:

Vaiheet

1. Valitse Tools-valintaikkunassa Settings.

2.
Ota asetus käyttöön valitsemalla Smart Autozoom -painike.
Valitsemalla painikkeen uudelleen voit poistaa asetuksen käytöstä.

NÄKYMIEN MÄÄRITYS
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8.2 Päänäyttöjen määritys
8.2.1 Yleiskuvaus

Yleistä tietoa

Valikkopalkin Display-painikkeella ② voit ottaa päänäytössä käyttöön yleisiä asetuksia sekä
määrittää kaksi eri työtilanäyttöä (kuten on ilmoitettu ponnahdusikkunassa ①). 
Kun näytöt on määritetty, näyttöasetukset säilyvät tallennettuina koko toimenpiteen ajan.

①

②

Kuva 56 
Oletusnäytön asetukset ilmaistaan seuraavasti:
• Workspace 1: aksiaalinen, koronaalinen, sagittaalinen ja ylimääräinen näkymä, joka

määritetään ohjelmistolisenssin mukaan
• Workspace 2: Probe’s eye-, Inline 1-, Inline 2- ja ylimääräinen näkymä, joka määritetään

ohjelmistolisenssin mukaan.

Näkymän määritys

Vaiheet

1. Paina muutaman hetken ajan Display-näyttöä, jotta voit valita työtilan, jonka haluat mää-
rittää.

2.

• Määritä kunkin yksittäisen näkymän asetukset käyttämällä silmäkuvaketta tai
• Valitsemalla Display voit:

- valita ennalta määritetyn näyttöasetuksen (Layouts-välilehti, katso s. 120)
- luoda valitulle näytölle mukautetun asetuksen (Add (Lisää) -välilehti, katso s. 122).

Päänäyttöjen määritys
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Näytön valintaikkuna

Kuva 57 

Vaihtoehdot

Layouts-välilehdessä voit:
• valita päänäytön määritystä varten ennalta määritettyjä näyttöasetteluita (katso s. 120)
• luoda ja/tai valita päänäytön mukautetun asettelun (katso s. 122).

View Orientation -välilehdessä voit määrittää potilaan kuvatietojen suuntauksen siten, että se
vastaa kirurgin perspektiiviä potilaaseen nähden (katso s. 124).

NÄKYMIEN MÄÄRITYS
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8.2.2 Ennalta määritetyt asettelut

Ennalta määritetyn asettelun valinta

Vaiheet

1. Valitse Display.

2. Valitse Layouts-välilehti.

3. Valitse ennalta määritetty asettelu.

4.

Jos käytettävissä on useita kuvajoukkoja, valitse Select Set -valintaikkunassa kuvajouk-
ko, jonka haluat näyttää.
Jos valitsit 2X3 Windows -asettelun, ohjelmisto kehottaa valitsemaan kaksi kuvajoukkoa
(jos ladattuna on enemmän kuin kaksi kuvajoukkoja).
Valintaikkuna sulkeutuu, ja valittu näyttö päivittyy valitun määrityksen mukaiseksi.

HUOMAUTUS: Jos haluat siirtyä nopeasti aksiaaliseen, koronaaliseen ja sagittaaliseen
näkymään, valitse 4 Windows.
 

Asetteluasetukset

Kuva 58 

Asetusvaihtoehto Kuvaus

4 Windows Neljä yhtä suurta näkymää (kolmiulotteinen, aksiaalinen, sagittaali-
nen, koronaalinen)

2+1 Windows Kaksi yhtä suurta näkymää (sagittaalinen, koronaalinen) ja yksi
suuri näkymä (aksiaalinen)

3+1 Windows Kolme yhtä suurta näkymää (aksiaalinen, sagittaalinen, koronaali-
nen) ja yksi suuri näkymä (3D)

4 Inline Windows Neljä yhtä suurta näkymää (3D, Probe’s Eye, Inline 1, Inline 2)

2x3 Windows Kaksi erilaista kuvajoukkoa vierekkäin (aksiaalinen, sagittaalinen,
koronaalinen)

2x3+1 Windows Kaksi erilaista kuvajoukkoa vierekkäin (aksiaalinen, sagittaalinen,
koronaalinen) ja yksi suurempi näkymä (3D)

3x3 Windows Kolme erilaista kuvajoukkoa vierekkäin (aksiaalinen, sagittaalinen,
koronaalinen)

Päänäyttöjen määritys
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HUOMAUTUS: Asettelun valittuasi kaikkien näkymien päivitys voi kestää jonkin aikaa. Näkymät
päivitetään järjestyksessä, ei yhtä aikaa.
 

Esimerkkimääritys

Tässä esimerkissä on 2X3 Windows -asettelu:

Kuva 59 

Kaksi näyttöä sisältävän päänäkymän määritys

Jos järjestelmässä on kaksi näyttöä (esim. Curve-järjestelmä), voit määrittää molemmat näkymät
Display-valintaikkunassa.

Vaihtoehdot

Valitse aktiivisena olevan päänäkymän näyttöä varten ennalta määritetty näyttöasetus.

Valitse ei-aktiivisena olevan päänäkymän näyttöä varten ennalta määritetty näyttöasetus.

NÄKYMIEN MÄÄRITYS
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8.2.3 Mukautetut asettelut

Yleistä tietoa

Tämän vaihtoehdon avulla voit tallentaa asetteluja ja näkymiä, jotka olet määrittänyt käyttämällä
Display-painiketta tai silmäkuvaketta.
Kun suljet ohjelmiston, mukautetut näkymät ① tallennetaan.

Mukautetun asettelun määritys

①

Kuva 60 

Vaiheet

1.
Määritä näkymä näyttöä Workspace 1 tai Workspace 2 varten:
• Layouts-välilehden avulla ja
• silmäkuvakkeen avulla.

2. Valitse valikkoriviltä Display.

3. Avaa Layouts-välilehti (katso kuva).

4. Valitse Add.

5.
Määritä mukautetulle näkymälle nimi Display Label -valintaikkunassa ja valitse Accept.
Mukautettu näkymä ① on nyt valittavissa Layouts-välilehdessä.

Mukautetun asettelun käyttö

Vaiheet

1. Valitse Display.

2. Valitse Layouts-välilehti.

3. Valitse määritetty mukautettu asettelu.

4.

Jos kuvajoukot on valittu ennalta, ne otetaan käyttöön mukautetussa näkymässä.
Ohjelmisto kehottaa valitsemaan tarvittavat kuvajoukot.
HUOMAUTUS: Valintaikkuna sulkeutuu, ja valittu asettelu päivittyy mukautetun asettelun
mukaiseksi.
 

Päänäyttöjen määritys
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8.2.4 Image Orientation

Yleistä tietoa

Valitsemalla Tools > Settings > Image Orientation saat näkyviin Image Orientation -
valintaikkunan, jossa voit määrittää potilaan kuvatietojen suuntauksen aksiaalisessa,
koronaalisessa ja sagittaalisessa näkymässä siten, että se vastaa potilaan asentoa
leikkauspöydällä.

Suuntauksen määritys

Kuva 61 

Vaihe

Valitse tarvittava suuntaus Image Orientation -valintaikkunassa.
Kuvanäkymien otsikointi (anteriorinen-posteriorinen, vasen-oikea, pää-jalat) muuttuu vastaavas-
ti.

Varmista, että potilaan asento on määritetty oikein, tarkistamalla, että kuvien otsikointi
(katso s. 114) vastaa potilaan todellista asentoa (anteriorinen-posteriorinen, vasen-oikea ja
pää-jalat).

NÄKYMIEN MÄÄRITYS
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8.2.5 Näkymän suuntaus

Yleistä tietoa

View Orientation -valintaikkunassa voit säätää potilaan kolmiulotteisten kuvatietojen suuntauksen
siten, että se vastaa kirurgin perspektiiviä potilaaseen nähden. Kirurgi näkee sekä näytössä
näkyvät kuvatiedot että potilaan samasta kulmasta.
View Orientation -valintaikkunaa käytetään Inline 1- ja Inline 2 -näkymissä, kaikissa Probe’s
Eye -näkymissä sekä Craniotomy Planning- ja MIP-näkymissä.

Ennen aloitusta

Varmista, että potilas on rekisteröity.

Näkymän suuntauksen määritys

②

③①

Kuva 62 

Vaihe

1.
• Valitse Display > View Orientation tai
• paina silmäkuvaketta > View Orientation -kuvaketta, jos se on käytettävissä.

2. Säädä tarvittaessa kolmiulotteisen kuvan kiertoa mihin tahansa suuntaan painamalla suo-
raan valintaikkunaa ja kiertämällä kuvaa sormella halutulla tavalla.

3. Vahvista muutokset ja siirry päänäyttöön valitsemalla Close ③.

Vaihtoehdot

Palauta potilaan suuntaus tilaan, jossa se oli valintaikkunan avatessasi, valitsemalla Reset ①.

Vaihda kuvajoukko painamalla kuvaketta ②.

Päänäyttöjen määritys
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8.3 Yksittäisten näkymien määritys silmäkuvakkeen
avulla

8.3.1 Yksittäisten näkymien määritys

Silmäkuvake

Silmäkuvake on käytettävissä päänäytön kaikissa näkymissä. Silmäkuvakkeen avulla voit
määrittää kunkin yksittäisen näkymän asetukset.

Kuva 63 

Näkymien asetusten käyttö

Paina silmäkuvaketta näkymässä, jonka asetuksia haluat muuttaa. Näyttöön tulee seuraava
valintaikkuna:

Kuva 64 
Käytettävissä on useita välilehtiä, joissa voit määrittää asetuksia:
• 2-D Views (s. 127)

NÄKYMIEN MÄÄRITYS
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• 3-D Views (s. 130)
• Other Views (s. 134)
• View Configuration (s. 147)
• Windowing (s. 139)
• View Orientation (s. 124)

HUOMAUTUS: Käytettävyys määräytyy valitun näkymän, järjestelmän asetusten ja hankittujen
lisenssien mukaan.
 

Yksittäisten näkymien määritys silmäkuvakkeen avulla
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8.4 Kaksi- ja kolmiulotteisten kuvien määritys
yksittäisiin näkymiin

8.4.1 Kaksiulotteiset näkymät

Kaksiulotteisten näkymien määritys

Kuva 65 

Vaiheet

1. Valitse 2-D Views -välilehti.

2. Valitse haluamasi näkymä.

3.
Jos käytettävissä on useampia kuvajoukkoja, näyttöön tulee Select Set -valintaikkuna.
Valitse kuvajoukko, jonka haluat näyttää näkymässä.
HUOMAUTUS: Valintaikkuna sulkeutuu, ja valittu kuvajoukko päivitetään näkymään.
 

Kaksiulotteinen aksiaalinen, koronaalinen ja sagittaalinen näkymä

Näkymä Kuvaus

Axial: Näyttää kuvan instrumentin sijaintiin nähden aksi-
aalisen suunnan mukaisena.

NÄKYMIEN MÄÄRITYS
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Näkymä Kuvaus

Coronal: Näyttää kuvan instrumentin sijaintiin nähden
koronaalisen suunnan mukaisena.

Sagittal: Näyttää kuvan instrumentin sijaintiin nähden
sagittaalisen suunnan mukaisena.

HUOMAUTUS: Ohjelmisto näyttää leikkeen, jossa navigoitavan instrumentin kärki parhaillaan on.
 

Kaksiulotteiset Inline-näkymät

Näkymä Kuvaus

Inline 1: Tässä näkymässä näytetään rekonstruktiotaso,
jossa instrumentin akseli näkyy pystysuuntaisena määri-
tetyn näkymän suunnan mukaisesti (katso s. 124). Tu-
loksena on rekonstruktio, joka näkyy koronaalisessa ja
sagittaalisessa näkymätasossa.

Inline 2: Näyttää näkymän kohtisuorassa Inline 1 -nä-
kymään nähden. Tässä näkymässä on rekonstruktiota-
so, jossa instrumentin akseli näkyy vaakasuuntaisena
määritetyn näkymän suunnan mukaisesti (katso s. 124).
HUOMAUTUS: Tämä näkymä soveltuu hyvin tilantee-
seen, jossa täytyy tunnistaa anturin akseli ja ohjata an-
turia.
 

Kaksi- ja kolmiulotteisten kuvien määritys yksittäisiin näkymiin
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Kaksiulotteiset Probe’s Eye -näkymät

Näkymä Kuvaus

Probe’s Eye: Näyttää näkymän kohtisuorassa instru-
mentin akseliin nähden Inline 1- ja 2-näkymien mukai-
sesti. Instrumentin kärki on Probe’s Eye -näkymän ta-
sossa. 

Split Probe’s Eye: Näyttää neljä eri syvyysnäkymää,
joissa kukin leike kuvataan kohtisuoraan edestä. Syvyys
lasketaan instrumentin kärjestä. Kohdistusristikko ilmai-
see eri syvyyksissä (0 mm, 5 mm, 10 mm ja 15 mm)
olevan instrumentin kärjen. 
HUOMAUTUS: Tämä näkymä on erityisen hyödyllinen
navigoitaessa.
 

Kaksiulotteisten näkymien määritys

View Configuration -välilehden silmäkuvakkeella voit hallita yksittäisten näkymien objektien ja
kerrosten näkyvyyttä.
Jos muutat ikkunointiasetuksia Windowing-välilehdessä, asetukset otetaan käyttöön kuvajoukon
kaikissa rekonstruktionäkymissä.
HUOMAUTUS: Valitsemalla Apply to all views (Käytä kaikkiin näkymiin) voit ottaa muutokset
käyttöön kaikissa näkymissä, esimerkiksi kolmiulotteisissa näkymissä.
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8.4.2 Kolmiulotteiset näkymät

Kolmiulotteisten näkymien määritys

Hankkimasi lisenssin mukaan käytettävissäsi voivat olla kaikki seuraavat kolmiulotteiset näkymät
tai vain jotkin niistä:

Kuva 66 

Vaiheet

1. Valitse 3-D Views -välilehti.

2. Valitse haluamasi näkymä.

3.
Jos käytettävissä on useampia kuvajoukkoja, näyttöön tulee Select Set -valintaikkuna.
Valitse kuvajoukko, jonka haluat näyttää näkymässä.
HUOMAUTUS: Valintaikkuna sulkeutuu, ja valittu kuva päivitetään näkymään.
 

Navigointinäytön päivitys saattaa kestää tavallista kauemmin kolmiulotteisen näkymän
laskennan aikana. Näytön päivitys voi kestää tavallista kauemmin myös silloin, jos yhtä
aikaa näkyy useita kolmiulotteisia näkymiä. Voit nopeuttaa näytön päivittymistä
vähentämällä kolmiulotteisten näkymien määrää.

Kolmiulotteiset näkymät

Näkymä Kuvaus

Overview: Näyttää valitun alueen muuntotekniikkaan pe-
rustuvan kolmiulotteisen rekonstruktion kuvajoukosta ja
objekteista. Iho voidaan näyttää lasimaisena ääriviivana.
Sen mukaan, millainen lisenssi on hankittuna, määräytyy,
onko mahdollista näyttää luu- ja verisuoniobjekteihin pe-
rustuva dynaaminen raja-arvo. Kaikki säädöt voidaan
tehdä View Configuration -välilehdellä silmäkuvakkeen
avulla.
Voit kiertää kolmiulotteista kuvaa mihin suuntaan tahan-
sa painamalla suoraan kuvanäkymää.
HUOMAUTUS: Overview on käytettävissä MR- ja TT-ku-
vajoukoille.
 

Kaksi- ja kolmiulotteisten kuvien määritys yksittäisiin näkymiin
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Näkymä Kuvaus

Probe’s Eye: Näyttää Overview-näkymän kaltaiseen va-
litun alueen muuntotekniikkaan perustuvan kolmiulottei-
sen rekonstruktion kuvajoukosta.
Kolmiulotteisen kuvan suunta on ortogonaalinen suh-
teessa instrumentin akseliin. Tätä näkymää voi käyttää
vain instrumentin seurannan yhteydessä.
HUOMAUTUS: Probe’s Eye -näkymä on käytettävissä
MR- ja TT-kuvajoukoille.
 

Craniotomy Planning: Näyttää objekteista ja luusta kol-
miulotteisen rekonstruktion, jossa potilaan iho näkyy ääri-
viivana.
Voit kiertää kolmiulotteista kuvaa mihin suuntaan tahan-
sa painamalla suoraan kuvanäkymää. Kun ominaisuus-
kuvake on käytössä, Softouch-osoitinta/osoitinta käyte-
tään suunnitellun kraniotomian ääriviivojen määrittämi-
seen. Kun ominaisuuskuvake on pois käytöstä, Sof-
touch-osoitinta/osoitinta käytetään suunnitellut objektit
tai liikeradat paljastavien luu- tai ihoääriviivojen halkomi-
seen.
On suositeltavaa luoda isojen aivojen objekti (iPlanissa),
jotta voidaan suunnitella luuläpän ääriviivat, joiden poi-
mujen ja uurteiden kautta päästään kohteeseen.
HUOMAUTUS: Craniotomy Planning on suositeltava
TT-kuvajoukoissa, mutta se voidaan suorittaa myös MR-
kuvajoukkojen kohdalla.
 

MIP: Mahdollistaa kolmiulotteisten tietojen tarkastelun si-
ten, että vokselit projisoidaan maksimivoimakkuudella ta-
son näkymäsuuntaa pitkin.
HUOMAUTUS: MIP on käytettävissä TT-, MR- ja PET-ku-
vajoukoille.
 

Sinus Overview: Määrittää kallorakenteen pään alueen
onteloiden tarkastelua varten. Osoitinta liikuttamalla voit
”leikata” luuta, jotta ontelot näkyvät paremmin.
Käytettävissä ovat Sinus Axial-, Sinus Coronal- ja Si-
nus Sagittal -näkymät.
HUOMAUTUS: Sinus-näkymät ovat käytettävissä vain
TT-kuvajoukoille.
 

HUOMAUTUS: Ominaisuudet ja näkymän esitys saattavat vaihdella lisenssin mukaan.
 

Tarkastele Overview- ja Probe’s Eye -näkymiä laskennan jälkeen ja säädä ihon ja luun raja-
arvoa View Configuration -välilehdessä, jos pinta ei näy oikein.
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Kolmiulotteisten näkymien määritys

View Configuration -välilehden silmäkuvakkeella pääset yksittäisiin näkymiin, joissa voit hallita
näkymien objektien näkyvyyttä.
• Jos haluat muuttaa väriä, nimeä tai läpinäkyvyyttä, lue lisätietoja painamalla pienoiskuvia.
• Voit muuttaa tiettyjä ihon visualisoinnin raja-arvoja, kun haluat näyttää ihon esimerkiksi

läpikuultavan ääriviivan asemasta läpikuultamattomana objektina.
• Voit ottaa käyttöön objektin leikkaustason, kun haluat leikata objektia osoittimella.
• Voit käyttää visualisoinnissa rajausruutua, jos sellainen on määritetty ennalta iPlan- tai DICOM

Viewer -ohjelmistossa. (Sen avulla voit esimerkiksi tarkastella koko kuvajoukkoa).
HUOMAUTUS: Valitsemalla Apply to all views voit ottaa muutokset käyttöön kaikissa näkymissä.
 

View Configuration -välilehti

⑥ ⑤

①

② ③ ④

Kuva 67 
View Configuration -välilehdessä voit tehdä seuraavia toimia:

Nro Komponentti

① Voit valita näytettävän kohteen (painamalla pienoiskuvaa).

②

Valitsemalla tämän voit määrittää kohteen näkyväksi/näkymättömäksi yhdessä päänäky-
mässä.
Visible (Näkyvissä) -valintanapin valitseminen tai sen valinnan poistaminen näyttää tai
piilottaa objektin kuvanäkymissä.
• Avoin silmäkuvake merkitsee sitä, että objekti on näkyvissä.
• Suljettu silmäkuvake merkitsee sitä, että objekti on piilotettuna.

③ Voit valita kohteen, jota haluat leikata osoittimella.

④ Voit muuttaa kohteen näyttötavan esimerkiksi vaihtoehdosta Skin vaihtoehdoksi Skin
Overlay.

⑤ Voit rajata kuvajoukon rajausruudun avulla (kohdealue), jos sellainen on määritetty ennal-
ta iPlan- tai DICOM Viewer -ohjelmistossa.

⑥ Voit ottaa muutokset käyttöön kaikissa näkymissä.

Kaksi- ja kolmiulotteisten kuvien määritys yksittäisiin näkymiin
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View Orientation -välilehti

View Orientation -välilehdellä voit säätää potilaan kolmiulotteisten kuvatietojen suuntauksen
siten, että se vastaa kirurgin perspektiiviä potilaaseen nähden. Katso lisätietoja seuraavasta
kohdasta: s. 124.

Kolmiulotteisten näkymien tarkkuusrajoitukset

Tarkkuus voi olla järjestelmämuistin rajoituksista johtuen valitun alueen muuntotekniikkaan
perustuvissa kolmiulotteisissa näkymissä vastaavien (perustana olevien) tietojoukkojen tarkkuutta
heikompi.
Huomaa, että kolmiulotteiset näkymät ovat vain perustana olevien kaksiulotteisten leikkeiden
rekonstruktioita. Tämän seurauksena kolmiulotteisten näkymien yksityiskohtien taso saattaa olla
alentunut (alhainen resoluutio) tai ne saattavat sisältää artefaktoja alkuperäiseen tietojoukkoon
verrattuna. Rakenteet, joita esimerkiksi anatomisten tietojen menetykseen tai lisäämiseen liittyvä
ongelma koskee, saattavat olla kooltaan enintään muutamia millimetrejä.
HUOMAUTUS: Kun yksi kolmiulotteinen näkymä ainoastaan suljetaan, muiden avoimina olevien
kolmiulotteisten näkymien tarkkuus ei parane. Säästyäkseen useilta laskentakerroilta ohjelmisto
säilyttää luodut kolmiulotteiset näkymät muistissaan.
 

Kuvanlaatu

Pinnan kolmiulotteisten näkymien (esim. Skin Overview -näkymän) laatu määräytyy MR-
kuvantamisen sekvenssin mukaan.

Kolmiulotteisten näkymien tarkkuus ei riitä interventioihin, joten niitä tulee käyttää
ainoastaan suuntaukseen. Kaksiulotteisissa näkymissä näkyvät yksityiskohdat eivät ehkä
näy kolmiulotteisissa rekonstruktioissa. Älä navigoi ainoastaan kolmiulotteisten näkymien
avulla. Tarkista ratkaisevan tärkeät päätökset kaksiulotteisissa näkymissä.

Kolmiulotteisen rekonstruktion tarkkuus ei täysin vastaa alkuperäisten kuvatietojen
tarkkuutta.

Kuvanäyttö

Leikkaavat tai suljetut objektit eivät näy kaikissa kolmiulotteisissa näkymissä täysin.

Kolmiulotteisten näkymien, instrumenttien, liikeratojen, objektien ja pisteiden esitys
kolmiulotteisissa näkymissä saattaa erota todellisesta. Kierrä kolmiulotteista näkymää,
kunnes kaikkien näkyvien tietojen suhteet näkyvät selvästi. Huomaa, että projisoitujen
objektien osat eivät ehkä varsinaisesti sijaitse kulloisessakin leikkeessä.

Objektit, instrumentit, pisteet, liikeradat jne. näytetään läpikuultamattomana. Näin ollen
objektit, instrumentit, pisteet, liikeradat jne. saattavat leikata tai peittää toisensa.
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8.5 Muiden yksittäisten näkymien määritys
8.5.1 Näkymien valinta

Muiden näkymien käyttö

Voit käyttää muita näkymiä valitsemalla Other Views -välilehden.

Kuva 68 

Vaihtoehto Katso

Ultrasound Sivu 203

Ultrasound Inline Sivu 223

Microscope Sivu 277

Microscope Depthview (Mikroskoopin syvyysnäkymä) Sivu 298

Video Sivu 136

Auto-Pilot Sivu 137

Brain Projection -näkymä Sivu 135

HUOMAUTUS: Käytettävissä olevat muut näkymät määräytyvät järjestelmän kokoonpanon
mukaan.
 

Videonäyttö

Suosittelemme, että videokuva näytetään erillisessä lisänäytössä.

Muiden yksittäisten näkymien määritys
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8.5.2 Brain Projection -näkymä

Yleistä tietoa

Brain Projection suoristaa kaksiulotteisen aksiaalisen näkymän syvyydessä, jossa osoittimen
kärki koskettaa sitä. Projektio on kaareva rekonstruktio, joka lasketaan etäisyytenä osoittimen
kärjen syvyydestä kallon reunaan, ja se esitetään litteänä karttamaisena projektiona. Brain
Projection on käytettävissä TT- ja MR-kuvajoukoille.
Brain Projection -näkymän avulla voit:
• lokalisoida aivojen vaurioita
• vertailla aivojen molempia puoliskoita
• näyttää objekteja, kerroksia, merkintäpisteitä ja liikeratojen leikkaavia pisteitä
• navigoida samanaikaisesti aivojen projektion ja monitasoisten rekonstruoitujen näkymien

sisällä
• antaa suuntauksen aivokudoksen pinnasta.

Brain Projection -näkymää ei saa käyttää etäisyyksien mittaukseen, sillä suunnitellut
objektit ovat vääristyneitä.

Aivojen projektion näyttö

Kuva 69 

Vaiheet

1. Paina silmäkuvaketta näkymässä, jonka asetuksia haluat muuttaa.

2. Valitse Other Views -välilehti.

3. Valitse Brain Projection.

4. Valitse tiedot, jotka haluat nähdä Brain Projection -näkymässä. Navigointinäkymä ava-
taan ohjelmistossa automaattisesti.
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8.5.3 Videonäkymien näyttö

Ennen aloitusta

Määritä videoyhteys (katso s. 51).

Videon näyttö

Vaihe

Tuo näyttöön videokuva mistä tahansa järjestelmään yhdistetystä lähteestä, kuten endoskoopis-
ta, valitsemalla Other Views -välilehdessä Video.
Valintaikkuna sulkeutuu, ja videokuva päivitetään näkymään.

Videokuvat eivät sovellu diagnostiseen käyttöön, koska ne saattavat näkyä vääristyneinä.
Ulkoisista laitteista lisättyjen värikuvien objektit saattavat näkyä erivärisinä kuin
navigointinäytössä. Suosittelemme, että käytät objektien tunnisteina lisäksi
tilannekohtaisia tietoja, kuten koko- ja sijaintimerkintöjä.

Suurennettu videonäkymä

Jos olet määrittänyt videonäkymän, se suurenee koko näytön kokoiseksi, kun navigoitava
instrumentti poistetaan kameran kuvausalalta 60 sekunnin ajaksi. Instrumentin palauttaminen
kameran kuvausalalle palauttaa aiemmat näkymäasetukset.
Tämän asetuksen voi poistaa käytöstä seuraavasti:

Vaiheet

1. Valitse Tools-valintaikkunassa Settings.

2.

Poista asetus käytöstä valitsemalla Smart Video Maximize -painike.
Valitsemalla painikkeen uudelleen voit ottaa asetuksen jälleen käyttöön.
HUOMAUTUS: Smart Video Maximize on oletusarvon mukaan käytössä, kun ohjelmisto
käynnistetään.
 

HUOMAUTUS: Smart Video Maximize poistetaan käytöstä näkymissä, jotka on suurennettu tai
pienennetty käsin (katso s. 115).
 

Muiden yksittäisten näkymien määritys
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8.5.4 Auto-Pilot-näkymä

Yleistä tietoa

Auto-Pilot-näkymä on kolmiulotteinen, tunnelinmuotoinen näkymä, jota käytetään instrumentin
navigointiin liikeradan mukaisesti. Tästä ominaisuudesta on hyötyä esimerkiksi traumapotilaiden
katetrien asennuksessa sekä käsiohjatuissa biopsioissa.

Ennen aloitusta

Auto-Pilot-näkymän käyttö edellyttää, että liikerata näkyy kuvanäkymässä (katso s. 170).
Jos näkyvissä on useampia liikeratoja, valitse aktiivinen liikerata Trajectories-valintaikkunasta
(katso s. 166).

Auto-Pilot-näkymän avaus

Vaiheet

1. Valitse Other Views -välilehdessä Auto-Pilot.

2.
Valintaikkuna sulkeutuu, minkä jälkeen las-
ketaan kolmiulotteinen rekonstruktio, joka
ilmaisee liikeradan sisäänmenokohdan.

3.

On suositeltavaa kiertää kolmiulotteista rekonstruktiota, kunnes se vastaa todellista poti-
laan suuntausta, painamalla näkymän yläkulmia.
HUOMAUTUS: Auto-Pilot-näkymän yläosan suuntaus määritetään View Orientation -
kuvakkeen mukaan (katso s. 124). Auto-Pilot-näkymän suuntauksen säätö säätää myös
View Orientation -suuntausta.
 

4.

Pidä navigoitavaa instrumenttia sisäänmenokohdassa. Auto-Pilot-näkymä tulee näyt-
töön, kun:
• instrumentista on sisäänmenokohtaan enintään 50 mm
• instrumentin kulman poikkeama liikeradasta on alle 30°.

NÄKYMIEN MÄÄRITYS
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Auto-Pilot-näkymä

③

②

④

①

Kuva 70 

Nro Kuvaus

① Tämä nuoli ilmaisee, mihin suuntaan ja minkä verran instrumentin kärkeä on liikutettava,
jotta instrumentti on liikeradan suuntainen.

② Tämä nuoli ilmaisee, mihin suuntaan ja missä kulmassa instrumenttia on kallistettava, jot-
ta instrumentti on liikeradan suuntainen.

③
Asteikko näyttää etäisyyden instrumentin kärjestä kohdetasoon.
HUOMAUTUS: Asteikko näyttää vain todellisen etäisyyden kohteeseen, kun instrumentti
on suunnattu liikeradan mukaisesti.
 

④

Vihreä kohdistusristikko ilmaisee sisäänmenokohdan.
Punainen kohdistusristikko ilmaisee kohdepisteen.
HUOMAUTUS: Auto-Pilot-näkymä ottaa syvyysnäytössä huomioon instrumentin kärjen
siirtymän (katso s. 176).
 

HUOMAUTUS: Kun instrumentti saavuttaa kohdetason, Auto-Pilot-näyttö näkyy punaisena.
Ohjelmisto antaa varoitusäänen, jos instrumentti etenee kohdepistettä syvemmälle.
 

Muiden yksittäisten näkymien määritys

138 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



8.6 Kuva-asetusten määritys
8.6.1 Kuvajoukkojen valinta

Yleistä tietoa

Select Set -valintaikkunassa voit valita navigointia varten kuvajoukon ja määrittää erilaisia
asetuksia.

Kuvajoukon valinta

Kuva 71 

Vaiheet

1.
Valitse Data-valintaikkunassa Image Set.
Käytettävissä olevat kuvajoukot näkyvät tilan sekä kuvantamispäivämäärän ja -ajan mu-
kaan siten, että alussa ovat uusimmat MR- ja TT-kuvajoukot.

2. Valitse kuvajoukko.

3.
Näkyviin tulevilla välilehtisivuilla voit säätää kuva-asetuksia tarvittavalla tavalla:
• Windowing (katso s. 140)
• Properties (katso s. 142)

NÄKYMIEN MÄÄRITYS
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8.6.2 Ikkunoinnin säätö

Yleistä tietoa

Voit säätää kuvajoukon ikkunointiasetuksia navigointiohjelmistossa.

Ikkunointiasetusten käyttö

Voit käyttää ikkunointiasetuksia kahdella tavalla:
• avaamalla Data-valintaikkunan tai
• käyttämällä silmäkuvaketta näkymän yksilölliseen säätöön.

Kuvajoukon ikkunointiasetusten säätö

Vaihe

Valitse Windowing-välilehti.

Kuva 72 

Vaihtoehdot

Suurenna tai pienennä arvoja vetämällä Left- ja Right-liukusäätimiä ylös- tai alaspäin.

Voit säätää arvoa kuvajoukon seuraavaan harmaan arvoon napsauttamalla yksinkertaista nuol-
ta.

Voit säätää arvoa 2 % napsauttamalla kaksinkertaista nuolta.

Voit tarkistaa asetukset selaamalla leikkeitä kuvajoukon nuolilla.

Valitsemalla Radiology defined voit ottaa käyttöön asetukset, jotka on määritetty, kun kuvat on
otettu.

Voit käyttää kuvantamislaitteen rekisteröimien harmaan arvojen / Hounsfieldin yksiköiden koko
aluetta valitsemalla Full range. 

Valitsemalla Toggle Color voit vaihtaa harmaan arvon näytön eri värivaihtoehtojen välillä (sa-
teenkaari, metalli, harmaa, Sokoloff).
HUOMAUTUS: Värivaihtoehdot ovat käytettävissä vain MR-kuvajoukkoja käytettäessä.
 

Voit palauttaa ikkunointi-arvot Windowing-valintaikkunan avausta edeltävien arvojen mukaisiksi
valitsemalla Reset.

Kuva-asetusten määritys
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Ikkunointiasetukset

Kuvatyyppi Asetukset

TT 

Tiheystiedot ilmaistaan Hounsfieldin yksiköinä asteikolla –1 024 – 3
071. Suositeltavat alkuarvot, jotka tuottavat parhaan näkyvyyden aivo-
kudokseen ja näyttävät kontrastikuvan kasvaimesta, ovat vasemman
parametrin osalta 0 ja oikean parametrin osalta 100–150.

MR

Kuvantamislaitteen määritysten mukaiset.XA 

PET/SPECT

HUOMAUTUS: Joitakin arvoja ei voi ehkä valita.
 

Ikkunointiasetusten muutto

Jos ikkunointiasetuksia muutetaan, kuvajoukon yksityiskohtien näyttö saattaa heikentyä.
Varmista ennen potilaan hoitotoimenpiteiden aloittamista, että kaikki rakenteiden
yksityiskohdat näkyvät oikein.

Ikkunointiasetusten siirto

Ikkunointia ei voida muuttaa käänteiseksi, mutta se voidaan siirtää muista
ohjelmistosovelluksista.

NÄKYMIEN MÄÄRITYS
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8.6.3 Kuvajoukon ominaisuuksien tarkastelu

Yleistä tietoa

Kun olet valinnut kuvajoukon, voit tarkastella erilaisia ominaisuuksia, esim. kuvajoukon leikkeiden
etäisyyttä ja määrää jne.

Ominaisuuksien tarkastelu

Kuva 73 

Vaihe

Valitse Properties-välilehti.

Kuva-asetusten määritys
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9 YLEISET
NAVIGOINTITOIMINNOT

9.1 Tarkkuustarkistukset
9.1.1 Yleiskuvaus

Yleistä tietoa

Kun potilas on rekisteröity, ohjelmisto kehottaa tarkistamaan rekisteröinnin tarkkuuden, jos
navigointi on pysäytetty usean minuutin ajaksi, sillä rekisteröinnin tarkkuus voi muuttua tänä
aikana.

Merkkiäänellä muistutetaan varmistamaan tarkkuus, ja näytön oikeassa yläkulmassa
näytetään Accuracy Check -kuvake.

Toistuvat tarkkuustarkistukset

Jotta tarkkuutta voidaan seurata paremmin koko toimenpiteen ajan, on suositeltavaa määrittää
fyysiset merkintäpisteet, joita voidaan käyttää tarkistukseen toimenpiteen aikana. Merkintäpisteet
on määritettävä heti alustavan rekisteröinnin jälkeen.
Suorita yksityiskohtainen tarkistus koko toimenpiteen ajan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
• ennen suojausta ja sen jälkeen
• porauksen tai kraniotomian jälkeen
• biopsian tai poiston suorittamisen jälkeen
• kun tarkkuuden tarkistusviesti tulee näkyviin.

YLEISET NAVIGOINTITOIMINNOT
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Tarkkuuden tarkistus

Kuva 74 

Vaiheet

1. Voit avata Accuracy Check -valintaikkunan painamalla Accuracy Check -kuvaketta.
Animaatiossa esitetään, miten tarkkuuden tarkistus suoritetaan.

2. Paina Confirm-painiketta.

3.

Vie osoitin/instrumentti tunnettuun anatomiseen merkintäpisteeseen ja tarkista, että osoit-
timen kuvanäkymissä näkyvä sijainti vastaa todellista pistettä potilaan anatomiassa.
HUOMAUTUS: Jos osoitat markkeria tai ennalta suunniteltua merkintäpistettä, järjestelmä
tunnistaa pisteen ja näyttää osoittimen kärjen ja markkerin/merkintäpisteen poikkeaman.
 

Jotta voidaan varmistaa, että järjestelmässä ei ole esiintynyt virheitä, tarkkuus on
tarkistettava toistuvasti toimenpiteen aikana.

Heikentynyt tarkkuus

Muutos aivojen tilassa voi aiheuttaa ristiriidan preoperatiivisten potilastietojen ja todellisen
sijainnin välillä.

Tarkkuustarkistukset
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9.1.2 Osoittimen ja Softouch-osoittimen tarkistus

Yleistä tietoa

Voit tarkistaa osoittimen ja Softouch-osoittimen tarkkuuden vertailualustan kalibrointikolon ①
avulla.

①

Kuva 75 

Tarkkuuden tarkistus

Vaiheet

1. Pidä instrumentin kärkeä vertailualustan kalibrointikolossa.

2. Osoittimen/Softouch-osoittimen kärjen ja kalibrointikolon välinen etäisyys näkyy kaksiu-
lotteisissa navigointinäkymissä.

Älä käytä epätarkkaa osoitinta tai Softouch-osoitinta.
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9.2 Näyttökuvat
9.2.1 Näyttökuvien otto ja tarkastelu

Näyttökuvien otto

Vaiheet

1. Ota tämänhetkisestä näytöstä näyttökuva valitsemalla Screenshot-pai-
nike.

2.

Näyttökuva on käytettävissä ulkoiseen tallennusvälineeseen (esim. USB-muistitikku, CD-
R-levy) vientiä varten. Katso lisätietoja Patient Data Manager -ohjelmiston käyttöoh-
jeesta.
HUOMAUTUS: Näyttökuvia voi tarkastella myös muissa Brainlab-ohjelmistoissa (esim.
Image Viewerissä), kunhan tarvittavat potilastiedot ovat ladattuina.
 

Näyttökuvien anonymiteetti

Järjestelmä voidaan määritellä siten, että potilastiedot eivät näy näyttökuvissa. Lisätietoja saat
ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.

Potilaan nimi näkyy kussakin näyttökuvassa. Jotta potilastiedot säilyisivät
luottamuksellisina, rajoita näyttökuvien käyttöoikeus vain niille henkilöstön jäsenille, jotka
tarvitsevat näyttökuvia.

Näyttökuvat
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9.3 Objektit ja kerrokset
9.3.1 Yleiskuvaus

Yleistä tietoa

Objects, Overlays -toiminnon avulla voit hallita iPlan- tai Smartbrush-ohjelmistossa ennalta
suunniteltuja ja Paint-ominaisuudella luotuja objekteja sekä luoda uusia kerrosobjekteja (katso s.
155).

Objects-valintaikkuna

Avaa Data > Objects, Overlays -valintaikkuna.

①

②

③

⑤④ ⑥

Kuva 76 

Nro Käyttö Kuvaus

① Apply to all views
Voit ottaa objektiasetukset käyttöön kaikissa käytettävissä näkymis-
sä, jos olet hallinnut objektiasetuksia yksittäisissä näkymissä silmä-
kuvakkeen avulla (katso s. 157).

② Create overlay (Luo
kerros) Lisää kerrosobjekti (katso s. 155).

③ Item Näyttää kaikki käytettävissä olevat objektit.

④ Visible

Visible-valintanapin valitseminen tai sen valinnan poistaminen näyt-
tää tai piilottaa objektin kuvanäkymissä.
• Avoin silmäkuvake merkitsee sitä, että objekti on näkyvissä.
• Suljettu silmäkuvake merkitsee sitä, että objekti on piilotettuna.

⑤ Visualization (Vi-
sualisointi)

Vaihda näyttövaihtoehtojen välillä. (Objekti voi näkyä ääriviivana,
värillä täytettynä tai kolmiulotteisena.)
Näyttövaihtoehdot, joiden välillä voi vaihtaa, määräytyvät valitun ob-
jektin mukaan.

⑥ Remove (Poista) Poista objekti.
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Objektien ja kerrosten käyttö

Vaihe

Voit valita muokattavan objektin painamalla haluamasi objektin pienoiskuvaa.
Näyttöön tulee useita välilehtisivuja, joilla voit tehdä muutoksia (katso s. 149).

Objektien näyttö

Kun objekteja tarkastellaan kaksiulotteisissa näkymissä, pienet objektit eivät ehkä näy
vieritettäessä kuvaleikkeitä, jos objekti sijaitsee kahden kuvaleikkeen välissä.
Jos objekti on määritettävä näkymättömäksi (katso s. 147), se ei näy kuvanäkymissä.

Tarkista kaikkien leikkauksen kannalta tärkeiden objektien näkyminen. Varmista, että
määrität kaikki leikkauksen kannalta tärkeät objektit näkyviksi.

Objektien ääriviivat saattavat näkyä epätarkempina kuin perustana olevat kuvatiedot.
Tarkista kaikki objektit huolellisesti varmistaaksesi, että ne edustavat kohdealuetta oikein.
HUOMAUTUS: Jos muutat objektin kolmiulotteiseksi kaksiulotteisessa näkymässä, koko
kolmiulotteinen objekti näytetään, vaikka osa objektin tiedoista sijaitsisi muissa leikkeissä.
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9.3.2 Objektit

Objektien näytön muokkaus

Voit muokata objektin näyttöä Visualization-välilehdessä. 

Kuva 77 

Vaihtoehdot

Voit muuttaa näyttöä valitsemalla:
• Outline (Ääriviiva): Näytä objektissa värillinen ääriviiva.
• Fill (Täyttö): Näytä objektissa värillinen täyttö.
• 3-D: Näytä objekti kolmiulotteisena.

HUOMAUTUS: Älä käytä 3-D-vaihtoehtoa paikannustarkoitukseen.
 

Säädä objektin läpinäkyvyyttä kuvanäkymissä liukusäätimen avulla.

Objektin ominaisuuksien muokkaus

Voit muokata objektin ominaisuuksia Properties-välilehdessä.

Kuva 78 
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Vaihtoehdot

Voit nimetä objektin uudelleen valitsemalla Edit (Muokkaa) ja kirjoittamalla uuden nimen Enter
Name -valintaikkunaan.

Voit vaihtaa objektin värin valitsemalla värin valikoimasta.

Voit selkeyden vuoksi valita kullekin objektille eri värin.
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9.3.3 Säieobjektit

Yleistä tietoa

Säieobjektit suunnitellaan käyttämällä iPlan-ohjelmiston Fiber Tracking -ominaisuutta.
Lisätietoja on iPlan-ohjelmiston käyttöohjeessa.

Säieobjektien näytön muokkaus

Voit muokata säieobjektin näyttöä Visualization-välilehdessä.

Kuva 79 

Vaihtoehdot

Säieobjektien näyttötavaksi voidaan valita:
• Fiber (Kuitu) (yksittäiset säikeet näytetään)
• Object (Objekti) (koko objekti näytetään)

Jos valitset säieobjektin näyttötavaksi Fiber, voit valita jommankumman seuraavista:
• 2-D: Näyttää säieobjektista kaksiulotteisen esityksen (näkyvissä olevan kuvaleikkeen tasos-

sa).
• 3-D: Näyttää säieobjektista kolmiulotteisen esityksen.

HUOMAUTUS: Älä käytä 3-D-vaihtoehtoa paikannustarkoitukseen.
 

Jos valitset säieobjektin näyttötavaksi Object, voit valita jonkin seuraavista:
• Outline: Näyttää objektissa värillisen ääriviivan.
• Fill: Näyttää objektissa väritäytön.
• 3-D: Näyttää objektin kolmiulotteisena.

Säädä objektin läpinäkyvyyttä kuvanäkymissä liukusäätimen avulla.

2-D-tilassa säikeet näytetään siten, että enintään 1 mm:n etäisyydellä näkyvissä olevasta
kuvaleikkeestä olevat säikeet näytetään.
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Säieobjektin ominaisuuksien muokkaus

Valitse Properties-välilehti.

Kuva 80 

Vaihtoehdot

Voit nimetä säieobjektin uudelleen valitsemalla Edit ja kirjoittamalla uuden nimen Enter Name -
valintaikkunaan.

Jos valitset säieobjektin näyttötavaksi Fiber, voit:
• poistaa käytöstä Single color -vaihtoehdon: säieobjektin näytössä käytetään useaa väriä. Vä-

rit määräytyvät yksittäisten säikeiden diffuusion suunnan mukaan (red = vasen-oikea, vihreä =
anteriorinen-posteriorinen, sininen = pää-jalat).

• ottaa käyttöön Single color -vaihtoehdon ja valita näyttöön tulevasta valikoimasta haluamasi
värin.

Jos valitset säieobjektin näyttötavaksi Object, objekti näytetään aina yksivärisenä. Voit vaihtaa
objektin värin valitsemalla värin valikoimasta.
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9.3.4 Objektin siirto

Yleistä tietoa

Jos objektin sijainti on muuttunut, voit korjata tilanteen siirtämällä objektia Object Shift (Objektin
siirto) -toiminnolla. TT-/MR-kuvatiedot sekä objektin muoto ja koko säilyvät muuttumattomina.
Object Shift -toimintoa voidaan käyttää esimerkiksi seuraavissa:
• ultraäänen integrointi (s. 203)
• intraoperatiivinen kuvantaminen (s. 301).

Ohjelmisto sallii objektin siirron vain, kun objekti on alkuperäisen muotoinen ja kokoinen.
Objektin muoto ja koko voivat muuttua aivojen tilan muutoksen, nestevajauksen tai
kasvaimen poiston seurauksena.

Objektien siirto

Voit siirtää objektia valitsemalla Position-välilehden.

①

③

⑤

②

④

Kuva 81 

Vaiheet

1. Voit kiertää objektia painamalla käyrien nuolien kuvakkeita ① näkymissä.

2. Voit siirtää objektia painamalla (oransseilla viivoilla sijaitsevia) suorien nuolien kuvakkeita
② näkymissä.

HUOMAUTUS: Kun siirrät objektia, suosittelemme, että nimeät siirretyn objektin uudelleen (esim.
muutat ”Kasvain”-nimen ”Kasvain siirretty”-nimeksi), koska ohjelmisto ei näytä mitään tietoja
objektin sijoittamisesta uudelleen.
 

Object Shift -toimintoa käyttäessäsi käytettävissäsi ovat lisäksi seuraavat vaihtoehdot:

Vaihtoehdot

1. Siirry Ultrasound-kuvaketta ③ painamalla aksiaalisesta, koronaalisesta ja sagittaalisesta nä-
kymästä Ultrasound-näkymiin (katso s. 154).
HUOMAUTUS: Tämä kuvake näkyy vain, kun Ultrasound-integrointiominaisuus on käytössä.
 

2. Paina Fine (Hieno) ④, jos haluat käyttää objektin sijoituksessa hienosäätöjä.

3. Paina Reset ⑤, jos haluat palauttaa objektin sijaintiin, jossa se oli, kun avasit valintaikkunan.
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HUOMAUTUS: Suunnitelman muokattu sisältö tallennetaan heti ohjelmistoon.
Potilassuunnitelmaan tehtyjä muutoksia ei voi myöhemmin kumota.
 

Objektien siirto ultraääntä käytettäessä

Ota ultraääninäkymät käyttöön painamalla Position-välilehdessä Ultrasound-kuvaketta ②.
HUOMAUTUS: Voit siirtyä tähän valintaikkunaan myös valitsemalla Tools > Ultrasound > Object
Shift.
 

③

②
①

Kuva 82 

Vaiheet

1. Osoita anturilla objektia niin, että objekti näkyy selvästi ultraäänikuvissa.

2. Paina jommassakummassa näkymässä Freeze-kuvaketta ③.

3. Kierrä anturia niin lähelle 90°:tta kuin mahdollista siten, että anturi säilyy kameran kuvau-
salalla. Paina toisessakin näkymässä Freeze-kuvaketta ③.

4. Sijoita objekti kiertämällä ja kääntämällä sitä näkymien nuolilla ①.
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9.3.5 Kerrosobjektit

Yleistä tietoa

Create Overlay -toiminnolla voit luoda kokonaisesta kuvajoukosta kerrosobjektin, joka asetetaan
kerrokseksi kuvanäkymissä näkyvän kuvajoukon päälle.
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos käytettävissä on useita kuvajoukkoja.
 

Kerrosobjektin luonti

① ②

③

Kuva 83 

Vaiheet

1.

Valitse Data > Objects, Overlays ja valitse Create overlay ①.
HUOMAUTUS: Create overlay -painike näkyy Item-luettelon alapuolella. Jos luettelossa
on paljon kohteita, voit joutua vierittämään luetteloa alaspäin.
 

2. Valitse Select Set -valintaikkunassa ② kuvajoukko, jonka haluat lisätä kerrokseksi näky-
missä näkyvän kuvajoukon päälle.

3. Kirjoita kerrosobjektin nimi Enter Name ③ -valintaikkunaan.

4. Valitsemalla Proceed voit palauttaa näyttöön Data > Objects, Overlays ① -valintaikku-
nan, jossa kerrosobjekti näkyy nyt luettelossa.
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Kerrosobjektien muokkaus

Kerrosobjektien näyttöä ja ominaisuuksia voidaan muokata samalla tavoin kuin muidenkin
objektityyppien näyttöä ja ominaisuuksia.

① ②

Kuva 84 

Vaiheet

1. Paina kerrosobjektin pienoiskuvaa Data > Objects, Overlays -valintaikkunassa.

2. Säädä objektin läpinäkyvyyttä kuvanäkymissä käyttämällä Visualization-välilehden ① liu-
kusäädintä.

3.

Muokkaa objektin nimeä ja väriä Properties-välilehdessä ② (katso s. 149).
HUOMAUTUS: Jos valitset mustan, kerrosobjektin värit vastaavat kerrosobjektin luonnis-
sa perustana käytetyn kuvajoukon värejä (esim. PET-kuvan kerrosobjekti on värillinen).
 

Kerroskuvanäyttö

Tässä esimerkissä PET-kuvajoukko on lisätty kerrokseksi MR-kuvajoukon päälle.

Kuva 85 
HUOMAUTUS: Kerrokset eivät näy kolmiulotteisissa näkymissä.
 

HUOMAUTUS: Jokainen kuvajoukko säilyttää omat ikkunointiasetuksensa.
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9.3.6 Objektien ja kerrostuksen hallinta yksittäisissä näkymissä

Objektien ja kerrostuksen hallinta yksittäisissä näkymissä

Kun muokkaat objekteja Data-valintaikkunassa, muutokset näkyvät kaikissa kuvanäkymissä.
Jos haluat muokata objektien näkyvyyttä ja visualisointia yksittäisissä näkymissä, voit tehdä sen
käyttämällä silmäkuvaketta (katso s. 125).
HUOMAUTUS: Kun muokkaat objekteja paikallisesti, objekteja ei voi lisätä tai poistaa.
 

①

②③④

Kuva 86 

Vaiheet

1. Paina silmäkuvaketta haluamassasi näkymässä ja valitse View Configurations -välileh-
ti ①.

2.

Muuta objektin näkyvyyttä ③ ja/tai visualisointia ② valitsemassasi näkymässä.
HUOMAUTUS: Voit käyttää kaikkia paikallisia asetuksia yleisesti valitsemalla Apply to all
views ④.
 

3.
Painamalla pienoiskuvaa voit avata objektin ja muokata sitä.
HUOMAUTUS: Objektin nimi-, väri-, läpinäkyvyys- ja sijaintimuutokset otetaan aina käyt-
töön kaikissa näkymissä.
 

HUOMAUTUS: Vaihtoehdon saatavuus riippuu valitusta näkymätyypistä: esimerkiksi Craniotomy
Planning -vaihtoehdot, kuten leikkaus- ja visualisointiasetukset, ovat erilaisia.
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9.4 Pisteet ja liikeradat
9.4.1 Pisteiden ja liikeratojen määritys

Yleistä tietoa

Acquire-painikkeella voit määrittää digitoidut pisteet. Tästä on hyötyä määritet-
täessä ja tallennettaessa merkintäpisteitä aivojen pinnalta esimerkiksi stimulaa-
tiota varten. Acquire-painikkeella voit luoda kuvajoukkoon liikeradan.

Pisteiden määritys navigoitavalla instrumentilla

Vaiheet

1.
Luo tarvittaessa Data > Points -valintaikkunassa uusi ryhmä, johon pisteet lisätään (kat-
so s. 161).
HUOMAUTUS: Vaihtoehtoisesti voit määrittää pisteet ensin ja ryhmän vasta sitten.
 

2.
Aseta instrumentin kärki haluttuun pisteeseen potilaan anatomiassa.
HUOMAUTUS: Huomaa, että instrumentin kärjen siirtymän arvoksi on asetettava 0 pistei-
tä kerättäessä.
 

3.

Digitoi piste painamalla Acquire-painiketta.
Määritetyt pisteet nimetään seuraavasti:
• ryhmän nimi ja numero (alkaen #01 jokaisessa ryhmässä)
• IntraOp Point ja numero, jos piste kuuluu vakioryhmään nimeltä Other Points.

Pisteiden määritys lukitustilassa

Voit määrittää pisteet myös suoraan kuvanäkymissä käyttämättä instrumenttia.

Vaiheet

1. Paina valikkorivin Freeze-painiketta (katso s. 171).

2. Vedä oranssien viivojen (jotka näkyvät nyt kuvanäkymissä) leikkauskohta täsmälleen sii-
hen kohtaan, johon haluat sijoittaa pisteen.

3. Valitse Acquire.

Määritettyjen pisteiden hallinta

Vaihe

Avaa Data > Points ja muokkaa pisteitä ohjeiden mukaisesti, katso s. 162.
HUOMAUTUS: Voit myös avata muokkausvalintaikkunan painamalla Acquire-painiketta ja pitä-
mällä sitä painettuna pistettä määritettäessä.
 

Liikeradan määritys

Vaiheet

1. Määritä instrumentin kärjen siirtymä (katso s. 176).
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Vaiheet

2.
Aseta instrumentin kärki haluttuun pisteeseen potilaan anatomiassa.
• Sisäänmenokohdan määrittää vihreänä näkyvä todellinen instrumentin kärki.
• Kohdepisteen määrittää punaisena näkyvä virtuaalinen instrumentin kärki.

3.
Valitse Acquire.
Näyttöön tulee Data > Trajectories -valintaikkuna.

4. Tarkista liikerata tai muokkaa sitä tarvittaessa siirtymällä Position-välilehteen.

HUOMAUTUS: Liikeradan luonti tällä menetelmällä edellyttää, että instrumentin akseli on
määritetty näytettäväksi (katso s. 192).
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9.4.2 Pisteiden hallinta

Yleistä tietoa

Points-ominaisuuden avulla voit hallita seuraavia:
• iPlan-ohjelmistossa ennalta suunnitellut pisteet
• Acquire-toiminnon (katso s. 158) avulla leikkauksen aikana määritetyt pisteet.

Kaikkia pisteitä hallitaan ryhmissä. Tästä on hyötyä esimerkiksi suoritettaessa kortikaalinen
kartoitus, jossa istunnon aikana määritetyt pisteet voidaan ryhmittää yhteen. Toiseen ryhmään
voidaan puolestaan tallentaa joltakin toiselta aivojen alueelta määritetyt pisteet.

Pisteiden valintaikkuna

Valitse Data > Points.

Kuva 87 

Pisteiden valintaikkunan toiminnot

Käyttö Kuvaus

Item
Näyttää kaikki suunnitellut pisteryhmät.
Määritetyt pisteet, joita ei ole vielä ryhmitetty, sijoitetaan Other Points -ryh-
mään.

Visibility (Näkyvyys)

Visibility-valintanapin valitseminen tai sen valinnan poistaminen näyttää
tai piilottaa ryhmitetyt pisteet kuvanäkymissä.
• Avoin silmäkuvake merkitsee sitä, että pisteet ovat näkyvissä.
• Suljettu silmäkuvake merkitsee sitä, että pisteet ovat piilotettuina.
• Puoliksi suljettu silmäkuvake merkitsee sitä, että ryhmä sisältää sekä

näkyviä että piilotettuja pisteitä.

Active (Aktiivinen) Kun määrität uusia pisteitä, ne sijoitetaan aktiivisena olevaan ryhmään.

Remove

Poista ryhmä.
Kun valitset poistettavan ryhmän, ohjelmisto kysyy, haluatko poistaa ryh-
män ja sen sisältämät pisteet vai vain ryhmän. Jos poistat vain ryhmän,
ryhmän sisältämät pisteet siirretään Other Points -ryhmään (katso s.
163).
HUOMAUTUS: Other Points -ryhmää ei voi poistaa.
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Käyttö Kuvaus

Show Labels (Näy-
tä merkintä)

Tämän painikkeen painaminen näyttää tai piilottaa pisteen nimen kuvanä-
kymissä.

Show only near pla-
ne (Näytä vain lähi-
taso)

Tämän painikkeen painaminen näyttää tai piilottaa pisteet kuvanäkymissä,
jotka sijaitsevat 20 mm etäisyydellä aktiivisena olevasta tasosta.

Uuden ryhmän lisäys

Voit lisätä uuden ryhmän Item-luetteloon.

Kuva 88 

Vaiheet

1.
Valitse Data > Points -valintaikkunassa Create new group.
Näyttöön tulee Point Group -valintaikkuna.

2.
Määritä ryhmän kaikkien pisteiden väri valitsemalla väri valikoimasta.
Valittuna oleva väri näkyy oikealla.

3. Anna ryhmälle nimi kirjoittamalla se näppäimistöllä.

4.

Palaa Data > Points -valintaikkunaan valitsemalla Proceed.
Uusi ryhmä tulee näkyviin Item-luetteloon, jossa se näkyy valittuna olevana ryhmänä.
Kaikki Acquire-toiminnolla suunnitellut pisteet lisätään tähän ryhmään, kunnes valinta
siirretään johonkin toiseen ryhmään.

Pisteryhmien käyttö

Kun pisteryhmiä on käytettävissä (suunniteltu iPlan-ohjelmistossa tai määritetty navigoinnin
aikana, katso s. 158), voit muokata ryhmien sisältämiä pisteitä.

Vaihe

Valitse haluamasi ryhmä Item-luettelosta.
Näyttöön tulee useita välilehtisivuja, joilla voit tehdä tarvittavia muutoksia.
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Pisteiden muokkaus

Valitse Points-välilehti ryhmän sisältämien yksittäisten pisteiden muokkausta varten.

①

②
③

④

⑤
⑥

⑦⑧ ⑦⑨⑩⑪

Kuva 89 

Nro Komponentti Kuvaus

① Väri Voit vaihtaa valittuna olevan pisteen värin valitsemalla värin valikoimas-
ta.

② Valittuna oleva
piste

Valintaikkunassa ilmoitetaan valittuna oleva piste, ja se näkyy kuvanäky-
missä keskellä.

③ Ultrasound Voit vaihtaa käyttöön ultraääninäkymät painamalla Ultrasound-kuvaket-
ta (katso s. 165).

④ Nuolipainik-
keet

Voit selata pisteitä ja valita seuraavaksi muokattavan pisteen.
Pisteiden kokonaismäärä näkyy valintaikkunan otsikossa.

⑤ Edit Voit nimetä valitun pisteen uudelleen valitsemalla Edit ja kirjoittamalla
uuden nimen Point Label -valintaikkunaan.

⑥ Delete Voit poistaa valittuna olevan pisteen valitsemalla Delete.

⑦ Add

Voit luoda uuden pisteen koskettamalla haluamaasi kohtaa kuvassa ja
painamalla Add.
HUOMAUTUS: Voit sijoittaa uuden pisteen vetämällä sinisten viivojen
leikkauskohdan haluamaasi paikkaan.
 

⑧ Reposition

Voit sijoittaa valitun pisteen uudelleen painamalla suoraan haluamaasi
kohtaa kuvassa ja painamalla sitten Reposition. 
HUOMAUTUS: Voit sijoittaa pisteen uudelleen vetämällä sinisten viivojen
leikkauskohdan haluamaasi paikkaan.
 

⑨ Groups (Ryh-
mät)

Pisteet voivat kuulua useampaan kuin yhteen ryhmään. Voit lisätä valitun
pisteen eri ryhmään ja/tai poistaa sen nykyisestä ryhmästä valitsemalla
Groups.
Valitse Membership-valintaikkunassa vähintään yksi ryhmä, johon piste
lisätään.

⑩ Visible
Oletusarvon mukaan kaikki pisteet näkyvät kuvanäkymässä ja Visible on
valittuna oleva painike.
Voit piilottaa valitun pisteen valitsemalla Visible.
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Nro Komponentti Kuvaus

⑪ Reset Valitsemalla Reset voit palauttaa kaikki pisteasetukset tilaan, jossa ne
olivat, kun avasit Points-valintaikkunan.

HUOMAUTUS: Suunnitelman muokattu sisältö tallennetaan ohjelmistoon. Potilassuunnitelmaan
tehtyjä muutoksia ei voi myöhemmin kumota.
 

Pisteryhmien muokkaus

Valitse Properties-välilehti valitun pisteryhmän ominaisuuksien muokkausta varten.

Kuva 90 

Vaihtoehdot

Muuta ryhmän kaikkien pisteiden väri valitsemalla väri valikoimasta.
Valittuna oleva väri näkyy oikealla. Jos ryhmässä olevat pisteet sisältävät useampia kuin yhden
värin, monivärisyyttä ilmaiseva kuvake näytetään.

Anna ryhmälle uusi nimi kirjoittamalla se näppäimistöllä.
HUOMAUTUS: Ohjelmisto määrittää Other Points -ryhmän nimen, eikä sitä voi muuttaa.
 

Ryhmittämättömien pisteiden hallinta

Jos et vielä ole luonut tai valinnut pisteille ryhmää, pisteet sijoitetaan oletusarvon mukaan Other
Points -ryhmään.
Voit muokata tämän ryhmän pisteitä milloin tahansa sekä siirtää niitä eri ryhmiin.
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Kuva 91 

Vaiheet

1. Valitse Data > Points -valintaikkunassa Other Points.

2. Näyttöön tulee välilehti, jossa voit muokata pisteitä ja ryhmittää niitä opastetulla tavalla
(katso s. 162).
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9.4.3 Ultraäänen merkintäpisteet

Pisteen tai merkintäpisteen lisäys ultraäänen avulla

Ultrasound Landmarks -ominaisuuden avulla voit merkitä verisuonet, jotka tunnistetaan
kuvajoukossa tai Ultrasound-tilaa käytettäessä. Sen jälkeen nämä merkintäpisteet ovat
käytettävissä leikkauksen aikana.
Ota ultraääninäkymät käyttöön painamalla Points-välilehdessä Ultrasound-kuvaketta ①.
HUOMAUTUS: Voit siirtyä tähän valintaikkunaan myös valitsemalla Tools > Ultrasound >
Ultrasound Landmarks.
 

②

①

Kuva 92 

Vaiheet

1.
Osoita anturilla verisuonta/merkintäpistettä, jonka haluat lisätä.
HUOMAUTUS: Oikealla näkyvä näkymä on suurennettu ultraääninäkymä, joka helpottaa
merkintäpisteiden sijoitusta.
 

2. Kun suoni on selvästi näkyvissä, paina Freeze-kuvaketta ②.

3. Panoroi kuva tai siirrä ristikko haluttuun pisteeseen.

4. Lisää merkintäpiste painamalla Add.

HUOMAUTUS: Lisätietoja merkintäpisteen tai pisteen muokkaamisesta on kohdassa: s. 162.
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9.4.4 Liikeratojen hallinta

Yleistä tietoa

Trajectories-ominaisuuden avulla voit suorittaa seuraavia toimia:
• iPlan- tai DICOM Viewer -ohjelmistossa ennalta suunniteltujen liikeratojen hallinta
• Voit luoda ja hallita liikeratoja leikkauksen aikana.

Trajectories-valintaikkuna

Valitse Data > Trajectories.

Kuva 93 

Käyttö Kuvaus

Item Luettelo kaikista ennalta suunnitelluista ja leikkauksen aikana suunnitelluista
liikeradoista.

Visible

Visible-valintanapin valitseminen tai valinnan poistaminen näyttää tai piilottaa
liikeradan kuvanäkymissä:
• Avoin silmäkuvake merkitsee sitä, että liikerata on näkyvissä.
• Suljettu silmäkuvake merkitsee sitä, että liikerata on piilotettuna.

Active Määrittää esimerkiksi Auto-Pilot-tilassa käytettävän liikeradan. Aktiivisena voi
olla kerrallaan vain yksi liikerata.

Remove Poistaa liikeradan.

Liikeratojen käyttö

Vaihe

Kun haluat muokata liikerataa, valitse haluamasi liikerata Item-luettelosta.
Näyttöön tulee useita välilehtisivuja, joilla voit tehdä muutoksia.
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Liikeradan sijainnin muokkaus

Valitse Position-välilehti liikeradan valintaikkunassa. Liikeradan nimi näytetään valintaikkunan
yläosassa (esim. Intraop Trajectory #2).

Kuva 94 

Vaihtoehdot

• Voit sijoittaa kohdepisteen uudelleen painamalla suoraan haluamaasi kohtaa kuvassa ja pai-
namalla sitten Set Target. Kohdepistettä edustaa punainen pallo.

HUOMAUTUS: Vain kulloinkin aktiivisessa liikeradassa on punaisella pallolla merkitty kohdepis-
te. Kaikkien muiden suunniteltujen liikeratojen kohdepisteet näytetään muunvärisinä.
 

• Voit sijoittaa sisäänmenopisteen uudelleen painamalla suoraan haluamaasi kohtaa kuvassa ja
painamalla sitten Set Entry. Sisäänmenokohtaa edustaa vihreä ympyröity kohdistusristikko.

HUOMAUTUS: Voit sijoittaa sisäänmeno-/kohdepisteen uudelleen vetämällä sinisten viivojen
leikkauskohdan täsmälleen siihen kohtaan, johon haluat sijoittaa pisteen, ja painamalla sitten
Set Entry/Set Target.
 

Voit määrittää sisäänmenokohdan navigoitavan instrumentin avulla (esim. jos aukko ei vastaa al-
kuperäistä suunniteltua sisäänmenokohtaa) seuraavasti:
• Paina Navigate Entry.
• Vie instrumentin kärki haluamaasi kohtaan potilaassa.
• Määritä sisäänmenokohta kiertämällä instrumenttia tai painamalla Set Entry.

Painamalla Reset voit palauttaa liikerata-asetukset tilaan, jossa ne olivat, kun avasit välilehtisi-
vut.

Voit näyttää liikeradan Inline 1-, Inline 2- ja Probe’s Eye -näkymissä painamalla tätä työkaluri-
vin kuvaketta.

HUOMAUTUS: Suunnitelman muokattu sisältö tallennetaan ohjelmistoon. Potilassuunnitelmaan
tehtyjä muutoksia ei voi myöhemmin kumota.
 

HUOMAUTUS: Liikeradat voidaan lisätä valikkorivin Acquire-painikkeella (katso s. 158).
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Liikeradan ominaisuuksien muokkaus

Valitse Properties-välilehti.

Kuva 95 

Vaihtoehdot

Voit nimetä liikeradan uudelleen valitsemalla Edit ja kirjoittamalla uuden nimen Trajectory-valin-
taikkunaan.

Voit säätää näkymissä näkyvän liikeradan halkaisijaa Diameter-painikkeilla:
• Säädä halkaisijaa 0,5 mm askelin painamalla painikkeita +/-.
• Jos haluat määrittää arvoksi 0, valitse Reset.

Voit vaihtaa liikeradan värin valitsemalla värin valikoimasta.

Liikeratojen tarkastelu

Valitse Review-välilehti.

Kuva 96 
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Vaihtoehdot

Voit vaihtaa ACS näkymän (kuvake on sininen) ja Inline/Probe’s Eye -näkymien (ku-
vake on keltainen) välillä painamalla työkalurivin painiketta.
HUOMAUTUS: Voit käyttää liikeratojen tarkistukseen Probe’s Eye -näkymää. Tässä
näkymässä kuvaleikkeet näkyvät liikeradan kulmasta (viistosti). Tällöin koko liikerata
näkyy, ja voit varmistaa, että liikeradalla ei ole kriittisiä rakenteita.
 

Voit keskittää näkymän joko kohdepisteen tai sisäänmenopisteen mukaan painamalla Show
Entry tai Show Target.

Painamalla Scroll voit tarkistaa koko liikeradan vierittämällä sitä pituussuunnassa.
Vierittäessäsi liikerataa näytössä näkyy etäisyys näkyvissä olevasta sijainnista kohdepisteeseen.
Tilapalkki ilmaisee, milloin kohdepiste saavutetaan.

Liikeradan lisäys

① ②

③ ④

Kuva 97 

Vaiheet

1. Valitse Data > Trajectories -valintaikkunassa Create new trajectory ①.

2. Kirjoita Data > Trajectories > Trajectory -valintaikkunaan liikeradan nimi ②.

3. Jos käytettävissä on useampia kuin yksi kuvajoukko, näyttöön tulee Select Set -valintaik-
kuna ③. Valitse kuvajoukko, johon liikerata suunnitellaan.

4. Voit nyt määrittää liikeradan ja tarkistaa asetukset Position-, Properties- ja Review-väli-
lehdissä ④ (katso s. 166).

HUOMAUTUS: Liikeradat voidaan lisätä valikkorivin Acquire-painikkeella (katso s. 158).
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9.4.5 Pisteiden ja liikeratojen näyttövaihtoehdot

Yleistä tietoa

Voit vaihtaa kaikkien suunniteltujen pisteiden ja liikeratojen kaksi- ja kolmiulotteisen näytön välillä
kuvanäkymissä.

Käyttö ja käytöstä poisto

Kuva 98 

Vaihe

Voit näyttää instrumentit kolmi- tai kaksiulotteisina valitsemalla Tools > Settings ja ottamalla
käyttöön 3-D Points & Trajectories -asetuksen tai poistamalla sen käytöstä.

Pisteiden ja liikeratojen näyttö

Seuraavissa esimerkeissä kuvataan pisteiden ja liikeratojen kaksiulotteinen (vasen) ja
kolmiulotteinen (oikea) näyttö.

Kuva 99 
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9.5 Freeze
9.5.1 Freeze-tilan käyttö

Yleiskuvaus Freeze-tilasta

Freeze-painikkeen avulla voit lukita näytettävät leikkeet ja rekonstruktiot vä-
hentääksesi liikkeitä kuvanäkymissä. Tästä on hyötyä esimerkiksi keskityt-
täessä kuvatietojen tiettyihin rakenteisiin etenkin silloin, kun käytössä on suuri
zoomaus.
Näet Freeze-pisteen, jossa kohdistusristikon keskipiste on lukittuna instru-
mentin seurannan viimeisimpään sijaintiin. Kuvajoukon suuntaus määräytyy
nyt tämän pisteen mukaan.

Freeze-ominaisuuden käyttö

Vaiheet

1. Valitse Freeze-painike.

2.
Voit jatkaa instrumentin navigointia samalla, kun leikkeet ja rekonstruktiot ovat lukittuina.
HUOMAUTUS: Kun Freeze-ominaisuus on käytössä, voit selata kuvaleikkeitä nuolilla tai
näkymien näkymättömän vierityspalkin avulla (katso s. 115).
 

HUOMAUTUS: Freeze-piste saattaa siirtyä hieman vaihdettaessa Workspace 1- ja Workspace 2
-näkymien välillä.
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9.6 Mittaustoiminnot
9.6.1 Mittaustoimintojen käyttö

Mittausvalintaikkunan käyttö

Valitse Tools > Measurement.

Kuva 100 
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9.6.2 Viivaimen näyttö

Viivaimen näyttäminen

Kuva 101 

Vaihe

Valitse Tools > Measurement ja ota viivain käyttöön kuvanäkymissä (lukuun ottamatta 3D- ja
videonäkymiä) valitsemalla Show Ruler. Lähennettäessä ja loitonnettaessa näkymiä viivain päi-
vitetään vastaavasti.

Älä käytä Show Ruler -valintaikkunaa todellisiin mittauksiin, sillä näytössä näkyvä rakenne
ei ehkä vastaa todellista rakennetta (esimerkiksi ikkunointiasetusten vuoksi).
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9.6.3 Etäisyyksien näyttö

Etäisyyden mittaus suunniteltuun kohteeseen

Kuva 102 

Vaiheet

1. Valitse Tools > Measurement ja valitse Display Distances. 

2.

Pidä osoitinta pisteessä, josta haluat mitata etäisyyden. Ohjelmisto näyttää etäisyyden
pisteestä suunniteltuun kohteeseen kaksiulotteisissa vakionäkymissä.
HUOMAUTUS: Jos digitoitu piste (katso s. 160) on enintään 8 mm:n etäisyydellä osoitti-
men sijainnista, näytetään etäisyys tähän pisteeseen.
 

Etäisyyden mittaus kahden suunnittelemattoman pisteen välillä

Kuva 103 

Vaiheet

1. Valitse Tools > Measurement ja valitse Display Distances.

2. Pidä osoitinta ensimmäisessä mittauspisteessä.
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Vaiheet

3. Valitse Freeze-painike.

4. Siirrä osoitin toiseen mittauspisteeseen. Ohjelmisto näyttää pisteiden välisen etäisyyden
kaksiulotteisissa vakionäkymissä.
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9.7 Instrumentin kärjen siirtymä
9.7.1 Instrumentin kärjen siirtymän asetus

Yleistä tietoa

Tooltip-ominaisuuden avulla voit pidentää tai lyhentää navigoidun instrumentin kärkeä
virtuaalisesti. Tästä on hyötyä:
• tarkasteltaessa syviä anatomian tasoja
• suunniteltaessa liikeratoja.

Siirtymän asetus

Kuva 104 

Vaiheet

1. Valitse valikkoriviltä Tooltip. Tool Tip Offset -alivalikko tulee näkyviin.

2. Voit säätää arvoa 1 mm:n tarkkuudella painikkeilla -/+ instrumentin pidentämiseksi tai ly-
hentämiseksi.

3. Voit ottaa arvot käyttöön ja palata navigointinäyttöön painamalla aluetta Tool Tip Offset -
alivalikon ulkopuolella. Siirtymä näkyy Tooltip-painikkeiden vieressä.

Lisäksi:

Tool Tip Offset -asetukseksi palautetaan 0 mm.

Instrumentin kärjen siirtymä
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Muut vaihtoehdot

Instrumentin kärjen siirtymä voidaan myös määrittää 10 mm:n tarkkuudella seuraavasti:

Vaiheet

1. Valitse valikkoriviltä Tooltip. Tool Tip Offset -alivalikko tulee näkyviin.

2. Voit avata Tool Tip Offset -valintaikkunan painamalla tätä kuvaketta.

3. Valitse instrumentin kärjen siirtymän haluttu pituus.

4. Palaa navigointinäyttöön valitsemalla Close.

Navigointi kärjen siirtymää käyttäen

Kuva 105 

Näytön osa Vastine

Instrumentin siirtymä Punainen viiva

Instrumentin kärjen siirtymä Punainen kohdistusristikko

Todellinen instrumentti Vihreä viiva

Todellinen instrumentin kärki Vihreä kohdistusristikko

Instrumentin kärjen siirtymän käyttö

Ohjelmistossa jätetään määritetty Tool Tip Offset huomiotta, jos päätät rekisteröidä potilaan
Softouch-osoittimella/osoittimella.

Koska instrumentin kärjen siirtymää sovelletaan kaikkiin instrumentteihin, palauta se aina
nollaan käytettyäsi muutettua instrumentin kärjen siirtymää, jotta navigoinnin aikana ei
ilmene epäselvyyttä. Etene aina varovaisuutta käyttäen, kun instrumentin kärjen siirtymänä
on jokin muu arvo kuin nolla.

Jos instrumentin liikerata on kalibroitu väärin, myös siirtymä on epätarkka.

Rekonstruktiot ja muut näkymät päivitetään virtuaalisen kärjen mukaan.
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Älä käytä kärjen siirtymäominaisuutta käyttäessäsi instrumentteja, jotka on kalibroitu
ICM4:n kalibrointipisteiden avulla.
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9.8 Instrumenttien asetukset
9.8.1 Instrumenttien asetusten käyttö

Instrumenttien asetusten käyttö

Valitse Tools > Settings.

Kuva 106 
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9.8.2 Kolmiulotteiset instrumentit

Yleistä tietoa

3-D Instruments -ominaisuuden avulla voit näyttää navigoidut instrumentit kolmi- tai
kaksiulotteisina.

Käyttö ja käytöstä poisto

Vaihe

Voit näyttää instrumentit kolmi- tai kaksiulotteisina valitsemalla Tools > Settings ja ottamalla
käyttöön 3-D Instruments -asetuksen tai poistamalla sen käytöstä.

HUOMAUTUS: Kun 3-D Instruments on käytössä, potilastiedot saattavat jäädä piiloon
instrumentin taakse.
 

Instrumenttinäyttö

Seuraavissa esimerkeissä kuvataan osoittimen kaksiulotteinen (vasen) ja kolmiulotteinen (oikea)
näyttö.

Kuva 107 
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9.8.3 Suuri instrumentin kohdistusristikko

Yleistä tietoa

Navigoitavan instrumentin kärki ilmaistaan kohdistusristikolla kuvanäkymissä. Big Instrument
Crosshair -ominaisuus mahdollistaa vaihtamisen suuren ja pienen kohdistusristikon käytön
välillä.

Käyttö ja käytöstä poisto

Vaihe

Ota tämä asetus käyttöön tai poista se käytöstä valitsemalla Tools > Settings ja valitsemalla sit-
ten Big Instrument Crosshair.
HUOMAUTUS: Big Instrument Crosshair on oletusarvon mukaan käytössä, kun ohjelmisto
käynnistetään.
 

Kohdistusristikon näyttö

Seuraavissa esimerkeissä kuvataan kohdistusristikon suuri (vasen) ja pieni (oikea) näyttö.

Kuva 108 
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Instrumenttien asetukset
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10 INSTRUMENTTIEN
KALIBROINTI

10.1 Perustietoja kalibroinnista
10.1.1 Yleiskuvaus

Yleistä tietoa

Jotta instrumentteja voitaisiin käyttää navigointiin, ne on kalibroitava (ellei niitä ole esikalibroitu) ja
kalibrointi on tarkistettava. Instrumentin kärki, akseli ja halkaisija voidaan kalibroida sen mukaan,
mikä instrumentti on kyseessä ja mikä kalibrointimenetelmä on valittu.
Tätä ohjelmistoa käytettäessä käytettävissä ovat seuraavat instrumenttityypit:
• Pelkästään tarkistuksen vaativia esikalibroituja instrumentteja ovat

- ohjelmistoon ladatut esikalibroinnit
- ohjelmiston jo sisältämät esikalibroinnit (esim. VarioGuide tai Suuntaustyökalu).

• Instrumentteja, joihin kiinnitetään instrumenttisovitinsarja ja joille sen jälkeen suoritetaan
instrumenttien kalibrointi ja kalibroinnin tarkistus, ovat seuraavat:
- Muut kuin Brainlabin instrumentit, kuten biopsianeulat.
- Brainlabin instrumentit, kuten monikärkiset osoittimet ja imuputket.

HUOMAUTUS: Lisätietoja instrumenttisovitinsarjoista on Instrumenttien käyttöohjeessa.
 

Kalibrointi-/tarkistusmenetelmät

Menetelmä Kuvaus Käyttö

Instrumenttien kalibro-
intimatriisi, ver. 4.0
(ICM4)

Suorita kalibrointi/tarkistus käyttämäl-
lä ICM4:n kalibrointipisteitä, -aukkoja
tai -lovea.

Mikä tahansa työkalu (joustavia
työkaluja lukuun ottamatta), mu-
kaan lukien suuret tai muodol-
taan epäsäännölliset instrumen-
tit.

Useiden instrumenttien käyttö

Ohjelmisto voi seurata samanaikaisesti useita instrumentteja, joihin on kiinnitetty erikokoisia
alustoja. Jos lisäät instrumentin, jonka geometria poikkeaa aiemmista saman istunnon aikana
käytetyistä, ohjelmisto avaa kalibrointivalintaikkunan.

Instrumentin jäykkyys ja kalibroinnin tarkkuus

Seuraavassa taulukossa kuvataan instrumentin jäykkyyden vaikutukset kalibroinnin tarkkuuteen.
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Instrumentin tyyppi Kommentti

Jäykkä
Jäykät instrumentit ovat instrumentteja, joiden kärki pysyy paikallaan suh-
teessa seuranta-alustaan käytön aikana.
Jäykkien instrumenttien kalibrointitarkkuus on paras.

Taipuva

Taipuva instrumentti voi taipua omasta painostaan tai silloin, kun siihen
kohdistetaan vähäistä voimaa. Tästä voi aiheutua huomattavia seurannan
virheitä, jos instrumenttia ei käsitellä oikein.
Taipuvat instrumentit voidaan kalibroida, kunhan niitä käsitellään oikein
ja/tai ne tuetaan mekaanisesti (esimerkiksi käyttämällä biopsianeulan
kanssa ohjausputkea), jotta taipuvuus olisi mahdollisimman pieni.

Joustava
Joustavat instrumentit ovat instrumentteja, joiden käyttö edellyttää kärjen
liikkuvuutta.
Joustavia instrumentteja ei voi kalibroida.

Älä kalibroi joustavia instrumentteja.

Kalibroinnin tarkistus

Vältä virheellisen instrumenttien käsittelyn aiheuttamia virheitä tarkistamalla instrumentin
kärjen, akselin ja halkaisijan kalibroinnin tarkkuus. Tarkista kalibrointi instrumentin
kalibroinnin, esikalibroinnin latauksen tai kalibroinnin palautuksen jälkeen.
Voit tarkistaa instrumentin kalibrointitarkkuuden leikkauksen aikana osoittamalla kalibroidulla
instrumentilla anatomisia merkintäpisteitä ja tarkistamalla sijainnin, joka näkyy näytössä.

Perustietoja kalibroinnista
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10.1.2 Instrumenttisovittimien käsittely

Instrumenttisovittimien kiinnitys

Voit vaikuttaa kalibroinnin onnistumiseen seuraavasti:
• Tarkista, että instrumenttiin on kiinnitetty riittävän suuri sovitin. Kun käytät suurta instrumenttia,

valitse suuri sovitin. Jos sovitin on liian pieni, kalibrointi ei ehkä ole tarkka.
• Tarkista, että sovittimen seuranta-alustan pitkä varsi on samansuuntainen kuin instrumentin

pitkä akseli, johon alusta on kiinnitetty. Katso alla oleva kuva.
• Varmista ennen kalibrointia, että kaikki ruuvit on kiristetty tiukasti.

②①
Kuva 109 

Nro Kuvaus

① Seuranta-alustan pitkä varsi

② Instrumentin pitkä akseli

Epäonnistunut kalibrointi

Jos ohjelmisto havaitsee liian pienen instrumenttisovittimen, näyttöön tulee vastaava
valintaikkuna.
Kiinnitä siinä tapauksessa suurempi sovitin tai sijoita sovitin lähemmäs instrumentin kärkeä ja
toista sitten kalibrointi valitsemalla Try Again.

Instrumenttisovittimien asianmukainen käsittely

Älä vaihda instrumenttisovittimen alustaa tai sijoita sitä uudelleen kalibroinnin jälkeen.
Tästä seuraa, että instrumentti näkyy virheellisesti.

Jos instrumentin kärki (esimerkiksi monikärkisen osoittimen kärjet) tai instrumenttisovitin
vaihdetaan, instrumentti on kalibroitava uudelleen.

Varmista, että sovitin on riittävän suuri instrumentille. Kun käytät suurta instrumenttia,
valitse suuri sovitin. Jos sovitin on liian pieni, kalibrointi ei ehkä ole tarkka.
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10.1.3 Kalibroinnin aktivointi

Yleistä tietoa

Kalibrointi aktivoidaan seuraavasti:
• pitämällä instrumenttia ja ICM4:ää (jos kalibroit käyttäen ICM4:ää) kameran kuvausalalla
• pitämällä esikalibroitua instrumenttia kameran kuvausalalla.

Kun instrumentti on kalibroitu ja tarkistettu, se näkyy Tools > Instruments-valintaikkunassa
(katso s. 201).

Ennen aloitusta

Varmista, että vain kalibroitava instrumentti on kameran kuvausalalla.

Lue huolellisesti Instrumenttien käyttöohjeen osat, jotka koskevat
instrumenttisovitinsarjoja ja ICM4:ää.

Perustietoja kalibroinnista
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10.2 Kalibrointi ICM4:n avulla
10.2.1 Yleiskuvaus

Yleistä tietoa

Käyttämällä ICM4:ää voit kalibroida ja tarkistaa suuria tai muodoltaan epäsäännöllisiä
instrumentteja. ICM4-kalibrointi mahdollistaa myös instrumenttien akselien tarkan kalibroinnin.

ICM4:n ominaisuudet

③

②①

Kuva 110 

Nro Komponentti Toiminto

① Lovi
Kalibroi instrumentin akselin.
Soveltuu instrumenteille, jotka eivät mahdu aukkoihin (instru-
mentin suuren halkaisijan tai kärjen muodon vuoksi).

② Kalibrointiaukot

Kalibroivat instrumentin kärjen ja akselin. Soveltuvat suora-
kärkisille instrumenteille.
Voidaan käyttää myös instrumenteille, joiden akseli ei ole suo-
ra.
HUOMAUTUS: Cranial/ENT-navigointiohjelmisto ei tue upot-
teiden käyttöä aukoissa.
 

③ Kalibrointipisteet Kalibroivat teräväkärkisten instrumenttien kärjen.

Kalibroinnin tarkistus

Kaikki ICM4:n avulla kalibroidut instrumentit vaativat akselin, halkaisijan ja instrumentin
kärjen poikkeamatarkistuksen. Tämä tarkistus ilmaisee, edustavatko parametrit todellista
instrumenttia tarkasti.
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Instrumentin halkaisijan määritys

Voit määrittää instrumentin halkaisijan ennen kalibroinnin tarkistusta. Kun instrumentin halkaisija
on määritetty, ohjelmisto näyttää esityksen instrumentista, jonka halkaisija on määritetyn
kokoinen.

Kuva 111 

Vaiheet

1.
Valitse Verification of Calibration -valintaikkunassa Set Diameter.
Näyttöön tulee Set Instrument Diameter -valintaikkuna.

2.
Valitse halkaisija asteikosta. Voit säätää halkaisijaa 0,1 mm:n tarkkuudella käyttämällä
painikkeita +/-.
Jos haluat palauttaa arvoksi 0, valitse Reset.

3.
Vahvista arvo valitsemalla Accept.
Ohjelmisto kehottaa tarkistamaan kalibroinnin.

HUOMAUTUS: Jos Show Axis -painike ei ole käytettävissä, instrumentin halkaisijaa ei voi
näyttää eikä määrittää.
 

Kalibrointi ICM4:n avulla
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10.2.2 Instrumentin akseli

Yleistä tietoa

Valitun kalibrointimenetelmän (kalibrointipiste, lovi tai aukko) mukaan määräytyy, kuinka
ohjelmisto laskee instrumentin akselin ja näyttää sen näytössä. Näin on erityisesti silloin, kun
määritettynä on instrumentin kärjen siirtymä.
Kun kalibroit instrumentin kalibrointipisteen avulla, ohjelmisto ei ehkä näytä instrumentin akselia
näytössä odotetusti. Tämän vuoksi kalibroitaessa instrumenttia kalibrointipisteen avulla
instrumentin akselin näyttö on automaattisesti poistettuna käytöstä näkymissä.
Voit ottaa kalibrointipisteen avulla tehtävissä kalibroinneissa instrumentin akselin näytön käyttöön
kalibroinnin tarkistusvalintaikkunan Show Axis -painikkeella (katso s. 193).

Instrumentin akselin kalibrointi

Huomaa, että instrumentin kalibroinnista ICM4:n kalibrointipisteiden avulla voi seurata, että
virtuaalisen instrumentin akseli ei vastaa todellisen instrumentin akselia. Käytä aukkoa tai
lovea akselin kalibroimiseksi oikein.

Tietoja instrumentin akselista

Alla kuvataan, kuinka instrumentin akseli lasketaan ja näytetään, kun Show Axis -painike on
aktivoituna.

① ②

Kuva 112 

Nro Kalibrointimenetelmä Kuvaus

① Aukko ja lovi

Kun kalibroit instrumentin kärjen ja akselin kalibrointiaukon
avulla, instrumentin akseli (katkoviiva) lasketaan aukon suun-
taisesti.
Kun kalibroit instrumentin akselin loven avulla, se lasketaan
itse loven suuntaisesti.
Kummassakin tapauksessa laskettu instrumentin akseli on
oletettu eli varsinaisen instrumentin akselin suuntainen.
Jos määritettynä on instrumentin kärjen siirtymä, akseli jat-
kuu kalibroitua kärkeä pidemmälle samaan suuntaan.

② Kalibrointipiste

Kun kalibroit instrumentin kärjen kalibrointipisteen avulla,
instrumentin akseli lasketaan seuranta-alustan suuntaisesti.
Sen jälkeen akselia siirretään, kunnes se ja instrumentin kär-
ki leikkaavat.
Instrumentin kärjen siirtymän vuoksi instrumentin akseli jat-
kuu kalibroitua kärkeä pidemmälle samaan suuntaan.
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HUOMAUTUS: Instrumentin kärjen siirtymää tulee käyttää vain suorien instrumenttien tai aukon
avulla kalibroitujen käyrien instrumenttien yhteydessä.
 

HUOMAUTUS: Käytä kalibrointipisteen avulla tehtävää kalibrointia (vertailualustan tai ICM4:n
avulla) vain teräväkärkisten instrumenttien kalibrointiin. Käytä muiden kuin teräväkärkisten
instrumenttien kalibrointiin ICM4-aukko- tai lovikalibrointia.
 

Kalibrointi ICM4:n avulla
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10.3 Tarkistus vertailualustan avulla
10.3.1 Perustietoja

Yleistä tietoa

Voit suorittaa instrumentin tarkistuksen käyttämällä vertailualustan suppilonmuotoista
kalibrointikoloa ①.

①

Kuva 113 

Soveltuvat instrumentit

Soveltuuko? Instrumentit

Kyllä Teräväkärkiset instrumentit

Ei

Instrumentit, joissa on:
• pyöreä kärki
• suuri halkaisija, jonka vuoksi instrumentti ei mahdu vertailualustan kalibrointi-

koloon.
HUOMAUTUS: Jos haluat kalibroida käyriä instrumentteja tai saada instrumen-
tin halkaisijaa koskevia tietoja, käytä ICM4:ää.
 

INSTRUMENTTIEN KALIBROINTI

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 191



10.3.2 Instrumentin akseli

Yleistä tietoa

Kun tarkistat instrumentin vertailualustan kalibrointikolon avulla, ohjelmisto ei ehkä näytä
instrumentin akselia näytössä odotetusti. Näin on erityisesti silloin, kun määritettynä on
instrumentin kärjen siirtymä. Tämän vuoksi tarkistettaessa instrumenttia vertailualustan avulla
instrumentin akselin näyttö on automaattisesti poistettuna käytöstä näkymissä.
Voit ottaa instrumentin akselin näytön käyttöön Show Axis -painikkeella (katso s. 193).

Tietoja instrumentin akselista

Jos otat akselin käyttöön Show Axis -painikkeella, seuraavasta näet, miten instrumentin akseli
lasketaan ja näytetään.

Kuva 114 
Kun instrumentin kärki tarkistetaan kolon avulla, instrumentin akseli lasketaan instrumentin
seuranta-alustan suuntaisesti. Sen jälkeen akselia siirretään, kunnes se ja instrumentin kärki
leikkaavat.
Instrumentin kärjen siirtymän (punainen risti) vuoksi instrumentin akseli jatkuu kalibroitua kärkeä
(vihreä ympyrä) pidemmälle samaan suuntaan.

Tarkistus vertailualustan avulla
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10.3.3 Kalibrointi ja tarkistus kalibrointipisteiden avulla

Kalibrointi ja tarkistus kalibrointipisteiden avulla

Kuva 115 

Vaiheet

1.
Vie kameran kuvausalalle ICM4 ja instrumentti, johon on kiinnitetty instrumenttisovitti-
men alusta.
Näyttöön tulee Instrument Calibration -valintaikkuna.

2. Aseta instrumentin kärki kalibrointipisteeseen ja kierrä instrumenttia.

3. Kun kärjen kalibrointi on valmis, näyttöön tulee Verification of Calibration -valintaikkuna.

4. Aseta instrumentin kärki samaan kalibrointipisteeseen, jonka avulla kärki kalibroitiin, ja
kierrä instrumenttia. Kärjen poikkeama tulee näyttöön.

5. Vahvista kalibrointi valitsemalla Accept tai toista kalibrointi valitsemalla Try Again.

6. Poista ICM4 kameran kuvausalalta.

Instrumentin akselin näyttö

Instrumentin akselin näyttö on automaattisesti poissa käytöstä instrumenteissa, jotka on kalibroitu
kalibrointipisteen avulla (katso s. 189). Tällöin kuvanäkymissä näkyy vain instrumentin kärkeä
edustava kohdistusristikko.

Vaihe

Voit ottaa akselin näytön käyttöön kuvanäkymissä valitsemalla Show Axis -painikkeen Verifica-
tion of Calibration -valintaikkunassa. 

Instrumentin halkaisijan määritys

Voit määrittää instrumentin halkaisijan valitsemalla Verification of Calibration -valintaikkunassa
Set Diameter (katso s. 188). 
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10.3.4 Kalibrointi ja tarkistus aukkojen avulla

Kalibrointi- ja tarkistusvalintaikkunat

① ②

③

Kuva 116 

Kalibrointi ja kalibroinnin tarkistus aukkojen avulla

Vaiheet

1.
Vie kameran kuvausalalle ICM4 ja instrumentti, johon on kiinnitetty instrumenttisovitti-
men alusta.
Näyttöön tulee Instrument Calibration -valintaikkuna ①.

2. Avaa aukkokalibrointinäyttö ② valitsemalla Holes.

3. Valitse instrumentin halkaisija valitsemalla valintaikkunassa sitä vastaava aukko. Valitse
pienin halkaisija, johon instrumentti mahtuu.

4. Aseta instrumentin kärki ICM4:n aukkoon, jonka halkaisija on oikean kokoinen. Varmista,
että instrumentin kärki koskettaa aukon pohjaa.

5.
Pitele instrumenttia täysin liikkumattomana, kunnes kalibrointi on valmis.
Näyttöön tulee Verification of Calibration -valintaikkuna ③.

6.
Pidä instrumentin kärkeä samassa aukossa ja kierrä instrumenttia hieman. Kärjen ja ak-
selin poikkeamat tulevat näyttöön. Varmista, että näyttöön tuleva halkaisija vastaa instru-
mentin halkaisijaa ja käytettyä aukkoa.

7. Vahvista kalibrointi valitsemalla Accept tai toista kalibrointi valitsemalla Try Again.

8. Poista ICM4 kameran kuvausalalta.

Varmista instrumentin kalibroinnin aikana, että instrumentin kärki ulottuu aukon pohjaan ja
istuu tiukasti.

Tarkistus vertailualustan avulla
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Instrumentin akselin näyttö

Instrumentin akselin näyttö on automaattisesti käytössä instrumenteissa, jotka on kalibroitu aukon
avulla (katso s. 189).

Vaihe

Voit poistaa akselin näytön käytöstä Show Axis -painikkeella Verification of Calibration -valin-
taikkunassa.
Kuvanäkymissä näkyy tällöin vain instrumentin kärkeä edustava kohdistusristikko.

Instrumentin halkaisijan määritys

Voit määrittää instrumentin halkaisijan valitsemalla Verification of Calibration -valintaikkunassa
Set Diameter (katso s. 193). 
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10.3.5 Kalibrointi ja kalibroinnin tarkistus loven avulla

Yleistä tietoa

Lovikalibroinnin avulla voit kalibroida sellaisten instrumenttien kärjen ja akselin, joita ei voi
kalibroida aukkojen avulla (esimerkiksi suuren halkaisijan vuoksi).
Kärjen ja akselin kalibrointi tapahtuu kaksivaiheisesti:
• Kärki kalibroidaan kalibrointipisteiden avulla.
• Akseli kalibroidaan loven avulla.

Kalibrointi- ja tarkistusvalintaikkunat

① ②

④③

Kuva 117 

Kalibrointi ja kalibroinnin tarkistus

Varmista aina, että instrumentti on sijoitettu oikein ICM4:n loveen, jotta saadaan oikea
kalibrointitulos.

Vaiheet

1.
Vie kameran kuvausalalle ICM4 ja instrumentti, johon on kiinnitetty instrumenttisovitti-
men alusta.
Näyttöön tulee Instrument Calibration -valintaikkuna.

2. Avaa ensimmäinen kalibrointivalintaikkuna ① valitsemalla Notch.

3. Aseta instrumentin kärki kalibrointipisteeseen ja kierrä instrumenttia.

4. Kun kärjen kalibrointi on valmis, näyttöön tulee toinen kalibrointivalintaikkuna ②.

5. Aseta instrumentin akseli loveen ja varmista, ettei se liiku. Varmista, että instrumentti ei
ole loveen liian pieni eikä liian suuri.

Tarkistus vertailualustan avulla

196 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Vaiheet

6. Kun akselin kalibrointi on valmis, näyttöön tulee Verification of Calibration -valintaikku-
na.

7. Vie instrumentti loveen ja kierrä sitä. Akselin poikkeama tulee näyttöön (katso valintaikku-
na ③).

8. Aseta instrumentin kärki samaan kalibrointipisteeseen, jonka avulla kärki kalibroitiin, ja
kierrä instrumenttia hieman. Kärjen poikkeama tulee näyttöön (katso valintaikkuna ④).

9. Vahvista kalibrointi valitsemalla Close tai toista kalibrointi valitsemalla Recalibrate (Uu-
delleenkalibrointi).

10. Poista ICM4 kalibroinnin jälkeen kameran kuvausalalta.

Instrumentin akselin näyttö

Instrumentin akselin näyttö on automaattisesti käytössä instrumenteissa, jotka on kalibroitu loven
avulla (katso s. 189).

Vaihe

Voit poistaa akselin näytön käytöstä Show Axis -painikkeella Verification of Calibration -valin-
taikkunassa. 
Kuvanäkymissä näkyy kalibroinnin jälkeen tällöin vain instrumentin kärkeä edustava kohdistus-
ristikko.

Instrumentin halkaisijan määritys

Voit määrittää instrumentin halkaisijan valitsemalla Verification of Calibration -valintaikkunassa
Set Diameter (katso s. 188).
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10.3.6 Imuputkien kalibrointi

Kalibrointivaihtoehdot

Voit kalibroida imuputket:
• suorakärkisten vakioimuputkien kalibrointiin tarkoitettujen aukkojen avulla (katso s. 194 ja

suorita kalibrointi ohjeiden mukaisesti)
• kulmakärkisten imuputkien kalibrointiin tarkoitettujen kalibrointipisteiden avulla.

Kalibrointi kalibrointipisteiden avulla

Jos kalibroit ja tarkistat kulmakärkisiä imuputkia, katso s. 193 ja noudata ohjeita. Pidä mielessä
lisäksi seuraavat seikat:

Kalibrointivinkkejä

Varmista, että imuputken kärki on kohtisuorassa kalibroin-
tipisteeseen nähden.

Kierrä imuputkea kalibrointipisteessä kallistamatta kärkeä.

Kärjen poikkeamat

Pistekalibroinnin aikana imuputken kärki ei ulotu aivan kalibrointipisteen pohjaan. Tästä seuraa,
että näytössä näkyvä kärki poikkeaa todellisesta. Imuputken kärjen muodon ja koon mukaan tämä
poikkeama saattaa olla jopa 1,5 mm.

Tarkistus vertailualustan avulla
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10.4 Esikalibroidut instrumentit
10.4.1 Esikalibroitujen instrumenttien lataus

Esikalibroitujen instrumenttien tyypit

Ohjelmisto tukee kahdenlaisia esikalibroituja instrumentteja:
• Instrumentteja, joille on ladattava esikalibroinnit, ovat:

- kertakäyttöinen mandriini: Sivu 271 
- Paint-instrumentit (noudata lataus- ja tarkistusohjeita, s. 199)

• Instrumentteja, joita varten ohjelmistossa on esikalibroinnit, ovat:
- biopsianeula: Sivu 266 
- VarioGuide: Sivu 249 
- suuntaustyökalu (biopsiaputki): Sivu 262

Esikalibroinnin lataus

Kuva 118 

Tarkista aina palautetut instrumenttikalibroinnit huolellisesti ennen jatkamista.

Vaiheet

1. Vie esikalibroitu instrumentti kameran kuvausalalle.

2. Voit ladata esikalibroinnin valitsemalla Instrument Calibration -valintaikkunassa Load.

3. Jos käytettävissä on useamman kuin yhden instrumentin esikalibrointeja, valitse instru-
mentti Select Instrument -valintaikkunassa.

4.
Tarkista kalibrointi Verification of Calibration -valintaikkunassa.
HUOMAUTUS: Noudata seuraavassa kohdassa annettuja ohjeita: s. 193 (kalibrointi
ICM4:n avulla).
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Paint-instrumenttien lataus ja tarkistus

Kun Paint-instrumenttien tarkkuus tarkistetaan vertailualustan avulla, kärjen poikkeama on
vähintään 2,8 mm Paint-instrumentin pyöreän kärjen vuoksi. Voit määrittää kärjen todellisen
tarkkuuden pitämällä Paint-instrumenttia pystyasennossa vertailualustan kalibrointikolossa ja
vähentämällä 2,8 mm näyttöön tulevasta kärjen poikkeamasta.

Lataa esikalibroidun instrumentin geometria aina, kun käytät Paint-instrumenttia, sillä
manuaalinen kalibrointi ei ole tarkka.

Esikalibroidut instrumentit
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10.5 Kalibroitujen instrumenttien käyttö
10.5.1 Kalibroinnin jälkeen

Yleistä tietoa

Kun instrumentti on kalibroitu ja tarkistettu, se näkyy Tools > Instruments -valintaikkunassa. Voit
käyttää kalibrointia tässä valintaikkunassa. Voit esimerkiksi toistaa kalibroinnin.

Tarkista aina palautetut instrumenttikalibroinnit huolellisesti ennen jatkamista.

Kalibroitujen instrumenttien käyttö

Vaihe

Valitse Tools > Instruments.

① ②

Kuva 119 

Nro Komponentti

①
Kun instrumentti on kalibroitu ja tarkistettu, se näkyy luettelossa.
HUOMAUTUS: Biopsy Needle ja VarioGuide/Alignment Tool ovat aina käytettävissä
luettelossa, vaikka kalibrointia ei olisikaan vielä tarkistettu.
 

②
Jokaiselle instrumentille näytetään halkaisija (jos se on määritetty).
Tässä sarakkeessa näkyy myös, onko instrumentin akselin näyttö poistettu käytöstä (jos
kalibrointi on tehty vertailualustan kalibrointikolon avulla).

Kalibroinnin valitseminen

Vaihe

Voit valita kalibroinnin painamalla haluamaasi pikkukuvaa.
Näyttöön tulee Verification of Calibration -valintaikkuna.
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Kuva 120 

Vaihtoehdot

Tarkista kalibrointi noudattamalla ohjeita (s. 191, kun kalibrointi tehdään vertailualustan kalibroin-
tikolon avulla, tai s. 193, kun kalibrointi tehdään ICM4:n avulla).

Voit näyttää/piilottaa instrumentin akselin näkymissä valitsemalla Show Axis tai poistamalla sen
valinnan.
HUOMAUTUS: Oletusarvon mukaan instrumentin akselin näyttö on poissa käytöstä instrumen-
teissa, jotka on kalibroitu vertailualustan tai ICM4:n kalibrointipisteen avulla.
 

Voit määrittää tai muuttaa instrumentin halkaisijan valitsemalla Set Diameter (katso s. 188).

Voit toistaa valitsemasi instrumentin kalibroinnin valitsemalla Recalibrate.

Kalibroitujen instrumenttien käyttö
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11 ULTRAÄÄNI
11.1 Perustietoja ulkoisesta ultraäänestä
11.1.1 Yleiskuvaus

Yleistä tietoa

Kudoksen vetäytymisen, nestevajauksen tai kasvaimen poiston seurauksena syntynyt aivojen
tilan muutos voi heikentää preoperatiivisiin kuviin perustuvan navigoinnin tarkkuutta. Navigoidun
ultraäänen avulla voidaan:
• tunnistaa aivojen tilan muutos ja korjata se leikkauksen aikana
• visualisoida ja merkitä suonet.

HUOMAUTUS: Ultraäänilaitetta ei voi yhdistää navigointijärjestelmään, ellei käytössä ole
soveltuva videolähtö.
 

Ennen aloitusta

• Potilas on rekisteröitävä.
• Varmista, että ultraäänilaite on yhdistetty navigointijärjestelmään oikein.
• Varmista, että ultraäänisovitin on kiinnitetty ultraäänianturiin.

Lue huolellisesti Instrumenttien käyttöohjeen luvut Ultraäänisovittimet ja
Ultraäänirekisteröintifantomi ennen ultraääniominaisuuksien käyttöä.

Ennen ultraääniohjatun navigoinnin aloittamista ultraäänianturi on kalibroitava
ultraäänirekisteröintifantomin avulla.

Rajoitukset

Tässä käyttöohjeessa kuvataan, kuinka ohjelmiston avulla voidaan ottaa ja hallita
ultraäänikuvia. Tässä käyttöohjeessa ei esitetä:
• ultraäänitutkimuksen tai muiden lääkinnällisten toimenpiteiden suoritusohjeita
• ultraäänitutkimusten tai muiden lääkinnällisten toimenpiteiden käytäntöjä
• otettujen kuvien tulkintoja.

Ohjelmiston ulkoisen ultraäänen ominaisuuksien käyttö edellyttää, että olet saanut
edellytetyn koulutuksen ja olet pätevä suorittamaan ultraäänitutkimuksiin liittyviä kliinisiä
toimenpiteitä.

Näytössä näkyvät ultraäänikuvat

Navigointinäytössä näkyvät ultraäänikuvat eivät sovellu diagnostiseen käyttöön. Käytä
ultraäänilaitteen näyttöä, kun edellytetään hyvää kuvanlaatua.
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11.2 Ulkoisen ultraäänen käytön aloitus
11.2.1 Ulkoisen ultraäänen aktivointi

Yleistä tietoa

Ulkoisen ultraäänen integrointi edellyttää videoyhteyttä ultraäänilaitteesta navigointijärjestelmään.
Yhdistä ulkoinen ultraäänilaite Brainlab-järjestelmään videokaapelilla.

Ultraäänen aktivointi

Kuva 121 

Vaihe

Valitse Tools > Ultrasound.

Ulkoisen ultraäänen käytön aloitus
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11.2.2 Ultraäänianturin valinta

Yleistä tietoa

Jotta ultraäänianturi voitaisiin navigoida, anturi on ensin kalibroitava tiettyyn interventiosyvyyteen
ja -taajuuteen.
Parhaassa mahdollisessa tapauksessa ultraääniasiantuntija määrittää Brainlab-esiasetukset
ultraäänilaitteeseen vastaamaan navigointiesiasetuksia. Lisätietoja ultraääniesiasetuksista ja
esikalibroinnista saat ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.

Ultraäänianturin valinta

Kuva 122 

Vaihe

Valitse kohdassa Tools > Ultrasound > Ultrasound Probes navigointiin käytettävä anturi pai-
namalla sitä vastaavaa kuvaketta. Näyttöön tulee kehotus vahvistaa anturi (katso s. 206).
HUOMAUTUS: Valitsemasi kalibroitu anturi näkyy korostettuna.
 

Tarkista, että ultraäänilaitteen asetukset (lähtökanava, näyttöalue, zoomaus, kuvan kääntö
ja kuvaussyvyys) vastaavat valitun anturin kalibrointia navigointijärjestelmässä.

Valitse navigoinnin aikana käytettävä ultraäänianturi.

Muut vaihtoehdot

Vaihtoehdot

Voit lisätä uuden anturin valitsemalla Add New Probe. Käyttöön otetaan edellisen kalibroinnin
videoasetukset. Sen jälkeen näyttöön tulee Enter Probe Name -valintaikkuna. Jos ultraäänian-
turia ei ole kalibroitu aiemmin, videoasetukset on määritettävä ensin (katso s. 208).
HUOMAUTUS: Voit tehdä muutoksia uuden anturin kuva-asetuksiin (katso s. 211).
 

Voit poistaa haluamasi luettelossa olevan anturin valitsemalla sitä vastaavan X-painikkeen. Si-
nua pyydetään vahvistamaan tekemäsi valinta.
HUOMAUTUS: Jo valittua ultraäänianturia ei voi poistaa.
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11.2.3 Anturin kalibroinnin tarkistus

Yleistä tietoa

Jokaisen ultraäänianturin kalibroinnin tai valmiiksi kalibroidun anturin valinnan jälkeen on tärkeää
tarkistaa kalibroinnin tarkkuus sen varmistamiseksi, että kuvat näkyvät oikein.

Ultrasound Verification -valintaikkuna

②①

Kuva 123 

Nro Komponentti

①

Kun ultraäänianturi on ultraäänirekisteröintifantomia vasten, näytössä näkyy fantomin
ultraäänikuva.
• Pienet valkoiset alueet kuvassa edustavat kalibrointipisteitä (fantomin linjojen leikkaus-

kohta).
• Keltaiset kohdistusristikot ilmaisevat anturin sijainnin perusteella lasketut kalibrointipis-

teiden sijainnit.

② Kun ultraäänianturi on potilaan kalloa vasten, valittu kuvajoukko rekonstruoidaan todelli-
sen ultraäänitason suuntaisesti. Voit verrata anatomisia merkintäpisteitä MR-/TT-tietoihin.

Jos käytössä on Doppler-tila, tarkista tarkistussivulla, että värit näkyvät oikein, käyttämällä
ulkoista ultraääninäyttöä. Doppler-tilan näkyminen oikein edellyttää S-videotuloliitäntää.

Ultraääni-Dopplerin navigointinäytössä näkyvät tiedot saattavat poiketa ulkoisessa
ultraäänijärjestelmässä esitettävistä tiedoista. Tarkista näyttö vertaamalla sitä ulkoiseen
ultraäänijärjestelmään, jotta saadaan yksityiskohtaisempi kuva.

Tarkistustiheys

Tarkista kalibroinnin tarkkuus jatkuvasti istunnon aikana, kun käytät ultraääniohjattua
navigointia.

Ulkoisen ultraäänen käytön aloitus
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Tarkkuuden tarkistus fantomin avulla (vaihtoehto 1)

Vaiheet

1. Pidä anturia pystysuunnassa ultraäänirekisteröintifantomin keskellä.

2.
Tarkista kuvanäkymässä ①, että keltaiset kohdistusristikot vastaavat valkoisten alueiden
sijaintia. Jos kaikki kohdistusristikot ovat täsmälleen valkoisten alueiden päällä, kalibrointi
on tarkka.

3. Varmista tarkkuus liikuttamalla anturia hitaasti ja tarkistamalla, vastaako kohdistusristikoi-
den liike sauvojen liikettä.

Tarkkuuden tarkistus suoraan kallosta (vaihtoehto 2)

Vaiheet

1. Pidä anturia merkintäpisteessä potilaan kallossa.

2. Tarkista Ultrasound Inline -näkymässä ② (katso s. 223), että ultraäänikuvan suunta
vastaa potilastietoja.

Seuraavat vaiheet

Vaihtoehdot

Jos tarkkuus on riittävä, vahvista kalibrointi valitsemalla Accept.

Jos tarkkuus ei ole riittävä, valitse Recalibrate.
Näyttöön tulee Rod Detection -valintaikkuna (katso s. 212).

Ensimmäisellä ultraäänianturin kalibrointikerralla voit parantaa kalibrointia myös manuaalisesti.
Valitse Improve. Näyttöön tulee Manual Rod Placement -valintaikkuna (katso s. 213).

Muut vaihtoehdot

Painike Käyttö

Flip (Käännä)

Flip-painikkeella voit säätää ultraäänikuvaa käyttäjän tarpeiden mukaan
samalla tavoin kuin ulkoisessa ultraäänilaitteessa.
Kääntää ultraääninäkymää ja potilastietonäkymää pystysuunnassa. Voit
suunnata kuvan määritetyn sijainnin tai potilaan asemoinnin mukaisesti.
HUOMAUTUS: Ulkoisen kääntöominaisuuden käyttö mitätöi ultraäänian-
turin jo tehdyn kalibroinnin. Valitsemalla tarkistussivulla Flip voit mukaut-
taa ultraäänikuvaa käyttäjän tarpeiden mukaan.
 

Recalibrate Recalibrate avaa Rod Detection -valintaikkunan, jossa voit parantaa ka-
librointia käyttämällä automaattista kalibrointia (katso s. 212).

Improve

Improve avaa Manual Rod Placement -valintaikkunan. Voit nyt parantaa
kalibrointia manuaalisesti (katso s. 213).
HUOMAUTUS: Improve-toimintoa voi käyttää vain välittömästi sen jäl-
keen, kun ultraäänianturi on kalibroitu ensimmäisen kerran.
 

Accept Hyväksyy tarkistetun ultraäänikalibroinnin.

Cancel

Peruuttaa ultraäänikalibroinnin ja palauttaa näkyviin päänäytön.
HUOMAUTUS: Jos ultraäänianturi on jo valittu ja tarkistettu, tämä aiem-
min valittu anturi säilyy valittuna anturina, kun tarkistussivulla valitaan
Cancel.
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11.2.4 Uuden ultraäänianturin kalibrointi

Yleistä tietoa

Kalibrointi on suoritettava, jos:
• Antureita ei ole kalibroitu tai kalibroidut anturit on poistettu.
• Anturin tarkistus epäonnistuu.

Kalibroinnin kuva-asetusten määritys

Kuva 124 

Vaiheet

1. Valitse Tools > Ultrasound > Probes ja valitse sitten Add New Probe.

2.

• Jos kalibroit ultraäänianturia ensimmäistä kertaa, videotulo on määritettävä (katso s.
208).

• Jos ultraäänianturi on jo kalibroitu, käyttöön otetaan edellisen anturin kalibroinnin aika-
na määritetyt videotulo, rajaus ja kuva-asetukset. Voit muuttaa näitä asetuksia paina-
malla Image Settings -kuvaketta Cone Definition -valintaikkunassa (s. 211).

3. Valittuasi Add New Probe anna uudelle anturille nimi (katso s. 210).

HUOMAUTUS: Jos ultraäänikuva ei tule näkyviin, tarkista, että valittu videotulovaihtoehto vastaa
ultraäänilaitteen paneeliin kytkettyjä kaapeleita.
 

Yhdistä video jokaisella käyttökerralla siihen tuloliitäntään, joka on valittu kalibroinnin
aikana. Eri liitännän käyttö saattaa aiheuttaa virheellisen kalibroinnin.

Videotulon määritys

Video Input -välilehdessä voit määrittää videosignaalin ja videon tuloliitännän.
Jos kalibroit uutta anturia ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee Video Input -valintaikkuna, jossa
kehotetaan valitsemaan videotulo videoasetusten määritystä varten.

Ulkoisen ultraäänen käytön aloitus
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Kuva 125 

Vaiheet

1. Video Input asettaa videoyhteyden käyttämän kanavan. Valitse Select Input ja valitse
haluamasi vaihtoehto (katso s. 208).

2. Valitse signaalin tyyppi Signal Type -kohdasta (PAL tai NTSC).

3. Aloita anturin kalibrointi valitsemalla Accept.

HUOMAUTUS: Kaikki videoasetukset ovat käytettävissä vain kalibroinnin aikana. Voit käyttää
kuva-asetuksia Cone Definition -valintaikkunassa painamalla Image Settings -kuvaketta (katso
s. 211).
 

Ultraäänikuvan rajaus

Cropping-välilehdessä voit määrittää päänäkymissä näkyvän ultraäänikuvan. Yhdistettynä
ultraäänikuvana näkyy kuva, joka näkyy keltaisten viivojen rajaamalla alueella.

Kuva 126 
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Vaiheet

1.
Muuta rajauskehyksen kokoa.
Horizontal Size -liukusäätimellä voit säätää ultraäänikuvan leveyttä.
Vertical Size -liukusäätimellä voit säätää ultraäänikuvan korkeutta.

2. Painamalla kuvaa suoraan voit asettaa rajauskehyksen keskikohdan.

Määritä ultraääninäkymä siten, että näkyvissä on koko kartio, jotta tärkeitä ultraäänitietoja
ei jää rajauksen ulkopuolelle. Kaikki tärkeät tiedot tulee sisältyä määritetyn suorakulmion
sisään. Tarkista ulkoisessa ultraääninäkymässä, että kaikki tarvittavat tiedot näkyvät.

Kuva-asetusten säätö

Settings-välilehdessä voit säätää kuvanäkymän asetuksia liukusäätimillä. Jos haluat lisätietoja
kuva-asetuksista, katso s. 53.

Kuva 127 

Ultraäänen kuva-asetusten käyttö

Voit muuttaa ultraäänen kuva-asetuksia usealla eri tavalla.

Vaihtoehdot

Valitsemalla Tools > Ultrasound ja valitsemalla sitten Image Settings voit avata valintaikkunat,
joissa voit tehdä kuva-asetuksiin muutoksia (katso s. 218).

Muuta kuva-asetuksia Cone Definition -valintaikkunassa (katso s. 211).

Ultraäänianturin nimeäminen

Kun ultraäänianturi kalibroidaan navigointijärjestelmässä ensimmäistä kertaa, anturille annetaan
nimi sen jälkeen, kun kuva- ja videoasetukset on määritetty. Ultraäänianturin kalibroinnin voi
nimetä vain kerran.
Jos ultraäänianturi on jo kalibroitu navigointijärjestelmässä, voit määrittää sille toisen asetuksen
painamalla Probe Selection -sivulla Add New Probe.
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Kuva 128 

Vaiheet

1. Kirjoita nimi näyttönäppäimistöllä. Jotta tunnistat anturin helposti, sisällytä nimeen anturin
nimi ja käytettävä ultraäänen taajuus.

2. Tallenna anturin nimi valitsemalla Proceed.

Kalibrointialueen säätö

Cone Definition -valintaikkunassa näkyy ehdotettu ultraäänen kalibrointialue (keltainen ääriviiva).
Tämän alueen sisällä olevia tietoja käytetään ultraäänianturin kalibrointiin. Sijoita alue siten, että
kaikki kuvan osat, jotka eivät kuulu B-tilan kuvaan, ovat keltaisen ääriviivan ulkopuolella.
Määritetty alue edustaa ultraäänikuvaa.
HUOMAUTUS: Voit muuttaa videotulon asetuksia painamalla näkymässä Image Settings -
kuvaketta ④.
 

②

④
③

①

Kuva 129 

Vaiheet

1. Aktivoi piste painamalla kohdistusristikkoa ja muodosta keltainen ääriviiva ① ultraäänia-
lueen ympärille kohdistusristikkoa siirtämällä.
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Vaiheet

2.
Sijoita piste painamalla haluamaasi kohtaa näytössä. Voit tehdä hienosäädöt suurenne-
tussa näkymässä ②.
Nykyinen piste (näkyy keltaisena) siirtyy määritetylle alueelle.

3.

Säädä interventiosyvyyttä liukusäätimellä ③. Interventiosyvyys voi olla 50–100 mm.
HUOMAUTUS: Interventiosyvyyden on oltava valintaikkunassa sama kuin yhdistetyn ult-
raäänen interventiosyvyys.
 

Vain ultraääniantureita, joiden interventiosyvyys on 50–100 mm, tuetaan.

Automaattisen kalibroinnin suorittaminen

Rod Detection -valintaikkunassa saat reaaliajassa palautetta siitä, mitä kuva-objekteja
automaattisessa kalibroinnissa käytetään.

①

②

Kuva 130 

Vaiheet

1.
Säädä punaisia viivoja ① suodattaaksesi pois kuva-artefaktit, jotka saatetaan havaita
sauvoina. Kaikki ylemmän viivan yläpuolella ja alemman viivan alapuolella oleva ohite-
taan.

2. Pidä anturin kärkeä pystysuorassa asennossa ultraäänirekisteröintifantomin kumisen
osan keskikohtaa vasten ja varmista, että ultraäänitaso on suunnattu fantomiin.

3.

Ultraäänikuvan valkoiset kalibrointipisteet näkyvät vihreällä ympyröityinä, jos ohjelmiston
kalibrointialgoritmi tunnistaa ne. Ultraäänilaitteen on oltava paikallaan joidenkin sekuntien
ajan.
• Jos kalibrointi onnistuu, näyttöön tulee Ultrasound Verification -sivu.
• Jos kalibrointi epäonnistuu, näyttöön tulee Manual Rod Placement -sivu.

HUOMAUTUS: Voit säätää kuva-asetuksia painamalla näkymässä Image Settings -kuvaketta ②.
 

Ultraäänirekisteröintifantomin päällä on kalibroinnin aikana oltava suojus, jotta
ultraäänianturin steriiliys säilyy.

Ulkoisen ultraäänen käytön aloitus
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Onnistunut kalibrointi

Kalibrointialgoritmi käyttää kalibrointifantomin kalibrointipisteitä ultraäänianturin kalibrointiin.
Seuraavista kuvista näet, millaisessa muodostelmassa tunnistettujen ultraäänifantomin
kalibrointipisteiden on oltava, jotta kalibrointi onnistuu. Esimerkit ovat eri interventiosyvyyksistä.

Kalibrointi Kuvaus

• Vasemmalla olevassa ultraäänikuvassa ka-
librointipisteet on tunnistettu käyttämällä ka-
librointialgoritmia.

• Täsmää ultraäänianturi näkyvissä olevaan
kalibrointipistemuodostelmaan.

• Viisi kalibrointipistettä tunnistettiin käyttä-
mällä ultraäänianturia, jonka interventiosy-
vyys on 60 mm.

Tämä kalibrointimuodostelma tuottaa onnistu-
neen ultraäänianturin kalibroinnin.

• Täsmää ultraäänianturi näkyvissä olevaan
kalibrointipistemuodostelmaan.

• Kahdeksan kalibrointipistettä on näkyvissä,
kun interventiosyvyys on 80 mm.

Tämä kalibrointimuodostelma tuottaa onnistu-
neen ultraäänianturin kalibroinnin.

• Täsmää ultraäänianturi näkyvissä olevaan
kalibrointipistemuodostelmaan.

• Vähintään kahdeksan kalibrointipistettä on
näkyvissä, kun interventiosyvyys on 100
mm.

Tämä kalibrointimuodostelma tuottaa onnistu-
neen ultraäänianturin kalibroinnin.

Manuaalinen kalibrointi

Jos automaattinen kalibrointi epäonnistuu, näyttöön tulee Manual Rod Placement -valintaikkuna.
Tässä valintaikkunassa voit parantaa automaattista kalibrointia manuaalisesti säätämällä
automaattisen kalibroinnin valitsemia kalibrointipisteitä. Ultraäänikuvan
ultraäänirekisteröintifantomin valkoisia kalibrointipisteitä käytetään kalibrointiin.
Esitys siitä, miltä asianmukaisen manuaalisen sauvan sijoittamisen pitäisi näyttää, on
ultraäänifantomissa ①.
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①

Kuva 131 

②

Kuva 132 

Vaiheet

1.

Kalibrointiin käytetään kuvaa ultraäänikuvasta. Valitut kalibrointipisteet merkitään auto-
maattisesti valkoisilla kohdistusristikoilla. Kohdistusristikot sijaitsevat keskellä ultraääniku-
van valkoisia kalibrointipisteitä.
HUOMAUTUS: Jos rekisteröintifantomin kalibrointipisteet eivät näy näkymässä selkeästi,
valitse Try Again. Näyttöön palautuu Rod Detection -valintaikkuna, jossa voit suorittaa
uuden automaattisen kalibroinnin.
 

2.

• Voit siirtää kalibrointipistettä painamalla kyseisen pisteen kohdistusristikkoa. Valittu koh-
distusristikko korostetaan keltaisella.

• Sijoita kalibrointipiste painamalla haluamaasi kohtaa näytössä. Nykyinen piste (näkyy
keltaisena) siirtyy määritetylle alueelle. Säädä kalibrointipisteitä manuaalisesti, kunnes
ne täsmäävät ultraäänikuvan valkoisten pisteiden kanssa.

Voit tehdä hienosäädöt suurennetussa näkymässä ②.

3.

Sijoita kalibrointipisteet yksitellen.
• Lisää kalibrointipisteet tai valitse lisäpisteet painamalla Add Rod (Lisää sauva).
• Voit poistaa kalibrointipisteet tai sauvojen valinnan painamalla Remove Rod (Poista

sauva).
HUOMAUTUS: Kalibrointi edellyttää, että kalibrointipisteitä on vähintään viisi.
 

HUOMAUTUS: Pisteiden enimmäismäärä määräytyy kalibrointisyvyyden mukaan. Lisätie-
toja on Manual Rod Placement -sivulla.
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Vaiheet

4.

Suorita kalibroituihin pisteisiin perustuva uudelleenkalibrointi valitsemalla Calibrate (Ka-
libroi).
Jos kalibrointi epäonnistuu, näyttöön tulee Ultrasound Calibration Error -sivu. Valitse:
• Try Again, jos haluat parantaa kalibrointipisteiden sijoitusta.
• Cancel, jos haluat keskeyttää ultraäänen kalibroinnin.

Jos kalibrointi onnistuu, ohjelmisto kehottaa vahvistamaan tarkkuuden (katso s. 215).

Manuaalisen kalibroinnin muut toiminnot

Painike Käyttö

Add Rod

Lisää uuden kalibrointipisteen (kohdistusristikon) uuden pisteen määrittämisek-
si. Onnistunut kalibrointi edellyttää, että kalibrointipisteitä on vähintään viisi.
Sijoitettavien kalibrointipisteiden enimmäismäärä määräytyy interventiosyvyy-
den mukaan (katso s. 213).

Remove Rod Poistaa valitun (keltaisen) kohdistusristikon.

Reset Palauttaa manuaalista kalibrointia varten aluksi valitun kalibrointipisteen.

Try Again

Valitsemalla Try Again saat näkyviin Rod Detection -sivun automaattista ka-
librointia varten. Voit:
• suorittaa onnistuneen automaattisen kalibroinnin (katso s. 212) tai
• valita uuden ultraäänikuvan manuaalista kalibrointia varten.

Calibrate Suorittaa uuden kalibroinnin käyttämällä manuaalisesti määritettyjä kalibrointi-
pisteitä.

Cancel Peruuttaa ultraäänianturin kalibroinnin ja palauttaa näkyviin päänäytön.

Ultraäänikalibroinnin tarkistus

②①

Kuva 133 

Vaiheet

1. Aseta ultraäänianturi ultraäänirekisteröintifantomia vasten. Näkymässä ① näkyvien
pisteiden ja kohdistusristikoiden tulee täsmätä fantomin vastaavien kanssa.

2. Näkymässä ② näet kalibrointikerrokset ja ultraäänitiedot (näkyvät vihreinä). Vertaa anato-
misia merkintäpisteitä MR-/TT-tietoihin.
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Vaiheet

3.

Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse Recalibrate. Näyttöön tulee Rod Detection -valintaikkuna automaattista ult-

raäänen kalibrointia varten.
• Valitse Improve. Näyttöön tulee Manual Rod -valintaikkuna, jossa voit parantaa kalib-

rointia manuaalisesti.
• Hyväksy tarkistettu anturi valitsemalla Accept.
• Peruuta tarkistettu anturi valitsemalla Cancel. Sen jälkeen näkyviin tulee päänäyttö.

HUOMAUTUS: Interventiosyvyyden, taajuuden tai muiden ultraääniasetusten muuttaminen
ulkoisessa ultraäänilaitteessa mitätöi kalibroinnin. Tällöin tarvitaan uusi kalibrointi.
 

HUOMAUTUS: Lisätietoja ultraäänen tarkkuuden tarkistuksesta on osassa Anturin kalibroinnin
tarkistus (sivu s. 206).
 

Ultraäänen kalibrointitarkkuuden tarkistus

Tarkista ultraääniseurannan tarkkuus aina kalibroinnin jälkeen tarkistamalla, että
ultraäänianturi näkyy TT-/MR-tiedoissa oikein. Osoita anturilla anatomisia merkintäpisteitä
ja tarkista näytössä näkyvä sijainti.

Uudelleenkalibrointi

Jos anturia tarkistettaessa ilmenee epätarkkuutta, ultraäänianturi on kalibroitava uudelleen,
kunnes tarkkuus on riittävä.
Interventiosyvyyden, taajuuden tai muiden ultraääniasetusten muuttaminen ulkoisessa
ultraäänilaitteessa mitätöi kalibroinnin, minkä jälkeen tarvitaan uusi kalibrointi.
Valitsemalla Ultrasound Verification -sivulla Recalibrate saat näyttöön Rod Detection -sivun,
jolla voit kalibroida ultraäänianturin automaattisesti uudelleen.

Ulkoisen ultraäänen käytön aloitus
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11.3 Ulkoisen ultraäänen työkalut
11.3.1 Työkalujen käyttö

Ultraäänityökalujen käyttö

Kun olet tarkistanut kalibroinnin, Tools > Ultrasound -valintaikkunassa näkyvät kaikki External
Ultrasound -toiminnon yhteydessä käytettävissä olevat työkalut. 

Kuva 134 

Käytettävissä olevat työkalut

Kun hankittuna on External Ultrasound -ohjelmistolisenssi, käytettävissä ovat seuraavat
ultraäänityökalut:

Työkalu Kuvaus Katso

Ultrasound Probes (Ult-
raäänianturit)

Valitse ja tarkista esikalibroitu ultraäänianturi tai kalibroi
uusi anturi tai interventiosyvyys. Sivu 205

Switch to BK Medical Ult-
rasound (Siirry BK Medi-
cal -ultraääneen)

BK Medical -ultraäänen käyttö. Sivu 226

Kuva-asetukset Säädä ultraäänikuvan asetuksia, kuten kirkkautta, kont-
rastia ja kylläisyyttä. Sivu 218

Object Shift Sijoita suunnitellut objektit uudelleen. Sivu 153

Ultrasound Landmarks Määritä merkintäpisteet ultraäänikuvan avulla. Sivu 165

3-D Ultrasound Acquisiti-
on Määritä kolmiulotteisen ultraäänen kuvajoukko. Sivu 219
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11.3.2 Kuva-asetukset

Yleistä tietoa

Image Settings -valintaikkunassa voit säätää kuva-asetuksia liukusäätimillä. Jos haluat lisätietoja
kuva-asetuksista, katso s. 53.

Kuva-asetusten säätö

Kuva 135 

Vaihtoehdot

Valitsemalla Tools > Ultrasound saat näyttöön Image Settings -valintaikkunan, jossa voit tehdä
kuva-asetuksiin muutoksia (katso s. 217).

Paina Image Settings -kuvaketta, joka sijaitsee Ultrasound- ja Ultrasound Inline -
näkymissä.

Ulkoisen ultraäänen työkalut
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11.4 3-D Ultrasound Acquisition
11.4.1 Perustietoja

Yleiskuvaus

3-D Ultrasound Acquisition -toiminnon avulla voit luoda leikkauksen aikana uuden kuvajoukon
kuvaamalla määritetyn alueen potilaan päästä. Uutta kuvajoukkoa voidaan käyttää navigointiin.

Uuden tiedon tarkkuus

Jos ultraäänisovitin löystyy, leikkauksen aikana luotu kolmiulotteinen ultraäänikuvajoukko
ei ehkä vastaa preoperatiivista kuvajoukkoa.

Kolmiulotteisen ultraäänen tiedot saattavat poiketa jonkin ajan kuluttua todellisesta
potilaan anatomiasta esimerkiksi aivojen tilassa tapahtuneen muutoksen tai kasvaimen
poiston vuoksi.

3-D Ultrasound Acquisition -toiminto voidaan suorittaa tarkasti vain kudokselle, jonka
sijainti on vakio suhteessa Mayfield-vertailualustaan.

Vinkkejä kolmiulotteisen ultraäänikuvan luontiin

Kuva 136 
• Siirrä sovitinta yhdellä pitkällä, hitaalla ja tasaisella pyyhkäisyliikkeellä (noin 10 sekuntia).
• Seuranta-alustan on oltava mahdollisimman paljon kameraan päin.
• Älä siirrä sovitinta kahdesti saman alueen ylitse.
• Pidä sovitinta karkeasti kohtisuorassa. Vain lievä kallistuminen on hyväksyttävää.
• Ultraäänilaitteen on pysyttävä tarkennettuna kohdealueelle.

Jotta voidaan välttyä viiveeltä ultraäänikuvan ja sen TT-/MR-kuvien korrelaation välillä,
siirrä anturia hitaasti ja tasaisesti. Paras mahdollinen tarkkuus saadaan aikaan keräämällä
ultraäänitiedot yhdellä hitaalla pyyhkäisyllä.
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Acquisition of 3-D Ultrasound -valintaikkunan käyttö

Kuva 137 

Vaihe

Valitse Ultrasound > Tools ja avaa Acquisition of 3-D Ultrasound -valintaikkuna valitsemalla
3-D Ultrasound Acquisition.

Ultraäänikuvien tallennus

Vaiheet

1.

• Aseta anturi kohdealuetta vasten ja aloita ultraäänitietojen tallennus valitsemalla Start.
• Tallenna ultraäänikuvat tarkasti siirtämällä anturia hitaasti. Varo, ettet vaurioita potilaan

kudosta.
HUOMAUTUS: Näyttöön tulee Stop-painike.
 

2.
Kun ultraäänikuvien tallennus on valmis, valitse Stop.
HUOMAUTUS: Voit jatkaa ultraäänikuvien tallennusta jopa 500 kuvaan saakka valitse-
malla uudelleen Start.
 

3. Tallenna luomasi kuvajoukko valitsemalla Accept.

4. Jos ultraäänikuvat on jo tallennettu, voit poistaa ne valitsemalla Clear.

Tallennetut kuvat

Ohjelmisto voi tallentaa jopa 500 kuvaa, jotka muodostavat yhden kuvajoukon. Uutta kuvajoukkoa
voidaan käyttää navigointiin (katso s. 139).

3-D Ultrasound Acquisition
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11.5 Ultraäänikuvat
11.5.1 Yleiskuvaus

Yleistä tietoa

Voit näyttää reaaliaikaisia ultraäänikuvia. Kuvissa näkyvät suunnitellut liikeradat, objektit ja pisteet.

Ennen aloitusta

Varmista, että ultraäänen videotulo on määritetty (katso s. 210).

Ultraäänikuvien näyttö

Vaiheet

1. Paina näytössä sen näkymän silmäkuvaketta, jonka haluat näyttää.

2. Valitse Other Views -välilehti.

3.

Paina Ultrasound-näkymää tai Ultrasound Inline -näkymää. Valintaikkuna sulkeutuu, ja
valittu ultraäänikuva päivitetään näkymään.
HUOMAUTUS: Ultrasound Inline -näkymässä on valittava myös tietojoukko (katso s.
223).
 

Ultraäänikuvien lukitus

Voit lukita ultraääninäkymän käyttämällä ultraääninäkymän Ultrasound Freeze -kuvaketta.

Vaiheet

1.
Paina ei-aktiivisena olevaa Ultrasound Freeze -kuvaketta Ultrasound-näky-
mässä tai Ultrasound Inline -näkymässä.
Tämä vaikuttaa vain ultraääninäkymään, jossa kuvake on aktiivinen.

2. Poista ultraäänikuvan lukitus painamalla aktiivisena olevaa Ultrasound Freeze
-kuvaketta.

Kun haluat lukita ultraäänikuvia, käytä ohjelmiston Ultrasound Freeze -toimintoa, älä
ultraäänilaitteen vastaavaa toimintoa.

Erilaiset ultraääninäkymät

Näkymä Kuvaus

Ultrasound
Tässä näkymässä voit näyttää ultraäänikuvan.
Kuvissa näkyvät suunnitellut liikeradat, objektit ja pisteet.

Ultrasound Inline
Tässä näkymässä voit näyttää valitun kuvajoukon ja TT-/MR-tiedot rekonst-
ruoituina siten, että ne vastaavat ultraääntä (katso s. 223).
Kuvissa näkyvät suunnitellut liikeradat, objektit ja pisteet.
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Ultraääninäkymän suunta ja potilaan suunta ovat riippumattomia toisistaan. Jos
suuntausta muutetaan aksiaalisessa, koronaalisessa ja sagittaalisessa näkymässä,
muutoksella ei ole vaikutusta ultraääninäkymään.

Videokuva ja ultraäänikuvat saattavat näkyä viiveellä, jos järjestelmän täysi kapasiteetti on
käytössä.

Ultraäänikuvat
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11.5.2 Ultrasound Inline -näkymä

Yleiskuvaus

Ultrasound Inline -näkymässä voit näyttää valitun kuvajoukon siten, että se sisältää ultraäänen
kanssa yhteensopiviksi rekonstruoidut TT- tai MR-tiedot.

Ultraäänirekonstruktion näyttö

Vaiheet

1. Paina silmäkuvaketta.

2. Valitse Other Views -välilehti. 

3. Paina Ultrasound Inline -näkymää. Valintaikkuna sulkeutuu, ja ultraäänirekonstruktio
päivitetään Ultrasound Inline -näkymään.

4.
Jos käytettävissä on useampia kuvajoukkoja, näyttöön tulee Select Set -valintaikkuna.
Valitse kuvajoukko, jonka haluat näyttää näkymässä. Valintaikkuna sulkeutuu, ja ultraää-
nirekonstruktio päivitetään Ultrasound Inline -näkymään.

Kuvanäyttö

Ylhäällä oikealla näkyy Ultrasound Inline -näkymä ①.

①

Kuva 138 

Ultrasound Inline -näkymän asetus kerrokseksi

Vaiheet

1.

Aseta ultraäänirekonstruktio ja ultraäänivideokuva päällekkäin painamalla ei-ak-
tiivisena olevaa Overlay-kuvaketta.
HUOMAUTUS: Jos ulkoisen ultraäänilaitteen Doppler-tila aktivoidaan, tarkista
väritiedot ulkoisesta näytöstä.
 

2. Poista Overlay käytöstä painamalla aktiivista Overlay-kuvaketta.
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Kerrokseksi asetettu ultraäänivideokuva voi peittää alleen alla olevan kuvajoukon tärkeitä
rakenteita. Näytä kuvajoukko lisänäkymässä tai poista ultraäänen kerrostus käytöstä, kun
haluat tarkastella piilossa olevia rakenteita.

Kerrostuksen säätö

Paina Image Settings -kuvaketta Ultrasound Inline -näkymässä ja valitse Overlay-välilehti
Image Settings -valintaikkunassa.

①

③

②

④

Kuva 139 

Nro Käyttö

① Säätää kuvan Lower Threshold -arvoa. Ultraäänikuvan tummemmat alueet eivät näy.

② Säätää kuvan Upper Threshold -arvoa. Ultraäänikuvan vaaleammat alueet eivät näy.

③ Säätää ultraäänikuvan Intensity-arvoa, jolla voidaan muuttaa kerrokseksi asetetun ult-
raäänikuvan läpinäkyvyyttä.

④ Green Overlay -kuvakkeella voit muuttaa ultraäänikuvan värin vihreän sävyiksi.

Ultraäänikuvat
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11.5.3 Ultraääninäkymän määritys

Yleistä tietoa

Voit näyttää reaaliaikaisia ultraäänikuvia. Kuvissa näkyvät suunnitellut liikeradat, objektit ja pisteet.
Seuraavassa on esimerkki näkymäasettelusta.

Suositeltava näkymäasettelu

① ② ③

④⑥ ⑤

Kuva 140 

Nro Näkymä

① Aksiaalinen

② Koronaalinen

③ Sagittaalinen

④ Kolmiulotteinen yleiskuvaus

⑤ Ultrasound Inline -näkymä ilman kerrosta

⑥ Ultrasound Inline -näkymä, jossa on kerros

Seurattavan, kalibroidun ultraäänianturin kärki on identtinen näytössä näkyvän ultraäänikolon
yläosan kanssa. Näytössä näkyvä liikerata sijaitsee ultraäänitasolla.
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11.6 BK Medical -ultraääni
11.6.1 Perustietoja BK Medical -ultraäänestä

Yleistä tietoa

Kudoksen vetäytymisen, nestevajauksen tai kasvaimen poiston seurauksena syntynyt aivojen
tilan muutos voi heikentää preoperatiivisiin kuviin perustuvan navigoinnin tarkkuutta. Navigoidun
ultraäänen avulla voidaan:
• tunnistaa aivojen tilan muutos ja korjata se leikkauksen aikana
• visualisoida ja merkitä suonet.

Ennen aloitusta

• Potilas on rekisteröitävä.
• Varmista, että ultraäänilaite on yhdistetty navigointijärjestelmään oikein.
• Varmista, että ultraäänisovitin on kiinnitetty ultraäänianturiin.

Lue huolellisesti Instrumenttien käyttöohjeen luvut Ultraäänisovittimet ja
Ultraäänirekisteröintifantomi ennen ultraääniominaisuuksien käyttöä.

Ennen ultraääniohjatun navigoinnin aloittamista ultraäänianturi on kalibroitava
ultraäänirekisteröintifantomin avulla.

Rajoitukset

Tässä käyttöohjeessa kuvataan, kuinka ohjelmiston avulla voidaan ottaa ja hallita
ultraäänikuvia. Tässä käyttöohjeessa ei esitetä:
• ultraäänitutkimuksen tai muiden lääkinnällisten toimenpiteiden suoritusohjeita
• ultraäänitutkimusten tai muiden lääkinnällisten toimenpiteiden käytäntöjä
• otettujen kuvien tulkintoja.

Ohjelmiston BK Medical Ultrasound -ominaisuuksien käyttö edellyttää, että olet saanut
edellytetyn koulutuksen ja olet pätevä suorittamaan ultraäänitutkimuksiin liittyviä kliinisiä
toimenpiteitä.

Näytössä näkyvät ultraäänikuvat

Navigointinäytössä näkyvät ultraäänikuvat eivät sovellu diagnostiseen käyttöön. Käytä
ultraäänilaitteen näyttöä, kun edellytetään hyvää kuvanlaatua.

BK Medical -ultraääni
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11.6.2 BK Medical -ultraäänen käynnistäminen

Yleistä tietoa

Ultraäänen integrointi edellyttää videoyhteyttä ultraäänilaitteesta navigointijärjestelmään. BK
Medical -ultraäänilaite edellyttää suoraa verkkoyhteyttä Brainlabin järjestelmään.

Ultraäänen aktivointi

Kuva 141 

Vaihe

Valitse Tools > Ultrasound.
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11.6.3 Ultraäänianturin valinta

Yleistä tietoa

Jotta ultraäänianturi voitaisiin navigoida, anturi on ensin kalibroitava vähintään kerran.

Ultraäänianturin valinta

Kuva 142 

Vaihe

Valitse kohdassa Tools > Ultrasound > Probes navigointiin käytettävä BK Medical -anturi pai-
namalla sitä vastaavaa kuvaketta.
Ohjelmisto kehottaa tarkistamaan anturin (katso s. 206).
HUOMAUTUS: Valitsemasi kalibroitu anturi näkyy korostettuna.
 

Valitse navigoinnin aikana käytettävä ultraäänianturi.

Muut vaihtoehdot

Vaihtoehdot

Voit lisätä uuden anturin valitsemalla Add New Probe. Valintaikkunasekvenssi tulee näkyviin uu-
den anturin kalibrointia varten (katso s. 231).

Voit poistaa haluamasi luettelossa olevan anturin valitsemalla sitä vastaavan X-painikkeen. Si-
nua pyydetään vahvistamaan tekemäsi valinta.
HUOMAUTUS: Kulloinkin aktiivista ultraäänianturia ei voi poistaa.
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11.6.4 Anturin kalibroinnin tarkistus

Yleistä tietoa

Jokaisen ultraäänianturin kalibroinnin tai valmiiksi kalibroidun anturin valinnan jälkeen on tärkeää
tarkistaa kalibroinnin tarkkuus sen varmistamiseksi, että kuvat näkyvät oikein.

Ultrasound Verification -valintaikkuna

8

②①

Kuva 143 

Nro Komponentti

①

Kun ultraäänianturi on ultraäänirekisteröintifantomia vasten, näytössä näkyy fantomin
ultraäänikuva.
• Pienet valkoiset alueet kuvassa edustavat kalibrointipisteitä (fantomin linjojen leikkaus-

kohta).
• Keltaiset kohdistusristikot ilmaisevat anturin sijainnin perusteella lasketut kalibrointipis-

teiden sijainnit.

② Kun ultraäänianturi on potilaan kalloa vasten, valittu kuvajoukko rekonstruoidaan todelli-
sen ultraäänitason suuntaisesti. Voit verrata anatomisia merkintäpisteitä MR-/TT-tietoihin.

Jos käytössä on Doppler-tila, tarkista tarkistussivulla, että värit näkyvät oikein, käyttämällä
ulkoista ultraääninäyttöä. Doppler-tilan näkyminen oikein edellyttää S-videotuloliitäntää.

Ultraääni-Dopplerin navigointinäytössä näkyvät tiedot saattavat poiketa
ultraäänijärjestelmässä esitettävistä tiedoista. Tarkista näyttö vertaamalla sitä ulkoiseen
ultraäänijärjestelmään, jotta saadaan yksityiskohtaisempi kuva.

Tarkistustiheys

Tarkista kalibroinnin tarkkuus jatkuvasti istunnon aikana, kun käytät ultraääniohjattua
navigointia.

Tarkkuuden tarkistus fantomin avulla (vaihtoehto 1)

Vaiheet

1. Pidä anturia pystysuunnassa ultraäänirekisteröintifantomissa.
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Vaiheet

2.
Tarkista kuvanäkymässä ①, että keltaiset kohdistusristikot vastaavat valkoisten alueiden
sijaintia. Jos kaikki kohdistusristikot ovat täsmälleen valkoisten alueiden päällä, kalibrointi
on tarkka.

3. Varmista tarkkuus liikuttamalla anturia hitaasti ja tarkistamalla, vastaako kohdistusristikoi-
den liike sauvojen liikettä.

Tarkkuuden tarkistus suoraan kallosta (vaihtoehto 2)

Vaiheet

1. Pidä anturia merkintäpisteessä potilaan kallossa.

2. Tarkista Ultrasound Inline -näkymässä ② (katso s. 223), että ultraäänikuvan suunta vas-
taa potilastietoja.

Seuraavat vaiheet

Vaihtoehdot

Jos tarkkuus on riittävä, vahvista kalibrointi valitsemalla Accept.

Jos tarkkuus ei ole riittävä, valitse Recalibrate.
Näyttöön tulee Rod Detection -valintaikkuna (katso s. 212).

Ensimmäisellä ultraäänianturin kalibrointikerralla voit parantaa kalibrointia myös manuaalisesti.
Valitse Improve. Näyttöön tulee Manual Rod Placement -valintaikkuna (katso s. 213).

Muut vaihtoehdot

Painike Käyttö

Flip

Flip-painikkeella voit säätää ultraäänikuvaa käyttäjän tarpeiden mukaan
samalla tavoin kuin ultraäänilaitteessa.
Kääntää ultraääninäkymää ja potilastietonäkymää pystysuunnassa. Voit
suunnata kuvan määritetyn sijainnin tai potilaan asemoinnin mukaisesti.
HUOMAUTUS: Kääntöominaisuuden käyttö mitätöi ultraäänianturin jo
tehdyn kalibroinnin. Valitsemalla tarkistussivulla Flip voit mukauttaa ult-
raäänikuvaa käyttäjän tarpeiden mukaan.
 

Recalibrate Recalibrate avaa Rod Detection -valintaikkunan, jossa voit parantaa ka-
librointia käyttämällä automaattista kalibrointia (katso s. 212).

Improve

Improve avaa Manual Rod Placement -valintaikkunan. Voit nyt parantaa
kalibrointia manuaalisesti (katso s. 213).
HUOMAUTUS: Improve-toimintoa voi käyttää vain välittömästi sen jäl-
keen, kun ultraäänianturi on kalibroitu ensimmäisen kerran.
 

Accept Hyväksyy tarkistetun ultraäänen.

Cancel

Peruuttaa ultraäänen ja palauttaa näkyviin päänäytön.
HUOMAUTUS: Jos ultraäänianturi on jo valittu ja tarkistettu, tämä aiem-
min valittu anturi säilyy valittuna anturina, kun tarkistussivulla valitaan
Cancel.
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11.6.5 Uuden BK Medical -ultraäänianturin kalibrointi

Yleistä tietoa

Kalibrointi on suoritettava, jos:
• antureita ei ole kalibroitu
• kaikki kalibroidut anturit on poistettu
• anturin kalibroinnin tarkistus epäonnistuu.

Kalibroinnin varotoimet

Ultraäänirekisteröintifantomin päällä on kalibroinnin aikana oltava suojus, jotta
ultraäänianturin steriiliys säilyy.

Esikalibroidut BK Medical -ultraäänianturit kalibroidaan vähintään kahdeksalla näkyvissä
olevalla kalibrointisauvalla. Näin toimitaan tavallisesti vähintään 7 cm:n mutta enintään 11
cm:n syvyydessä.

Automaattisen kalibroinnin suorittaminen

Rod Detection -valintaikkunassa saat reaaliajassa palautetta siitä, mitä kuva-objekteja
automaattisessa kalibroinnissa käytetään.

①

Kuva 144 

Vaiheet

1. Määritä syvyydeksi 8 cm (mikäli mahdollista), jolloin kaikki kahdeksan sauvaa ovat näky-
vissä.

2.
Säädä punaisia viivoja ① suodattaaksesi pois kuva-artefaktit, jotka saatetaan havaita
sauvoina. Kaikki ylemmän viivan yläpuolella ja alemman viivan alapuolella oleva ohite-
taan.

3. Pidä anturin kärkeä pystysuorassa asennossa ultraäänirekisteröintifantomin kumisen
osan keskikohtaa vasten ja varmista, että ultraäänitaso on suunnattu fantomiin.
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Vaiheet

4.

Ultraäänikuvan valkoiset kalibrointipisteet näkyvät vihreällä ympyröityinä, jos ohjelmiston
kalibrointialgoritmi tunnistaa ne. Ultraäänilaitteen on oltava paikallaan joidenkin sekuntien
ajan.
• Jos kalibrointi onnistuu, näyttöön tulee Ultrasound Verification -sivu.
• Jos kalibrointi epäonnistuu, näyttöön tulee Manual Rod Placement -sivu.

Manuaalinen kalibrointi

Jos automaattinen kalibrointi epäonnistuu, näyttöön tulee Manual Rod Placement -valintaikkuna.
Tässä valintaikkunassa voit parantaa automaattista kalibrointia manuaalisesti säätämällä
automaattisen kalibroinnin valitsemia kalibrointipisteitä. Ultraäänikuvan
ultraäänirekisteröintifantomin valkoisia kalibrointipisteitä käytetään kalibrointiin.
Esitys siitä, miltä asianmukaisen manuaalisen sauvan sijoittamisen pitäisi näyttää, on
ultraäänifantomissa ①.

①

Kuva 145 

②

Kuva 146 

Vaiheet

1.

Kalibrointiin käytetään kuvaa ultraäänikuvasta. Valitut kalibrointipisteet merkitään auto-
maattisesti valkoisilla kohdistusristikoilla. Kohdistusristikot sijaitsevat keskellä ultraääniku-
van valkoisia kalibrointipisteitä.
HUOMAUTUS: Jos rekisteröintifantomin kalibrointipisteet eivät näy näkymässä selkeästi,
valitse Try Again. Näyttöön palautuu Rod Detection -valintaikkuna, jossa voit suorittaa
uuden automaattisen kalibroinnin.
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Vaiheet

2.

• Voit siirtää kalibrointipistettä painamalla kyseisen pisteen kohdistusristikkoa. Valittu koh-
distusristikko korostetaan keltaisella.

• Sijoita kalibrointipiste painamalla haluamaasi kohtaa näytössä. Nykyinen piste (näkyy
keltaisena) siirtyy määritetylle alueelle. Säädä kalibrointipisteitä manuaalisesti, kunnes
ne täsmäävät ultraäänikuvan valkoisten pisteiden kanssa.

Voit tehdä hienosäädöt suurennetussa näkymässä ②.

3.

Sijoita kalibrointipisteet yksitellen.
• Lisää kalibrointipisteet tai valitse lisäpisteet painamalla Add Rod.
• Voit poistaa kalibrointipisteet tai sauvojen valinnan painamalla Remove Rod.

HUOMAUTUS: Kalibrointi edellyttää, että kalibrointipisteitä on vähintään kahdeksan.
 

4.

Suorita kalibroituihin pisteisiin perustuva uudelleenkalibrointi valitsemalla Calibrate.
Jos kalibrointi epäonnistuu, näyttöön tulee Ultrasound Calibration Error -sivu. Valitse:
• Try Again, jos haluat parantaa kalibrointipisteiden sijoitusta.
• Cancel, jos haluat keskeyttää ultraäänen kalibroinnin.

Jos kalibrointi onnistuu, ohjelmisto kehottaa vahvistamaan tarkkuuden (katso s. 215).

Manuaalisen kalibroinnin muut toiminnot

Painike Käyttö

Add Rod
Lisää uuden kalibrointipisteen (kohdistusristikon) uuden pisteen määrittämisek-
si. Onnistunut kalibrointi edellyttää, että kalibrointipisteitä on vähintään kahdek-
san.

Remove Rod Poistaa valitun (keltaisen) kohdistusristikon.

Reset Palauttaa manuaalista kalibrointia varten aluksi valitun kalibrointipisteen.

Try Again

Valitsemalla Try Again saat näkyviin Rod Detection -sivun automaattista ka-
librointia varten. Voit:
• suorittaa onnistuneen automaattisen kalibroinnin (katso s. 212) tai
• valita uuden ultraäänikuvan manuaalista kalibrointia varten.

Calibrate Suorittaa uuden kalibroinnin käyttämällä manuaalisesti määritettyjä kalibrointi-
pisteitä.

Cancel Peruuttaa ultraäänianturin kalibroinnin ja palauttaa näkyviin päänäytön.
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Ultraäänikalibroinnin tarkistus

8

②①

Kuva 147 

Vaiheet

1. Aseta ultraäänianturi ultraäänirekisteröintifantomia vasten. Näkymässä ① näkyvien
pisteiden ja kohdistusristikoiden tulee täsmätä fantomin vastaavien kanssa.

2. Näkymässä ② näet kalibrointikerrokset ja ultraäänitiedot (näkyvät vihreinä). Vertaa anato-
misia merkintäpisteitä MR-/TT-tietoihin.

3.

Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse Recalibrate. Näyttöön tulee Rod Detection -valintaikkuna automaattista ult-

raäänen kalibrointia varten.
• Valitse Improve. Näyttöön tulee Manual Rod -valintaikkuna, jossa voit parantaa kalib-

rointia manuaalisesti.
• Hyväksy tarkistettu anturi valitsemalla Accept.
• Peruuta tarkistettu anturi valitsemalla Cancel. Sen jälkeen näkyviin tulee päänäyttö.

HUOMAUTUS: Lisätietoja ultraäänen tarkkuuden tarkistuksesta on osassa Anturin kalibroinnin
tarkistus (sivu s. 229).
 

Ultraäänen kalibrointitarkkuuden tarkistus

Tarkista ultraääniseurannan tarkkuus aina kalibroinnin jälkeen tarkistamalla, että
ultraäänianturi näkyy TT-/MR-tiedoissa oikein. Osoita anturilla anatomisia merkintäpisteitä
ja tarkista näytössä näkyvä sijainti.
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11.6.6 BK Medical -ultraäänityökalut

Ultraäänityökalujen käyttö

Kun olet tarkistanut kalibroinnin, Tools > Ultrasound -valintaikkunassa näkyvät kaikki BK
Medical Ultrasound -toiminnon yhteydessä käytettävissä olevat työkalut.

Kuva 148 
Kun hankittuna on BK Medical Ultrasound -ohjelmistolisenssi, käytettävissä ovat seuraavat
ultraäänityökalut:

Työkalu Kuvaus Katso

Ultrasound Probes Valitse ja tarkista esikalibroitu ultraäänianturi tai kalibroi
uusi anturi. Sivu 228

Disconnect BK Medical
(BK Medicalin irtikytken-
tä)

Kytkee kulloisenkin ultraäänianturin irti. Sivu 226

Object Shift Sijoita suunnitellut objektit uudelleen. Sivu 153

Ultrasound Landmarks Määritä ultraäänikuvan sisäpuolella olevat merkintäpis-
teet. Sivu 165

3-D Ultrasound Acquisiti-
on Määritä kolmiulotteisen ultraäänen kuvajoukko. Sivu 236
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11.6.7 Kolmiulotteisen BK Medical -ultraäänikuvan luonti

Yleiskuvaus

3-D Ultrasound Acquisition -toiminnon avulla voit luoda leikkauksen aikana uuden kuvajoukon
kuvaamalla määritetyn alueen potilaan päästä. Uutta kuvajoukkoa voidaan käyttää navigointiin.

Uuden tiedon tarkkuus

Jos ultraäänisovitin löystyy, leikkauksen aikana luotu kolmiulotteinen ultraäänikuvajoukko
ei ehkä vastaa preoperatiivista kuvajoukkoa.

Kolmiulotteisen ultraäänen tiedot saattavat poiketa jonkin ajan kuluttua todellisesta
potilaan anatomiasta esimerkiksi aivojen tilassa tapahtuneen muutoksen tai kasvaimen
poiston vuoksi.

3-D Ultrasound Acquisition -toiminto voidaan suorittaa tarkasti vain kudokselle, jonka
sijainti on vakio suhteessa Mayfield-vertailualustaan.

Vinkkejä kolmiulotteisen ultraäänikuvan luontiin

Kuva 149 
• Siirrä sovitinta yhdellä pitkällä, hitaalla ja tasaisella pyyhkäisyliikkeellä (noin 10 sekuntia).
• Seuranta-alustan on oltava mahdollisimman paljon kameraan päin.
• Älä siirrä sovitinta kahdesti saman alueen ylitse.
• Pidä sovitinta karkeasti kohtisuorassa. Vain lievä kallistuminen on hyväksyttävää.
• Ultraäänilaitteen on pysyttävä tarkennettuna kohdealueelle.

Jotta voidaan välttyä viiveeltä ultraäänikuvan ja sen TT-/MR-kuvien korrelaation välillä,
siirrä anturia hitaasti ja tasaisesti. Paras mahdollinen tarkkuus saadaan aikaan keräämällä
ultraäänitiedot yhdellä hitaalla pyyhkäisyllä.
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Acquisition of 3-D Ultrasound -valintaikkunan käyttö

Kuva 150 

Vaihe

Valitse Ultrasound > Tools ja avaa Acquisition of 3-D Ultrasound -valintaikkuna valitsemalla
3-D Ultrasound Acquisition.

Ultraäänikuvien tallennus

Vaiheet

1.

• Aseta anturi kohdealuetta vasten ja aloita ultraäänitietojen tallennus valitsemalla Start.
• Tallenna ultraäänikuvat tarkasti siirtämällä anturia hitaasti. Varo, ettet vaurioita potilaan

kudosta.
HUOMAUTUS: Näyttöön tulee Stop-painike.
 

2.
Kun ultraäänikuvien tallennus on valmis, valitse Stop.
HUOMAUTUS: Voit jatkaa ultraäänikuvien tallennusta jopa 500 kuvaan saakka valitse-
malla uudelleen Start.
 

3. Tallenna luomasi kuvajoukko valitsemalla Accept.

4. Jos ultraäänikuvat on jo tallennettu, voit poistaa ne valitsemalla Clear.

Tallennetut kuvat

Ohjelmisto voi tallentaa jopa 500 kuvaa, jotka muodostavat yhden kuvajoukon. Uutta kuvajoukkoa
voidaan käyttää navigointiin (katso s. 139).
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11.6.8 BK Medical -ultraäänikuvat

Yleistä tietoa

Voit näyttää reaaliaikaisia ultraäänikuvia. Kuvissa näkyvät suunnitellut liikeradat, objektit ja pisteet.

Ennen aloitusta

Varmista, että ultraäänilaite on yhdistetty oikein navigointijärjestelmään verkkoyhteyden
välityksellä.

Ultraäänikuvien näyttö

Vaiheet

1. Paina näytössä sen näkymän silmäkuvaketta, jonka haluat näyttää.

2. Valitse Other Views -välilehti.

3.

Paina Ultrasound-näkymää tai Ultrasound Inline -näkymää. Valintaikkuna sulkeutuu, ja
valittu ultraäänikuva päivitetään näkymään.
HUOMAUTUS: Ultrasound Inline -näkymässä on valittava myös tietojoukko (katso s.
223).
 

Ultraäänikuvien lukitus

Voit lukita ultraääninäkymän käyttämällä ultraääninäkymän Ultrasound Freeze -kuvaketta.

Vaiheet

1.
Paina ei-aktiivisena olevaa Ultrasound Freeze -kuvaketta Ultrasound-näky-
mässä tai Ultrasound Inline -näkymässä.
Tämä vaikuttaa vain ultraääninäkymään, jossa kuvake on aktiivinen.

2. Poista ultraäänikuvan lukitus painamalla aktiivisena olevaa Ultrasound Freeze
-kuvaketta.

Kun haluat lukita ultraäänikuvia, käytä ohjelmiston Ultrasound Freeze -toimintoa, älä
ultraäänilaitteen vastaavaa toimintoa.

Erilaiset ultraääninäkymät

Näkymä Kuvaus

Ultrasound
Tässä näkymässä voit näyttää ultraäänikuvan.
Kuvissa näkyvät suunnitellut liikeradat, objektit ja pisteet.

Ultrasound Inline
Tässä näkymässä voit näyttää valitun kuvajoukon ja TT-/MR-tiedot rekonst-
ruoituina siten, että ne vastaavat ultraääntä (katso s. 223).
Kuvissa näkyvät suunnitellut liikeradat, objektit ja pisteet.

Ultraääninäkymän suunta ja aksiaalisessa, koronaalisessa ja sagittaalisessa näkymässä
käytetty potilaan suunta ovat riippumattomia toisistaan. Jos suuntausta muutetaan
aksiaalisessa, koronaalisessa ja sagittaalisessa näkymässä, muutoksella ei ole vaikutusta
ultraääninäkymään.
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Videokuva ja ultraäänikuvat saattavat näkyä viiveellä, jos järjestelmän täysi kapasiteetti on
käytössä.
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11.6.9 Ultrasound Inline -näkymä

Yleiskuvaus

Ultrasound Inline -näkymässä voit näyttää valitun kuvajoukon siten, että se sisältää ultraäänen
kanssa yhteensopiviksi rekonstruoidut TT- tai MR-tiedot.

Ultraäänirekonstruktion näyttö

Vaiheet

1. Paina silmäkuvaketta.

2. Valitse Other Views -välilehti. 

3. Paina Ultrasound Inline -näkymää. Valintaikkuna sulkeutuu, ja ultraäänirekonstruktio
päivitetään Ultrasound Inline -näkymään.

4.
Jos käytettävissä on useampia kuvajoukkoja, näyttöön tulee Select Set -valintaikkuna.
Valitse kuvajoukko, jonka haluat näyttää näkymässä. Valintaikkuna sulkeutuu, ja ultraää-
nirekonstruktio päivitetään Ultrasound Inline -näkymään.

Kuvanäyttö

Ylhäällä oikealla näkyy Ultrasound Inline -näkymä ①.

①

Kuva 151 

Ultrasound Inline -näkymän asetus kerrokseksi

Vaiheet

1.

Aseta ultraäänirekonstruktio ja ultraäänivideokuva päällekkäin painamalla ei-ak-
tiivisena olevaa Overlay-kuvaketta.
HUOMAUTUS: Jos ultraäänilaitteen Doppler-tila aktivoidaan, tarkista väritiedot
ulkoisesta näytöstä.
 

BK Medical -ultraääni

240 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Vaiheet

2. Poista Overlay käytöstä painamalla aktiivista Overlay-kuvaketta.

Kerrokseksi asetettu ultraäänivideokuva voi peittää alleen alla olevan kuvajoukon tärkeitä
rakenteita. Näytä kuvajoukko lisänäkymässä tai poista ultraäänen kerrostus käytöstä, kun
haluat tarkastella piilossa olevia rakenteita.

Kerrostuksen säätö

Paina Image Settings -kuvaketta Ultrasound Inline -näkymässä ja valitse Overlay-välilehti
Image Settings -valintaikkunassa.

①

③

②

④

Kuva 152 

Nro Käyttö

① Säätää kuvan Lower Threshold -arvoa. Ultraäänikuvan tummemmat alueet eivät näy.

② Säätää kuvan Upper Threshold -arvoa. Ultraäänikuvan vaaleammat alueet eivät näy.

③ Säätää ultraäänikuvan Intensity-arvoa, jolla voidaan muuttaa kerrokseksi asetetun ult-
raäänikuvan läpinäkyvyyttä.

④ Green Overlay -kuvakkeella voit muuttaa ultraäänikuvan värin vihreän sävyiksi.
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11.6.10 Ultraääninäkymän määritys

Yleistä tietoa

Voit näyttää reaaliaikaisia ultraäänikuvia. Kuvissa näkyvät suunnitellut liikeradat, objektit ja pisteet.
Seuraavassa on esimerkki näkymäasettelusta.

Suositeltava näkymäasettelu

① ② ③

④⑥ ⑤

Kuva 153 

Nro Näkymä

① Aksiaalinen

② Koronaalinen

③ Sagittaalinen

④ Kolmiulotteinen yleiskuvaus

⑤ Ultrasound Inline -näkymä ilman kerrosta

⑥ Ultrasound Inline -näkymä, jossa on kerros

Seurattavan, kalibroidun ultraäänianturin kärki on identtinen näytössä näkyvän ultraäänikolon
yläosan kanssa. Näytössä näkyvä liikerata sijaitsee ultraäänitasolla.
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12 PAINT-NAVIGOINTI
12.1 Perustietoja
12.1.1 Yleiskuvaus

Yleistä tietoa

Paint-ominaisuus on tarkoitettu kirurgisesti poistetun kudoksen seurantaan potilaan anatomiassa.
Seurantatietoja voidaan sen jälkeen tarkastella erillisenä potilaan kuvajoukkojen sisältämänä
objektina näytössä.

Paint-ominaisuuden käyttötarkoitukset

Paint-ominaisuudesta on hyötyä poistettaessa esimerkiksi polyyppeja, kasvaimia tai yleensä
kudosta (esimerkiksi onteloiden seinämistä). Se on tarkoitettu navigointiin erityisesti jäykissä
rakenteissa; sitä ei ole tarkoitettu esimerkiksi syvällä kudoksessa sijaitsevan kasvaimen poistoon,
koska tällöin vaarana on muutos aivojen tilassa.
Kun kudos on poistettu, Paint-instrumentilla voidaan luoda seurantatiedoista objekteja, jotka
asetetaan potilaan kuvajoukon päälle. Jos kuvajoukossa, jossa ei ole mukana Paint-objektia,
näkyy yhä esimerkiksi polyyppikudosta, polyyppikudoksen poistamista on ehkä vielä jatkettava.
HUOMAUTUS: Näytössä näkyvän objektin tarkkuus määräytyy yleisen navigointitarkkuuden
mukaan. Paint-ominaisuuden käyttö ei korvaa intraoperatiivista kuvantamista.
 

Elastiset anatomiset rakenteet saattavat siirtyä Paint-instrumentin käytön aikana. Tämän
vuoksi merkityt alueet voivat olla odotettua suurempia.

Paint-instrumentit

Paint-ominaisuutta käytetään Paint-instrumentilla (monikärkinen osoitin, jossa on
maalausosoittimen kärki). Jotta leikkauksen aikana vältyttäisiin kudosvaurioilta, kärjet ovat
pyöreitä.
HUOMAUTUS: Voit käyttää myös kaikkia muita osoittimia, kertakäyttöistä mandriinia ja
instrumentteja, jotka on kalibroitu käyttäen Instrumenttisovitinalustoja (koot: M, ML, L, XL),
Paint-objektien luomiseen.
 

Käytettäessä instrumentteja, joilla ei ole kalibroitua halkaisijaa, kuten osoittimia, ohjelmisto
käyttää kohdealueen maalaukseen 4 mm pyöreää sivellintä. Kun Paint-objekteja luodaan
tällaisilla instrumenteilla, tulokseksi saatavat Paint-objektit saattavat olla odotettua
suurempia. Käytettäessä instrumentteja, joilla on halkaisija, ohjelmisto käyttää lieriömäistä
sivellintä, jonka korkeus ja leveys on sama kuin instrumentin halkaisija.

PAINT-NAVIGOINTI

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 243



12.2 Paint-instrumenttien kalibrointi ja tarkistus
12.2.1 Yleiskuvaus

Yleistä tietoa

Paint-instrumentit on esikalibroitu. Käyttäjältä ei edellytetä muita kalibrointitoimia.
Paint-instrumentin käyttö edellyttää, että kalibrointi ladataan ja sen tarkkuus tarkistetaan ICM4:n
tai vertailualustan avulla.

Kalibrointi- ja tarkistusvalintaikkunat

Kuva 154 

Esikalibroinnin lataus

Vaiheet

1. Vie Paint-instrumentti ja ICM4 (tai vertailualusta) kameran kuvausalalle.

2. Voit ladata esikalibroinnin valitsemalla Instrument Calibration -valintaikkunassa Load.

3.

Jos käytettävissä on useamman kuin yhden instrumentin esikalibrointeja, valitse avoimes-
sa Select Instrument -valintaikkunassa Paint Instrument.
HUOMAUTUS: Varmista, että valintaikkunassa ilmoitetun kokoinen instrumenttisovitti-
men alusta on kiinnitettynä.
 

4.

Tarkista kalibrointi Verification of Calibration -valintaikkunassa.
HUOMAUTUS: Lisätietoja tämän instrumentin kalibroinnin tarkistuksesta on Instrument-
tien kalibrointi -luvussa (katso s. 199).
 

HUOMAUTUS: Kun kalibroinnin tarkkuus tarkistetaan vertailualustan avulla, kärjen poik-
keama on vähintään 2,8 mm Paint-instrumentin pyöreän kärjen vuoksi. Voit määrittää
kärjen todellisen tarkkuuden pitämällä Paint-instrumenttia pystyasennossa vertailualustan
kalibrointikolossa ja vähentämällä 2,8 mm näyttöön tulevasta kärjen poikkeamasta.
 

Lataa esikalibroidun instrumentin kalibrointi aina, kun käytät Paint-instrumenttia, sillä
manuaalinen kalibrointi ei ole tarkka.

Paint-instrumenttien kalibrointi ja tarkistus
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12.3 Paint-ominaisuuden käyttö
12.3.1 Navigointi

Ennen aloitusta

• Potilaan on oltava rekisteröity, ja navigoinnin tarkkuuden on oltava tarkistettu.
• Navigoitavan instrumentin kalibrointi on tarkistettava.

Navigoinnin ja rekisteröinnin tarkkuudet vaikuttavat suoraan Paint-ominaisuuden
tarkkuuteen.

Rajoitukset

Paint-ominaisuutta ei voida käyttää, jos Freeze-tila on käytössä.
Paint-ominaisuutta ei saa käyttää myöskään silloin, jos instrumentin kärjen siirtymä on määritetty
(katso s. 176).

Paint-ominaisuuden käyttö

①

Kuva 155 

Vaiheet

1.

Aloita Paint-istunto valitsemalla valikkoriviltä Paint ①.
HUOMAUTUS: Paint-painike on ensin aktivoitava kohdassa Tools > Settings > Optional
Menu Bar Button (katso s. 50).
 

2.

Tuo instrumentti kameran kuvausalalle ja merkitse kohdealue potilaan anatomiaan. Mer-
kitty alue näkyy vastaavalla tavalla kuvanäkymissä.
HUOMAUTUS: Maalaus alkaa vain, kun instrumenttia navigoidaan hitaasti. Se pysähtyy,
jos instrumenttia liikutetaan nopeasti yli 1 cm verran.
 

3. Kun olet merkinnyt kohdealueen, valitse uudelleen Paint. Paint Object Options -valin-
taikkuna, jossa voit muokata objektia (katso s. 246).
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12.3.2 Paint-objektin muokkaus

Maalausobjektivalintaikkuna

Paint Object Options -valintaikkunassa näkyy toimenpiteen tuloksena saatu Paint-objekti ja sen
nimi.

Kuva 156 

Vaihtoehdot

Voit tallentaa merkittynä olevan alueen valitsemalla Accept.

Voit poistaa merkittynä olevan alueen valitsemalla Reject.

Paint-objektien muokkaus

Vaihtoehdot

Voit nimetä Paint-objektin uudelleen valitsemalla Edit ja kirjoittamalla uuden nimen Enter Name
-valintaikkunaan.

Voit vaihtaa Paint-objektin värin valitsemalla värin valikoimasta.
HUOMAUTUS: Valittua väriä käytetään myös myöhemmissä Paint-istunnoissa.
 

HUOMAUTUS: Voit muokata Paint-objektia myös valitsemalla myöhemmin Data > Objects.
Paint-objekteja käsitellään samoin kuin mitä tahansa objekteja.
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12.3.3 Paint-objektien hallinta

Yleistä tietoa

Kun valitset Paint Object Options -valintaikkunassa (katso s. 246) Accept, maalattu alue
tallennetaan uudeksi objektiksi (käytettäessä leikkauksessa ensimmäistä kertaa).
Kun käytät Paint-ominaisuutta leikkauksessa uudelleen ja valitset Accept, maalattu alue lisätään
aiemmin tallennettuun Paint-objektiin.
Voit kuitenkin toimia myös seuraavasti:
• Voit tallentaa maalatun alueen uudeksi objektiksi.
• Voit lisätä maalatun alueen eri objektiin (esim. iPlan-ohjelmistossa suunniteltuun objektiin).

Uuden Paint-objektin luominen

Voit tallentaa maalaamasi alueen uudeksi objektiksi seuraavasti:

Kuva 157 

Vaiheet

1. Kun olet merkinnyt kohdealueen, näyttöön tulee Paint Object Options -valintaikkuna.

2. Valitse Choose Different Object. Näyttöön tulee Select Object to Modify -valintaikkuna.

3. Valitse Create new object.

4. Kirjoita Enter Name -valintaikkunassa uudelle objektille nimi.

5. Tallenna uusi objekti valitsemalla Paint Object Options -valintaikkunassa Accept.

HUOMAUTUS: Uusi objekti valitaan myös myöhempiä Paint-istuntoja varten.
 

Lisäys muihin objekteihin

Voit tallentaa maalaamasi alueen olemassa olevaksi objektiksi seuraavasti:

Vaiheet

1. Kun olet merkinnyt kohdealueen, näyttöön tulee Paint Object Options -valintaikkuna.

2. Valitse Choose Different Object. Näyttöön tulee Select Object to Modify -valintaikkuna.

3. Valitse luettelosta objekti, johon haluat lisätä maalatun alueen.
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Vaiheet

4. Tallenna muokattu objekti (maalattu alue ja valittu alkuperäinen objekti) valitsemalla Paint
Object Options -valintaikkunassa Accept.

HUOMAUTUS: Valittu objekti valitaan myös myöhempiä Paint-istuntoja varten.
 

Potilassuunnitelmaa muokataan, kun objektiin tehdyt muutokset hyväksytään. Tätä ei voi
kumota myöhemmin.
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13 SUUNTAUSINSTRUMENTT
IEN NAVIGOINTI

13.1 VarioGuide
13.1.1 Perustietoja

Tietoja VarioGuide-navigoinnista

VarioGuide on esikalibroitu instrumentti, jota voidaan käyttää navigointiohjelmiston avulla
ohjatusti suoritettavissa kehyksettömissä biopsioissa ja katetrien asetustoimenpiteissä.
Ohjelmiston ohjattu VarioGuide-toiminto opastaa käyttäjää vaiheissa, joita instrumentin suuntaus
suunnitellun liikeradan mukaisesti edellyttää.
VarioGuiden avulla voit navigoida liikeradan mukaisesti esikalibroidun tyypin A kertakäyttöisen
biopsianeulan. VarioGuidessa nykyistä aktiivista liikerataa tai kohdeliikerataa käytetään
suuntaukseen.

Voit navigoida myös muita instrumentteja, jotka käyttävät seurantaa (kuten vakiomallisia
biopsianeuloja, joihin on kiinnitetty instrumenttisovitin), sekä instrumentteja, jotka eivät käytä
seurantaa.

Biopsian tarkkuus

Käytettäessä VarioGuidea yhdessä Brainlabin kertakäyttöisen biopsianeulan avulla saadaan
aikaan tarkkoja biopsioita halkaisijaltaan yli 10 mm:n kokoisista vammoista.
Huomaa, että tarkkuus alenee mm.
• vamman syvyyden lisääntyessä
• VarioGuiden ja kohteena olevan vamman etäisyyden lisääntyessä
• instrumentin joustavuuden kasvaessa.

Sijoita VarioGuide lähelle päätä (ottaen näkyvyys huomioon ja välttäen törmäystä pään kanssa
säädön aikana). Huomaa, että mahdolliset poikkeamat suunnitellusta kohteesta ovat suurempia
käytettäessä joustavampia instrumentteja.

Ennen aloitusta

Kokoa VarioGuide Instrumenttien käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

Työnkulun yleiskuvaus

Työnkulku Katso

1. Tarkista VarioGuiden tarkkuus. Sivu 251

2. Tarkista kertakäyttöinen biopsianeula, tyyppi A (tarvittaessa). Sivu 267

3. Aseta VarioGuide aloitusasentoon. Tässä asennossa VarioGuiden nivelet
ovat keskellä, mutta asentoa voidaan säätää tarvittavalla tavalla. Sivu 253
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Työnkulku Katso

4. Suuntaa VarioGuide alustavasti suhteessa suunniteltuun sisäänmenokoh-
taan ja liikerataan tekemällä perussäädöt. Sivu 254

5. Kohdista VarioGuide tarkasti liikeradan kanssa tekemällä tarkat säädöt. Sivu 255

6. Tarkista suuntaus ja tee mahdollisesti tarvittavat hienosäädöt. Sivu 257

7.
Navigoi instrumentti suunniteltuun kohdepisteeseen:
• Yleiset instrumentit
• Kertakäyttöinen biopsianeula, tyyppi A

Sivu 258
Sivu 259

Minimaalisesti invasiiviset toimenpiteet

Biopsioissa, joissa anatomisten merkintäpisteiden silmämääräinen tarkistaminen
navigointitarkkuutta ajatellen on rajallista minimaalisesti invasiivisen lähestymistavan vuoksi,
tarkista huolellisesti ja jatkuvasti anatomisia merkintäpisteitä, jotka ovat käytettävissä suojatuilla
alueilla.

VarioGuide
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13.1.2 Instrumenttien tarkistus

VarioGuiden tarkistus

①

②

Kuva 158 

Vaiheet

1.
Valitse Tools > Instruments ja valitse VarioGuide.
Näyttöön tulee VarioGuide Verification -valintaikkuna.

2.

Vie osoitin vuorotellen ohjauslevyn tarkistuspisteisiin ①. Ohjelmisto näyttää poikkeaman.
Ohjauslevyssä on kahdeksan tarkistuspistettä. Käytä tarkistuksessa vähintään kolmea
pistettä sen mukaan, miten pisteet ovat käytettävissä. Käytettävyys määräytyy VarioGui-
den asennon mukaan.
Kun kokonaispoikkeama on alle 1,0 mm, merkkivalo ② palaa vihreänä, mikä tarkoittaa,
että tarkkuus on riittävä.

VarioGuiden tarkistuksen vianmääritys

Jos tarkkuus ei ole riittävä, tarkista, että:
• VarioGuide on koottu oikein
• ohjauslevy on kiinnitetty oikein
• VarioGuiden alusta ei ole taipunut.

Kertakäyttöisen biopsianeulan tarkistus

Katso ohjeet, s. 267.
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13.1.3 Ohjatun VarioGuide-toiminnon käyttö

Ennen aloitusta

Tarkista, että liikerata on määritetty (katso s. 158).

VarioGuide-navigoinnin aktivointi

Kuva 159 

Vaihe

Valitse Tools ja valitse VarioGuide.
Näyttöön tulee Initial Position -valintaikkuna.

VarioGuide
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13.1.4 Aloitusasennon määritys ja perussäätöjen tekeminen

Aloitusasennon määritys

①

③

②

Kuva 160 

Vaiheet

1.
Liu’uta alustan pidike levyniveleen, kunnes alustan pidikkeen pää on levynivelen viivan
kohdalla.
Kohdista komponenttien vaaka- ja pystyviivat ①.

2. Kohdista alustan pidikkeen viivat VarioGuide alustan pidikkeen viivojen kanssa ②.

3. Lukitse kaikki nivelet kiristämällä ruuvit.

4. Jatka perussäädön vaiheisiin valitsemalla Proceed.

HUOMAUTUS: Painamalla Assembly Video ③ voit katsella VarioGuiden kokoamista koskevaa
opetusanimaatiota.
 

HUOMAUTUS: Siitä, että nämä säädöt on määritetty, on hyötyä siinä vaiheessa, kun laite kootaan
steriloinnin jälkeen.
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VarioGuiden perussäätöjen tekeminen

Vaiheet

1.

①

Suuntaa VarioGuide liikeradan suuntaisesti
säätämällä keskikiristyskahvaa ① ja kohdis-
ta kuvanäkymässä näkyvä kohdistusristikko
suunnitellun sisäänmenokohdan kanssa.
HUOMAUTUS: Kierrä tarvittaessa näytössä
näkyvää kolmiulotteista kuvaa, kunnes se
vastaa potilaan asemointia (paina kuvanäky-
män vasenta ja oikeaa yläkulmaa).
 

Kun kohdistusristikko ja sisäänmenokohta
ovat kohdakkain ja instrumentti on suunnattu
liikeradan suuntaisesti, ohjelmiston näytössä
näkyy teksti Lock joint!
Ohjelmisto näyttää instrumentin vähimmäis-
pituuden, jota suunnitellun kohdepisteen
saavuttaminen edellyttää.

2. Lukitse keskikiristyskahva kiertämällä sitä myötäpäivään.

3.
Kun nivel on säädetty oikein, ohjelmisto kehottaa siirtymään seuraavaan vaiheeseen.
Voit siirtyä seuraaviin vaiheisiin myös valitsemalla Proceed.

VarioGuide
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13.1.5 Tarkkojen säätöjen tekeminen

Tietoja säädön vaiheista

Kolmea säätöniveltä (nivel 1 (Joint 1), nivel 2 (Joint 2) ja nivel 3 (Joint 3)) on säädettävä, jotta
VarioGuide voidaan suunnata. Säätöjen tekeminen:
• Löysää kussakin valintaikkunassa mainittu nivel. Ohjelmisto tunnistaa vastaavan nivelen ja

näyttää arvon, jonka verran niveltä on säädettävä.
• Kun poikkeama on lähes 0°, ohjelmiston valintaikkunassa näkyy teksti Lock joint! ja vihreä

merkkivalo palaa.
• Kun kaikki nivelet on säädetty oikein, ohjelmisto kehottaa siirtymään seuraavaan vaiheeseen.

Voit siirtyä seuraaviin vaiheisiin myös valitsemalla Proceed.
HUOMAUTUS: Ohjelmisto sallii siirtymisen seuraavaan vaiheeseen, vaikka vihreä merkkivalo ei
pala. Varmista, että tarkkuus on riittävä, ennen kuin jatkat.
 

VarioGuiden uudelleensuuntaus

Jos muokkaat ohjauslevyä tai muutat instrumentin halkaisijaa, VarioGuide on suunnattava
liikeradan mukaisesti uudelleen.

VarioGuiden suuntaus suunnitellun liikeradan mukaisesti

Vaiheet

1.

Aktivoi mittausnäyttö kiertämällä VarioGui-
de-instrumenttia nivelen 1 (Joint 1) -nive-
lessä noin 60°.
Säädä nivelen 1 (Joint 1) -niveltä, kunnes
poikkeama on lähes 0°.

2.

Säädä nivelen 2 (Joint 2) -niveltä, kunnes
poikkeama on lähes 0°.
Kierrä nivelen 2 (Joint 2) -niveltä varoen,
kunnes näytöllä esitettävä kulmapoikkeama
on lähes 0°. Sen jälkeen voit lukita nivelen
2 (Joint 2) -nivelen.
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Vaiheet

3. Säädä nivelen 3 (Joint 3) -niveltä, kunnes
poikkeama on lähes 0°.

Kun kaikki säädöt on tehty, näyttöön tulee Review Alignment -valintaikkuna, jossa voit tarkistaa
suuntauksen tarkkuuden.

VarioGuide
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13.1.6 Tarkkuuden tarkistus

Tarkkuuden tarkistus

Kuva 161 

Vaiheet

1. Tarkista, että VarioGuide (vaaleanpunainen) on suunnattu suunnitellun liikeradan (vihreä)
mukaisesti.

2.
Ohjelmisto näyttää VarioGuiden ja liikeradan suunnitellun sisäänmenokohdan ja kohde-
pisteiden välisen arvioidun poikkeaman.
Jos tarkkuus on lähes 0°, kutakin niveltä vastaava merkkivalo palaa vihreänä.

3.
• Jos tarkkuus on riittävä, valitse Confirm. Näyttöön tulee navigointinäkymä.
• Jos tarkkuuden poikkeama on huomattava tai jos haluat toistaa suuntauksen, valitse

Start Again. Näyttöön tulee Initial Position -valintaikkuna.

HUOMAUTUS: Kun VarioGuide on suunnattu ja suuntauksen tarkkuus on tarkistettu, voit avata
tarkistusvalintaikkunan milloin tahansa valitsemalla Tools-valintaikkunassa VarioGuide.
 

Minimaalisesti invasiiviset toimenpiteet

Biopsioissa, joissa anatomisten merkintäpisteiden silmämääräinen tarkistaminen
navigointitarkkuutta ajatellen on rajallista minimaalisesti invasiivisen lähestymistavan vuoksi,
tarkista huolellisesti ja jatkuvasti anatomisia merkintäpisteitä, jotka ovat käytettävissä suojatuilla
alueilla.
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13.1.7 Yleisten instrumenttien VarioGuide-navigointi

Yleistä tietoa

Kun VarioGuide on suunnattu, voit navigoida instrumentin (esimerkiksi vakiomallisen
biopsianeulan) ohjatusti suunniteltuun liikeradan kohdepisteeseen.

Navigointinäyttö

Parhaiden tulosten saamiseksi on suositeltavaa käyttää Auto-Pilot-, Axial-, Coronal- ja Sagittal-
näkymiä ohjatessasi instrumentin, esimerkiksi biopsianeulan, liikeradan mukaisesti
kohdepisteeseen.

Kuva 162 
VarioGuide näkyy kuvanäkymissä jo liikeradan mukaisesti suunnattuna. Ohjelmisto näyttää
etäisyyden ohjauslevyn pohjasta (jota edustaa vaaleanpunainen kohdistusristikko)
kohdepisteeseen.

VarioGuide
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13.1.8 Kertakäyttöisen biopsianeulan navigointi VarioGuiden avulla

Neulan seuranta

Ohjelmisto seuraa neulan insertiosyvyyttä neulan seuranta-alustassa olevan kahden heijastavan
levyn avulla. Neulan liikeradan seuranta tapahtuu VarioGuiden seuranta-alustan avulla.

Ennen aloitusta

Vaihe

Varmista, että neula on tarkistettu (katso s. 267).

Neulan pysäyttimen sijainnin laskeminen

Vaiheet

1.
①

②

Huomaa näytössä näkyvä arvo, joka ilmaisee
etäisyyden kohteeseen nähden.
Muista, että 10 mm:n leikkausaukko ① kerta-
käyttöisessä biopsianeulassa, tyyppi A, on
2,0 mm päässä neulan kärjestä ②.
HUOMAUTUS: Varmista, että biopsiaputken ja
kohteen välinen etäisyys on pienempi kuin
seuraava: (biopsianeulan pituus) miinus (bio-
psiaputken pituus).
 

2. 50 mm
Laske neulassa oleva pysäyttimen sijainti las-
kemalla yhteen etäisyys kohteeseen (näkyy
navigointinäytössä) ja ohjauslevyn halkaisija
(50 mm).

3.

③ Mittaa laskettu pysäyttimen sijainti kertakäyt-
töisessä biopsianeulassa, tyyppi A, viivainta
käyttämällä.

4. Kiristä pysäytin ③ biopsianeulassa laskettuun sijaintiin.

5. Aseta biopsianeula ohjauslevyyn ja navigoi neula suunniteltuun kohdepisteeseen (katso
s. 266).

Kertakäyttöisen biopsianeulan, tyyppi A, oikean insertiosyvyyden varmistamiseksi on
tärkeää suorittaa edellisen taulukon vaiheet 3 ja 4. Jos neulan seuranta-alusta poistuu
navigoinnin aikana näkyvistä, pysäyttimen sijainti estää neulaa etenemästä suunniteltua
kohdetta syvemmälle.
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Ohjauslevyn käsittely

②①

Kuva 163 

Huomaa, että irrottaessasi ohjauslevyn lukitusrenkaan ① (esimerkiksi irrottaessasi
asennettua instrumenttia) myös ulkolevyn ② kiinnitys löystyy. Käsittele ohjauslevyn
komponentteja varoen, kun irrotat niitä.

VarioGuide
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13.2 Kehyksetön biopsiajärjestelmä
13.2.1 Perustietoja

Tietoja kehyksettömästä biopsiajärjestelmästä

Voit käyttää kehyksetöntä biopsiajärjestelmää kehyksettömissä biopsioissa, joissa käytetään
navigointiohjelmistoa.
Voit navigoida:
• esikalibroidun kertakäyttöisen biopsianeulan, tyyppi A, kohteeseen iPlan-ohjelmalla tai

navigointijärjestelmällä suunnitellun liikeradan mukaisesti
• muita instrumentteja, jotka käyttävät seurantaa (kuten vakiomallisia biopsianeuloja, joihin on

kiinnitetty instrumenttisovitin), sekä instrumentteja, jotka eivät käytä seurantaa.

Tietoja tästä osasta

Tässä osassa on tietoja kertakäyttöisen biopsianeulan, tyyppi A, navigoinnista
kehyksettömän biopsiajärjestelmän avulla.
Jos haluat navigoida jonkin muun seurantaa käyttävän instrumentin, instrumenttiin on kiinnitettävä
instrumenttisovitin ja instrumentti on kalibroitava, kuten on kuvattu alkaen seuraavasta kohdasta:
s. 183.

Ennen aloitusta

Kokoa kehyksetön biopsiajärjestelmä Instrumenttien käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

Työnkulun yleiskuvaus

Työnkulku Katso

1. Tarkista kertakäyttöinen biopsianeula, tyyppi A (tarvittaessa). Sivu 267

2. Tarkista biopsiaputki (suuntaustyökalu). Sivu 262

3. Suuntaa biopsiaputki suunnitellun liikeradan mukaisesti (jos liikerata on
suunniteltu). Sivu 263

4. Laske biopsianeulan insertiosyvyys. Sivu 264

5. Navigoi neula suunniteltuun kohdepisteeseen. Sivu 266

Minimaalisesti invasiiviset toimenpiteet

Biopsioissa, joissa anatomisten merkintäpisteiden silmämääräinen tarkistaminen
navigointitarkkuutta ajatellen on rajallista minimaalisesti invasiivisen lähestymistavan vuoksi,
tarkista huolellisesti ja jatkuvasti anatomisia merkintäpisteitä, jotka ovat käytettävissä suojatuilla
alueilla.
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13.2.2 Instrumenttien tarkistus

Kertakäyttöisen biopsianeulan tarkistus

Katso ohjeet, s. 267.

Biopsiaputken tarkistus

Kuva 164 

Vaiheet

1.
Valitse Tools > Instruments ja valitse Alignment Tool.
Näyttöön tulee Alignment Tool Verification -valintaikkuna.

2. Varmista, että sisäkkeet on ruuvattu tiukasti biopsiaputkeen.

3. Kiinnitä biopsian suuntausalusta biopsiaputkeen. 

4. Aseta biopsiaputki ICM4:n 10 mm:n aukkoon (katso s. 194) ja varmista, että putken pää
koskettaa aukon pohjaa.

5.
Ohjelmisto laskee ja näyttää työkalun kärjen ja työkalun liikeradan poikkeaman ICM4:n ja
biopsian suuntausalustan koordinaattien perusteella.
Tarkista näyttöön tulevat arvot ja päätä, ovatko ne hyväksyttävät aiotussa toimenpiteessä.

Biopsiaputken tarkistuksen vianmääritys

Jos tarkkuus ei ole riittävä, tarkista, että:
• biopsiaputki on koottu oikein
• biopsiaputki on asetettu oikein ICM4:n aukkoon.

Kehyksetön biopsiajärjestelmä
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13.2.3 Biopsiaputken suuntaus ja instrumentin insertiosyvyyden laskeminen

Ennen aloitusta

Parhaiden tulosten saamiseksi on suositeltavaa käyttää Auto-Pilot-, Axial-, Coronal- ja Sagittal-
näkymiä ohjatessasi instrumentit liikeradan mukaisesti kohdepisteeseen.
HUOMAUTUS: Auto-Pilot -näkymä on käytettävissä vain, jos liikerata on suunniteltu ja
näkyvissä.
 

Biopsianeulan suuntaus suunnitellun liikeradan mukaisesti

②

①

Kuva 165 

Vaiheet

1. Aseta biopsianeula kehyksettömän biopsiajärjestelmän holkkiin. Virtuaalinen esitys nä-
kyy navigointinäytössä ①.

2. Tartu biopsianeulaan ja avaa keskikiristyskahva.

3.
Kierrä biopsiaputki A–P-akselin ympäri ja liikuta sitä samaan suuntaan, kunnes se on en-
nalta suunnitellun liikeradan suuntainen, kuten aksiaalisessa, koronaalisessa ja sagittaali-
sessa näkymässä. Käytä suuntauksessa apuna Auto-Pilot-näkymässä näkyviä nuolia.

4.

Kierrä biopsiaputki H–F-akselin ympärille ja liikuta sitä samaan suuntaan, kunnes se on
ennalta suunnitellun liikeradan suuntainen. Käytä suuntauksessa apuna Auto-Pilot-näky-
mässä näkyviä nuolia.
Toista tarvittaessa vaiheet 3 ja 4, kunnes biopsiaputki on suunnattu oikein.

5. Tarkista suuntaus Auto-Pilot-näkymässä. Biopsiaputki on suunnattu oikein, kun kohdetta,
sisäänmenokohtaa ja työkalun kärkeä edustavat ristikot ovat päällekkäin ②.

6. Varmista, että vamma voidaan tavoittaa aiotulla instrumentilla, ja muista, että 70 mm inst-
rumentista jää biopsiaputken sisään (katso s. 264).

7. Kiinnitä biopsiaputki paikalleen kiristämällä kehyksettömän biopsiajärjestelmän keskiki-
ristyskahva.

8. Tarkista säädöt lähentämällä kukin näkymä. Aiotun biopsian kohteen on sijaittava virtuaa-
lisen biopsiaputken keskellä.

9. Etäisyys kohteeseen näkyy nyt navigointinäkymien alaosassa.
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Biopsiaputken suuntaus, kun liikerataa ei ole suunniteltu

Jos liikerataa ei ole suunniteltu:

Vaiheet

1.

Säädä Tool Tip Offset -arvoksi (katso s. 176) arvo, joka on hiukan suurempi kuin aiotun
biopsian syvyys.
HUOMAUTUS: Varmista, että biopsiaputken ja kohteen välinen etäisyys on pienempi kuin
seuraava: biopsianeulan pituus – biopsiaputken pituus.
 

2. Aseta biopsiaputki kehyksettömän biopsiajärjestelmän holkkiin. Virtuaalinen esitys put-
kesta näkyy navigointinäytössä.

3. Tartu biopsiaputkeen ja avaa keskikiristyskahva.

4. Säädä kehyksetöntä biopsiajärjestelmää, kunnes virtuaalisen työkalun akseli osuu koh-
teena olevaan vammaan.

5. Varmista, että vamma voidaan tavoittaa aiotulla instrumentilla, ja muista, että instrumen-
tista 70 mm jää biopsiaputken sisään (katso s. 264).

6. Kiinnitä biopsiaputki paikalleen kiristämällä kehyksettömän biopsiajärjestelmän keskiki-
ristyskahva.

7.
Hienosäädä Tool Tip Offset -arvoa, kunnes virtuaalisen työkalun kärki on kohteena ole-
van vamman sisällä.
HUOMAUTUS: Tämä edustaa etäisyyttä kohteeseen.
 

8. Tarkista säädöt lähentämällä kukin näkymä. Aiotun biopsian kohteen on sijaittava virtuaa-
lisen biopsiaputken keskellä.

Instrumentin pysäyttimen sijainnin laskeminen

Vaiheet

1. Varmista, että instrumentti on tarkistettu (katso s. 262).

2.
①

②

Huomaa näytössä näkyvä arvo, joka il-
maisee etäisyyden kohteeseen nähden.
Muista, että 10 mm:n leikkausaukko ①
kertakäyttöisessä biopsianeulassa,
tyyppi A, on 2,0 mm päässä neulan kär-
jestä ②.

3.

70 mm + x mm

Laske instrumentissa oleva pysäyttimen
sijainti laskemalla yhteen etäisyys koh-
teeseen (näkyy navigointinäytössä) ja
biopsiaputken pituus (70 mm). Alla on
esimerkki kertakäyttöisen biopsianeu-
lan, tyyppi A, pysäyttimen sijainnin las-
kemisesta.

4.

③
Mittaa instrumentin pysäyttimen sijainti
viivaimella.

5. Kiristä pysäytin ③ instrumentissa laskettuun sijaintiin.

6. Aseta instrumentti biopsiaputkeen ja navigoi instrumentti suunniteltuun kohdepisteeseen
(katso s. 266).

Kehyksetön biopsiajärjestelmä
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Instrumenttien navigointi

Kertakäyttöisen biopsianeulan, tyyppi A, oikean insertiosyvyyden varmistamiseksi on
tärkeää suorittaa edellisen taulukon vaiheet 3 ja 5. Jos neulan seuranta-alusta poistuu
navigoinnin aikana näkyvistä, pysäyttimen sijainti estää neulaa etenemästä suunniteltua
kohdetta syvemmälle.

Käyttäessäsi biopsianeuloja muista, että instrumentin kärki ei välttämättä ole instrumentin
toiminnallinen keskipiste. Tällaisissa tapauksissa instrumentti on asennettava navigoitua
kohdepistettä edemmäs, jotta toiminnallinen keskus voidaan sijoittaa aiottuun
rakenteeseen.
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13.3 Kertakäyttöinen biopsianeula, tyyppi A
13.3.1 Perustietoja

Neulan komponenttien yleiskuvaus

⑤

④

③②①

Kuva 166 

Nro Komponentti Toiminto

① Seuranta-alusta Kamera voi seurata neulan insertiosyvyyttä navigoinnin aikana kah-
den heijastavan levyn avulla.

② Teräskanyyli

• Ulkohalkaisija: 1,8 mm
• Leikkausaukko: 10 mm
• Enimmäisinsertiosyvyys: 140 mm

HUOMAUTUS: Teräskanyyli on neulan ainoa invasiiviseen käyttöön
tarkoitettu osa.
 

③ Pysäytin Mitatun insertiosyvyyden kohdalle neulaan kiinnitetty pysäytin estää
neulaa etenemästä suunniteltua syvyyttä syvemmälle.

④ Tyhjiöruisku Käytetään vakiomenetelmän mukaisesti.

⑤ Viivain Mitataan suunniteltu insertiosyvyys neulasta.

Kertakäyttöinen biopsianeula, tyyppi A

266 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



13.3.2 Kertakäyttöisen biopsianeulan tarkistus

Tarkistuksen aloitus

Vaihe

Valitse Tools > Instruments ja valitse Biopsy Needle.
Näyttöön tulee Biopsy Needle Verification -valintaikkuna. 

Kuva 167 

VarioGuiden tarkistus

Vaiheet

1. Aseta ohjauslevy siten, että voit asentaa neulan pystysuunnassa.

2.
Ohjaa kertakäyttöinen biopsianeula, tyyppi A, ohjauslevyyn, kunnes syttyy sininen
Stop-merkkivalo.
Nuolet ilmaisevat suunnan, johon neulaa on säädettävä, jotta insertiosyvyys saavutetaan.

3. Kiristä neula ohjauslevyyn kiristämällä lukitusrengas.

4. Ohjelmisto laskee ja näyttää biopsianeulan liikeradan poikkeaman neulan seuranta-alus-
tan ja VarioGuiden seuranta-alustan koordinaattien perusteella.

Tarkistus kehyksettömän biopsiajärjestelmän avulla

Vaiheet

1.
Aseta kertakäyttöinen biopsianeula, tyyppi A, biopsiaputkeen, johon on kiinnitetty bio-
psian suuntausalusta, kunnes Stop näkyy sinisenä.
Nuolet ilmaisevat suunnan, johon neulaa on säädettävä, jotta insertiosyvyys saavutetaan.

2. Kiristä neula biopsiaputkeen kiristämällä putken kiinnitysruuvi.

3. Tuo biopsiaputki ja neula pystyasentoon.

4. Ohjelmisto laskee ja näyttää biopsianeulan liikeradan poikkeaman neulan seuranta-alus-
tan ja biopsian suuntausalustan koordinaattien perusteella.

SUUNTAUSINSTRUMENTTIEN NAVIGOINTI

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 267



Neulan tarkistuksen vianmääritys

Jos tarkkuus ei ole riittävä, tarkista, että:
• neulan seuranta-alustasta ja VarioGuiden tai biopsian suuntausalustan seuranta-alustasta

on esteetön näköyhteys kameraan
• heijastavat pinnat eivät ole likaantuneet tai vaurioituneet
• neula ei ole taipunut.

HUOMAUTUS: Neulan lattamarkkerit vaativat suoremman kulman kameraan kuin kertakäyttöiset
heijastavat markkeripallot.
 

Kertakäyttöinen biopsianeula, tyyppi A
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13.3.3 Kertakäyttöisen biopsianeulan navigointi

Yleistä tietoa

Kun VarioGuidea (katso s. 259) tai kehyksetöntä biopsiajärjestelmää (katso s. 264) käyttävä
kertakäyttöinen biopsianeula on koottu oikein, voit navigoida neulan suunniteltuun
kohdepisteeseen.

Neulan seuranta

Neulan insertiosyvyyttä seurataan neulan seuranta-alustassa olevan kahden heijastavan levyn
avulla.
Neulan liikerataa seurataan seuraavien avulla:
• VarioGuiden seuranta-alustan avulla, jos käytössä on VarioGuide.
• biopsian suuntausalustan avulla, jos käytössä on kehyksetön biopsiajärjestelmä.

Seurantaa koskevat ohjeet

Neulan seuranta-alustan kummastakin heijastavasta levystä on oltava suora näköyhteys
kameraan.
Sijoita neulan seuranta-alusta oikeaan kulmaan kameraan nähden ja keskelle kameran
kuvausalaa.
VarioGuiden seuranta-alustasta tai biopsian suuntausalustasta on oltava näköyhteys
kameraan koko toimenpiteen ajan.

Osoitinta ei seurata, kun kertakäyttöinen biopsianeula on kameran kuvausalalla. Osoitinta
voidaan seurata jälleen, jos kertakäyttöinen biopsianeula siirretään pois kameran
kuvausalalta vähintään kahden sekunnin ajaksi.

Navigointinäyttö

①

②

Kuva 168 

Nro Kuvaus

① Ruskea edustaa kertakäyttöistä biopsianeulaa.

② Vaaleanpunainen viiva edustaa kertakäyttöisen biopsianeulan biopsia-aukkoa (2,0 mm
neulan kärjestä).

SUUNTAUSINSTRUMENTTIEN NAVIGOINTI
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Huomaa, että ohjelmisto laskee etäisyyden kertakäyttöisen biopsianeulan kärjestä
suunniteltuun kohdepisteeseen. Biopsia-aukko ei kuitenkaan sijaitse neulan kärjessä.

Neulan navigointi

Vaiheet

1. Suuntaa kehyksetön biopsiajärjestelmä tai VarioGuide siten, että vaaleanpunainen
kohdistusristikko on kohdakkain suunnitellun sisäänmenokohdan kanssa.

2.

Kohdista ruskea kohdistusristikko (joka edustaa neulan kärkeä) suunnitellun kohdepis-
teen kanssa.
Etäisyys navigoitavasta instrumentista suunniteltuun kohdepisteeseen näkyy kuvanäky-
missä.

Biopsianeulanäyttö Etäisyys kohdepisteeseen

Kameralle näkyvä Ohjelmisto näyttää etäisyyden neulan kärjestä kohdepisteeseen.

Ei näy kameralle

• VarioGuide-navigointi: Ohjelmisto näyttää etäisyyden levyn
päästä kohdepisteeseen.

• Kehyksettömän biopsiajärjestelmän avulla navigointi: Ohjel-
misto näyttää etäisyyden biopsiaputken päästä kohdepistee-
seen.

HUOMAUTUS: Kun biopsianeula on navigoitu kohdepisteeseen, biopsia voidaan suorittaa
normaalin kirurgisen toimenpiteen mukaisesti.
 

Navigoinnin aikana

VarioGuiden seuranta-alustasta ja biopsian suuntausalustasta on oltava näköyhteys kameraan
koko toimenpiteen ajan. Navigoinnin aikana ohjelmisto näyttää kuvanäkymissä ”needle not
aligned” -sanoman, jos biopsianeulaa ja käytettävää seuranta-alustaa ei ole suunnattu oikein (jos
neula on esimerkiksi taipunut tai jos sitä ei ole asetettu ohjauslevyyn oikein). Jos näin tapahtuu,
tarkista biopsiainstrumenttien tarkkuus. Katso s. 251 (VarioGuide) ja s. 262 (kehyksetön
biopsiajärjestelmä).

Kertakäyttöinen biopsianeula, tyyppi A
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14 NAVIGOINTI
KERTAKÄYTTÖISEN
MANDRIININ AVULLA

14.1 Perustietoja
14.1.1 Tietoja kertakäyttöisestä mandriinista

Yleistä tietoa

Kertakäyttöisen mandriinin avulla voidaan navigoida muiden valmistajien katetreja ja suntteja
kohteisiinsa ennalta suunnitellun liikeradan mukaisesti. Navigointi suoritetaan käsiohjatusti.
Ohjelmisto seuraa kertakäyttöisen mandriinin liikerataa kertakäyttöisen mandriinin seuranta-
alustan heijastavien levyjen ① perusteella. 

①

Kuva 169 

Kertakäyttöinen mandriini on käsiohjattava työkalu, eikä se sovellu suurta tarkkuutta
edellyttävään sunttien/katetrien asetukseen.
HUOMAUTUS: Lisätietoja kertakäyttöisestä mandriinista on Instrumenttien käyttöohjeessa.
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14.2 Kertakäyttöisen mandriinin käyttö
14.2.1 Kertakäyttöisen mandriinin kalibrointi ja tarkistus

Yleistä tietoa

Kertakäyttöinen mandriini on esikalibroitu. Tämä merkitsee sitä, että ohjelmisto sisältää
kertakäyttöistä mandriinia varten luodut kalibrointitiedot. Käyttäjältä ei edellytetä muita
kalibrointitoimia.
Kertakäyttöisen mandriinin käyttö edellyttää, että kalibrointi ladataan ja sen tarkkuus
tarkistetaan ICM4:n tai vertailualustan avulla.

Esikalibroinnin lataus

Vaiheet

1. Vie kertakäyttöinen mandriini kameran kuvausalalle.

2. Voit ladata esikalibroinnin valitsemalla Instrument Calibration -valintaikkunassa Load.

3. Jos esikalibrointeja on käytettävissä useita instrumentteja varten, valitse näyttöön tulevas-
sa Select Instrument -valintaikkunassa Disposable Stylet.

4. Tarkista kalibrointi kuvatulla tavalla (katso s. 272).

Lataa esikalibroidun instrumentin geometria aina, kun käytät kertakäyttöistä mandriinia,
sillä manuaalinen kalibrointi ei ole tarkka.

Esikalibroinnin tarkistus

Kuva 170 

Kertakäyttöisen mandriinin käyttö
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Vaiheet

1.

Voit tarkistaa kertakäyttöisen mandriinin joko verta-
ilualustan kalibrointipisteessä tai ICM4:ssä.
Pitele kertakäyttöisestä mandriinista kiinni läheltä
sen kärkeä ja aseta kärki kalibrointipisteeseen.
HUOMAUTUS: Kertakäyttöinen mandriini on taipuva
instrumentti. Sen vuoksi näyttöön tuleva tarkkuuden
poikkeama voi olla suurempi verrattuna jäykkiin instru-
mentteihin. Käyttäjän on käyttötarkoituksen mukaan
päätettävä, onko tarkkuus hyväksyttävä.
 

2. Vahvista kalibrointi valitsemalla Accept.
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14.3 Kertakäyttöisen mandriinin navigointi
14.3.1 Yleiskuvaus

Yleistä tietoa

Ennen aloitusta:
• Potilaan on oltava rekisteröity, ja navigoinnin tarkkuuden on oltava tarkistettu.
• Navigoitavan instrumentin kalibrointi on ladattava ja tarkistettava.
• Määritä navigointinäyttö. Brainlab suosittelee Auto-Pilot-näkymän sekä aksiaalisen,

koronaalisen ja sagittaalisen näkymän käyttöä. (Auto-Pilot-näkymä on käytettävissä vain, jos
liikerata on suunniteltu ja näkyvissä.)

• Valitse näytettävä ennalta suunniteltu liikerata.
• Valitse käytettävää katetria/sunttia varten sopiva instrumentin kärjen siirtymä (katso s. 176).

(Tämä edellyttää, että päätät, mikä katetrin/suntin osa sijoitetaan suunniteltuun kohteeseen.)

Kertakäyttöisen mandriinin asennus sunttiin/katetriin

Vaiheet

1. Pitele sunttia/katetria toisella kädellä sen avoimesta päästä.

2. Ohjaa kertakäyttöinen mandriini toisella kädellä kokonaan suntin/katetrin sisään var-
mistaen, että seuranta-alustan heijastavien levyjen steriiliys ei vaarannu.

Kertakäyttöisen mandriinin käsittely navigoinnin aikana

①

②

Kuva 171 

Vaiheet

1.
Pitele kertakäyttöistä mandriinia yhdellä kädellä kahvasta ① varmistaen, että seuranta-
alustan heijastavat levyt eivät peity. Aseta kertakäyttöinen mandriini tällä kädellä paikal-
leen navigoinnin aikana.

Kertakäyttöisen mandriinin navigointi
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Vaiheet

2.
Ohjaa kertakäyttöistä mandriinia ② toisella kädellä pitäen siitä kiinni läheltä leikkausviil-
toa. Käytä tätä kättä myös kertakäyttöisen mandriinin suuntaukseen liikeradan mukai-
sesti toimenpiteen aikana.

HUOMAUTUS: Kun pitelet kertakäyttöistä mandriinia kahdella kädellä, varo taivuttamasta sitä
asennuksen aikana.
 

Mandriinin navigointi

Kuva 172 

Vaiheet

1. Aseta kertakäyttöinen mandriini sunttiin/katetriin.

2.
Aseta kertakäyttöinen mandriini potilaan päätä vasten. Käytä navigointinäyttöä apuna
ja kohdista kertakäyttöisen mandriinin akseli (näkyy vaaleanpunaisena) ennalta suunni-
tellun liikeradan kanssa (näkyy vihreänä).

3.

Kun kertakäyttöinen mandriini on suunnattu suunnitellun liikeradan mukaisesti, aloita
kertakäyttöisen mandriinin ja katetrin vieminen hitaasti liikerataa pitkin aivoihin. Ohjel-
misto näyttää etäisyyden kertakäyttöisen mandriinin kärjestä suunniteltuun kohdepis-
teeseen.
Jatka asentamista, kunnes kertakäyttöisen mandriinin kärki (vaaleanpunainen kohdis-
tusristikko) ja liikeradan kohdepiste (punainen kohdistusristikko) ovat kohdakkain näytös-
sä esitetyllä tavalla. Ota samalla huomioon sijainti todellisessa potilaan anatomiassa.

4. Kun katetri on asennettu paikalleen, poista kertakäyttöinen mandriini varovasti katetris-
ta.

HUOMAUTUS: kertakäyttöinen mandriini on taipuva instrumentti, joka voi taipua omasta
painostaan tai silloin, kun siihen kohdistetaan vähäistä voimaa. Kertakäyttöisen mandriinin
taipumisesta toimenpiteen aikana voi aiheutua huomattavia seurannan virheitä. Tästä seuraa, että
kärjen todellinen sijainti voi poiketa navigointinäytössä näkyvästä sijainnista. Käsittele
kertakäyttöistä mandriinia ohjeissa kuvatulla tavalla (s. 274), jotta virheitä ei syntyisi.
 

Varmista, että asennat mandriinin suorassa linjassa. Älä koskaan taivuta kertakäyttöistä
mandriinia tai muuta liikerataa sen jälkeen, kun olet aloittanut mandriinin asentamisen.

NAVIGOINTI KERTAKÄYTTÖISEN MANDRIININ AVULLA
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15 MIKROSKOOPPINAVIGOIN
TI

15.1 Perustietoja mikroskooppinavigoinnista
15.1.1 Yleiskuvaus

Ennen aloitusta

• Potilas on rekisteröitävä.
• Mikroskooppi on valmisteltava käyttöä varten, ja mikroskooppisovitinsarja on kiinnitettävä

mikroskooppiin (katso Instrumenttien käyttöohje).
• Mikroskooppi on kalibroitava (tämän tekee Brainlabin asiakaspalvelu).

Lue huolellisesti Instrumenttien käyttöohjeen Mikroskooppi-luku ennen
mikroskooppiominaisuuksien käyttöä.

Työnkulun yleiskuvaus

Työnkulku Katso

1. Valmistele mikroskooppi käyttöä varten. Sivu 278

2. Tarkista mikroskoopin kalibrointi. Sivu 279

3. Kalibroi mikroskooppi uudelleen (valinnainen). Sivu 282

4. Navigoi mikroskooppi. Sivu 285
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15.2 Mikroskoopin valmistelu käyttöä varten
15.2.1 Mikroskoopin aktivointi ja valinta

Mikroskoopin aktivointi

Kuva 173 

Vaiheet

1. Valitse Tools > Microscope ja valitse Connect Microscope (Kytke mikroskooppi).

2.
Valitse Tools > Connect Microscope ja valitse sitten mikroskoopin mallia vastaava paini-
ke.
HUOMAUTUS: Jos määritettynä on vain yksi mikroskooppi, tämä valintaikkuna ohitetaan.
 

3.

Valitse käytettävää mikroskooppia vastaava painike Microscope Connection -valintaik-
kunassa.
Mikroskooppi on nyt valmisteltu käyttöä varten, ja näyttöön tulee Microscope Calibration
Verification -valintaikkuna.

Valitse kalibrointi, joka vastaa mikroskooppisovittimen kiinnitystapaa (vakio tai 90°). Jos
tätä valintaa ei tehdä, mikroskooppi tulkitaan virheellisesti ja kuvatiedot näkyvät väärin.

Mikroskoopin tunnistuksen vianmääritys

Jos mikroskooppia ei tunnisteta, varmista, että:
• mikroskooppi on liitetty navigointijärjestelmään oikein (katso Instrumenttien käyttöohje)
• mikroskooppiin on kytketty virta ja mikroskooppi on valmiina käyttöön
• mikroskooppi on navigointitilassa (katso mikroskoopin valmistajan käyttöohjeet).

HUOMAUTUS: Jos yhteyden muodostus mikroskooppiin ei onnistu, katkaise mikroskoopin virta ja
kytke virta uudelleen.
 

Mikroskoopin valmistelu käyttöä varten
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15.3 Mikroskoopin tarkistus
15.3.1 Yleiskuvaus

Yleistä tietoa

Mikroskooppi on kalibroitu siten, että se toimii osoittimena, jonka kärki on polttopisteessä ②
polttotason ③ keskellä. Voit tarkistaa kalibroinnin tarkentamalla merkintäpisteeseen, joka sijaitsee
näkökentän keskellä ①. Vertaa sitten näkymää navigointinäkymässä näkyviin tietoihin.

③

②①

Kuva 174 

Ennen aloitusta

Eräät kolmansien osapuolten valmistamat kirurgiset mikroskooppisuojat saattavat vaikuttaa
navigointijärjestelmän tarkkuuteen suojuksen suojalinssin aiheuttaman optisen vääristymän
vuoksi.
Käytä ainoastaan kirurgisen mikroskoopin valmistajan hyväksymiä optisesti passiivisia suojia. Jos
on epäilystä siitä, onko suoja Brainlab-navigointiohjelmistoon liitettynä täysin yhteensopiva
mikroskoopin kanssa, ota yhteyttä mikroskoopin valmistajaan.

Tarkista aina mikroskoopin kalibroinnin tarkkuus (katso s. 281) suojan käyttöönoton
jälkeen ja aina ennen mikroskooppinavigointia. Jos havaitaan epätarkkuutta,
uudelleenkalibrointi on suoritettava onnistuneesti ennen navigoinnin aloittamista.

Jos mikroskoopin optiikkaa muokataan (jos esimerkiksi vahingoittunut linssi vaihdetaan),
Brainlabin asiakastuen on suoritettava uusi kalibrointi.

MIKROSKOOPPINAVIGOINTI
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Tarkistusvalintaikkunat

① ②

③

④

Kuva 175 

Nro Komponentti

① Microscope Depthview -näkymä: Näyttää rekonstruktion mikroskoopin näkökentästä
(katso s. 298).

② Mikroskoopin videonäkymä (jos käytettävissä, katso s. 296).

③
Etäisyys mikroskoopista vertailualustan suppilomaisen kalibrointikolon keskelle näyte-
tään, jos mikroskoopin tarkennus on lähempänä kuin 8 mm:n etäisyydellä vertailualustan
suppilomaisesta kalibrointikolosta.

④ ACS Views -painike: Vaihtaa mikroskooppinäkymien ja aksiaalisen, sagittaalisen ja koro-
naalisen näkymän välillä.

Mikroskoopin tarkistus
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15.3.2 Kalibroinnin tarkistus

Tarkistusmenetelmät

Voit tarkistaa kalibroinnin joko käyttämällä vertailualustan kalibrointikoloa tai anatomisia tai
ennalta suunniteltuja merkintäpisteitä. Käyttämällä kalibrointikoloa voit tarkistaa sekä seuranta-
alustan kalibroinnin että mikroskoopin HUD-näytön kalibroinnin.
Kalibroinnin voi tarkistaa milloin tahansa navigoinnin aikana.
HUOMAUTUS: Brainlab valmistaa integroitujen mikroskooppien kohdistusristikko-okulaareja. Niitä
käytetään mikroskoopin kalibrointiin ja kalibroinnin tarkistukseen. Okulaari voidaan vaihtaa
tavalliseen, kirkkaaseen okulaariin kalibroinnin jälkeen.
 

Kalibroinnin tarkistus kalibrointikolon avulla

Vaiheet

1.

Sijoita mikroskooppi suoraan vertailualustan kalibrointikolon yläpuolelle. Parhaan tuloksen
saat sijoittamalla mikroskoopin mahdollisimman kohtisuoraan vertailualustan tasoon näh-
den.
Tarkenna mikroskooppi vertailualustan kalibrointikolon pohjaan suurinta mahdollista zoo-
mausta käyttäen.
Vertailualustan akselin ja mikroskoopin optisen akselin välinen kulma näkyy mikroskoopin
videonäkymässä.

2.
Etäisyys navigoidusta polttopisteestä kalibrointikoloon näkyy näkymien alareunassa. Tä-
mä arvo ilmaisee kalibroinnin poikkeaman.
Tarkista, että poikkeama on hyväksyttyjen arvojen rajoissa.

3.
Jos käytät kuvansyöttöä (katso s. 289), vertailualustan ja sen kalibrointikolon ääriviivat
näkyvät myös näkymissä. Näkyvien ääriviivojen tulisi vastata todellista vertailualustaa ja
kalibrointikoloa.

4. Varmista tarkkuus toistamalla edellä kuvatut vaiheet mikroskoopin ja vertailualustan väli-
siä eri etäisyyksiä käyttäen.

5.
• Jos tarkkuus on riittävä, valitse Next.
• Jos tarkkuus ei ole riittävä, avaa Microscope Calibration -valintaikkuna valitsemalla

Recalibrate.

Tarkistus merkintäpisteiden avulla

Vaiheet

1. Tarkenna mikroskooppi markkeriin tai ennalta suunniteltuun tai anatomiseen merkintäpis-
teeseen suurinta mahdollista zoomausta käyttäen.

2. ACS Views -painikkeella voit vaihtaa aksiaalisen, koronaalisen ja sagittaalisen näkymän
välillä.

3.
Etäisyys navigoidusta polttopisteestä ennalta suunniteltuun pisteeseen näkyy näkymien
alareunassa. Tämä arvo ilmaisee kalibroinnin poikkeaman.
Tarkista, että poikkeama on hyväksyttyjen arvojen rajoissa.

4.
• Jos tarkkuus on riittävä, valitse Next.
• Jos tarkkuus ei ole riittävä, avaa Microscope Calibration -valintaikkuna valitsemalla

Recalibrate.
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15.3.3 Mikroskoopin uudelleenkalibrointi

Yleistä tietoa

Ennen mikroskoopin navigointia Brainlabin asiakastuen on kalibroitava asianmukaisesti polttoväli
ja mikroskoopin akseli.
Käyttäjä voi suorittaa kalibroinnin, joka korjaa ajan myötä mahdollisesti ilmenevät tai suojan
käyttämisestä aiheutuvat vähäiset kalibroinnin epätarkkuudet. Jos havaitaan epätarkkuutta,
uudelleenkalibrointi on suoritettava onnistuneesti ennen navigoinnin aloittamista.

Kalibrointimerkinnät

①

②

Kuva 176 
Jos käytetään 4 markkeripallon kraniaalista vakiovertailualustaa, kalibrointipisteet voidaan
määrittää keskiöstä ① sekä vertailualustan kalibrointimerkinnöistä ②.

Kalibroinnin aktivointi

Vaihe

• Valitse Microscope Calibration Verification -valintaikkunoissa Recalibrate tai
• Valitse Tools > Microscope -valintaikkunassa Calibrate Microscope (Kalibroi mikroskooppi).

Mikroskoopin tarkistus
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Kalibrointipisteen tallennus

Kuva 177 

Vaiheet

1. Asenna kohdistusristikko-okulaari, jos sellainen on toimitettu.

2.

Sijoita mikroskooppi suoraan vertailualustan kalibrointikolon tai valitun kalibrointimerkin-
nän yläpuolelle.
Parhaan tuloksen saat sijoittamalla mikroskoopin mahdollisimman kohtisuoraan vertailua-
lustan tasoon nähden.

3. Siirrä mikroskooppia alaspäin, kunnes valintaikkunan animaatiomikroskooppi on päällek-
käin läpinäkyvän mikroskooppikuvion kanssa.

4.
Valitse suurin mahdollinen zoomaus ja sijoita mikroskooppi kohtisuoraan kalibrointikoloon
tai kalibrointimerkintään nähden (tähtää kalibrointikolon keskelle okulaarin ristikon avulla).
Hienosäädä tarkennusta mikroskoopin kahvan painikkeilla.

5.

Valitse Next.
HUOMAUTUS: Next ei ole käytettävissä, jos valittuna ei ole suurin mahdollinen zoomaus,
jos mikroskooppi ei ole työskentelyalueella tai jos vertailualusta ja/tai mikroskoopin seu-
ranta-alusta eivät ole kameran kuvausalalla. Näyttöön tulee asiasta ilmoittava varoitus.
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Toisen kalibrointipisteen tallennus

Kuva 178 

Vaiheet

1.

Siirrä mikroskooppia ylöspäin, kunnes valintaikkunan animaatiomikroskooppi on päällek-
käin läpinäkyvän mikroskooppikuvion kanssa (vihreä alue).
• Paras tulos saadaan, kun toinen piste on vihreällä alueella.
• Palkin punainen alue ilmaisee, että etäisyyden mikroskoopista vertailualustaan tulisi ol-

la pidempi (jos mahdollista).

2. Tarkenna mikroskooppi kohdistusristikon avulla kalibrointikolon tai kalibrointimerkinnän
pohjaan uudelleen suurinta mahdollista zoomausta käyttäen.

3.

Valitse Next.
Näyttöön tulee Microscope Calibration Verification-valintaikkuna.
HUOMAUTUS: Next ei ole käytettävissä, jos valittuna ei ole suurin mahdollinen zoomaus,
jos mikroskooppi ei ole työskentelyalueella tai jos vertailualusta ja/tai mikroskoopin seu-
ranta-alusta eivät ole kameran kuvausalalla. Näyttöön tulee asiasta ilmoittava varoitus.
 

Tarkista kalibrointi

Tarkista mikroskoopin tarkkuus aina kalibroinnin jälkeen tarkistamalla, että mikroskoopin
polttopiste näkyy oikein potilastiedoissa. Voit tehdä tämän tarkentamalla markkeripalloon
tai anatomiseen merkintäpisteeseen (katso s. 281).
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15.4 Mikroskooppinavigointi
15.4.1 Navigoinnin käyttö

Navigoinnin aloitus

Kun kalibrointi on tarkistettu, näyttöön tulee Tools > Microscope > Options -valintaikkuna.

Kuva 179 

Vaihtoehdot

Sulje tämä valintaikkuna ja aloita mikroskooppinavigointi valitsemalla Close.

Avaa Tools > Microscope -valintaikkuna valitsemalla Back (katso s. 288).
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15.4.2 Navigointinäkymät

Mikroskooppinavigoinnin näkymät

Kuva 180 
Mikroskoopin liikerata näkyy sinisenä. Mikroskoopin optista akselia ja näkökenttää edustavat
kolmiulotteisessa näytössä viiva ja ympyrä. Jos kohde on suunniteltu, etäisyys polttopisteestä
kohteeseen voidaan näyttää.
Jos haluat lisätietoja mikroskooppikuvista ja niiden näyttämisestä, katso s. 296.

Kerroskuvaobjektit

Kerroksiksi lisätyt objektit näkyvät aina polttopisteessä. Tästä saattaa seurata, että
kerroskuvaobjektin sijainti (suhteessa todelliseen objektiin) tulkitaan väärin, jos käytössä on suuri
syvyyskenttä. Jos on tärkeää, että kerroskuvaobjektin sijainti tulkitaan oikein, käytä pientä
syvyyttä.

Mikroskoopin työskentelyalue

Työskentelyalue (mikroskoopin tarkennusetäisyys) määritetään, kun Brainlabin asiakastuki kalibroi
mikroskoopin ensimmäisen kerran.
Jos mikroskooppi siirretään kalibroidun kohdistusalueen ulkopuolelle navigoinnin aikana:
• kuuluu äänimerkki
• kuvanäkymiin tulee näkyviin varoitus, joka varoittaa, että mikroskooppi on kalibroimattomassa

tarkennuspisteessä

Mikroskoopin seuranta

Jos mikroskooppia ei voi seurata navigoinnin aikana (esimerkiksi jos mikroskooppi on kalibroidun
kohdistusalueen ulkopuolella tai mikroskooppia ei ole yhdistetty tai jos mikroskoopin seuranta-
alusta ei ole näkyvissä):
• navigointinäkymiin tulee näkyviin asiasta ilmoittava sanoma

Kaikki Olympus-mikroskoopit eivät siirrä päivitettyjä tarkennus- tai zoomaustietoja, kun
tarkennusta tai zoomausta muutetaan. Tästä seuraa, että tiedot päivitetään
navigointijärjestelmässä viiveellä.

Mikroskooppinavigointi
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Seurannan ensisijaisuus

Instrumenttisovittimet ja osoittimet ovat ensisijaisia navigoinnin aikana. Jotta
mikroskooppinavigointi onnistuisi, varmista, että osoittimet ja instrumenttisovittimet on poistettu
kameran kuvausalalta.

Huomaa, että mikroskoopin seuranta ja mikroskoopin tarkennuksen ja zoomauksen säätö
eivät tapahdu reaaliajassa. Jotta mikroskoopin sijainti näkyisi navigointinäytössä ja jotta
kerroskuvaobjekteista ja lisätyistä objekteista saataisiin ajantasainen tieto, älä muuta
tarkennusta, zoomausta tai mikroskoopin sijaintia muutamaan sekuntiin.
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15.5 Mikroskooppityökalut
15.5.1 Perustietoja

Käytettävissä olevat asetukset

Kun kalibrointi on tarkistettu, voit käyttää Tools > Microscope -valintaikkunassa käytettävissä
olevia vaihtoehtoja. 

Kuva 181 

Vaihtoehto Kuvaus Katso

Connect Microscope Muodosta yhteys mikroskooppiin. Sivu 278

Options Valitse mikroskoopin navigointiominaisuudet. Sivu 289

Calibrate Microscope Kalibroi mikroskooppi uudelleen. Sivu 282

Video Configuration (Vi-
deon määrittäminen)

Säädä mikroskoopin videonäytön asetukset (jos video-
ominaisuus on käytössä ja kalibroitu). Sivu 295

Mikroskooppityökalut

288 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



15.5.2 Mikroskoopin asetukset

Options-valintaikkunan käyttö

Vaihe

Valitse Tools > Microscope > Options.

Kuva 182 

Vaihtoehdot

Vaihtoehdot Katso

HUD Sivu 289

Color Overlay Sivu 290

HUD Objects Sivu 291

Shutter Sivu 291

Smart Auto-Focus Sivu 291

Smart Auto-Tracking Sivu 292

Store Focal Point Sivu 292

Go To Stored Point Sivu 292

Align to Trajectory Sivu 292

Continuous Target Return Sivu 292

HUOMAUTUS: Käytettävyys määräytyy valitun mikroskoopin mukaan.
 

HUD

Kun HUD aktivoidaan, navigointijärjestelmä käyttää mikroskoopin kuvansyöttöyksikköä ennalta
suunniteltujen objektien ääriviivojen ja kohdetta koskevien lisätietojen lisäämiseksi mikroskoopin
näkökenttään.
Syötetyt tiedot näkyvät mikroskoopin näkökentässä lähes samalla tavoin kuin mikroskoopin
syvyysnäkymän tiedot näkyvät navigointinäytössä. Erona kuitenkin on, että mikroskoopin
näkökenttä korvaa rekonstruoidut tiedot. Polttotason objektien leikkauskohdat näkyvät
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yhtenäisenä ääriviivana, mutta objektien jatkuminen polttotason ylä- tai alapuolelle esitetään
katkoviivalla. Katkoviivaa voidaan käyttää suuntauksessa, koska se ei sijaitse polttotasossa.
Jotkin kuvansyöttöyksiköt tukevat värien näyttöä. Tämä auttaa erottamaan useita objekteja
toisistaan, sillä objektit saattavat näkyä erivärisinä kuin navigointinäytössä. Käytä objektien
tunnistamiseen vain kokoa ja asemaa. Zoomauksen tai tarkennuksen jälkeen HUDin ristikko on
aktiivinen 5 sekunnin ajan, ennen kuin se katoaa näkyvistä.
HUOMAUTUS: Sen mukaan, mikä mikroskooppi on käytössä, kuvansyöttö saattaa näkyä vain
mikroskoopin päänäkymässä.
 

Kuvansyöttönäyttö saattaa olla kooltaan hieman pienempi kuin mikroskoopin näkökenttä.
Tällöin ääriviivat päättyvät näytön reunoihin.

Jotkin kuvansyöttöyksiköt näyttävät HUD-tietoja molemmille silmille yhtä aikaa. Parallaksi
voi aiheuttaa muutoksen objektin ilmeisessä sijainnissa suhteessa taustaan, jos tarkennat
vain yhdellä silmällä.

Kun mikroskooppi on aktivoitu, tarkista HUD-kalibroinnin tarkkuus.

HUD-varoituksia

Säädä mikroskoopin suurin mahdollinen zoomaus, ennen kuin säädät polttotason potilaan
rakenteiden mukaan. Tällöin syvyyskenttä on pienempi ja lisättyjen objektien ääriviivojen
näyttö paras mahdollinen. Nämä ääriviivat edustavat suunniteltujen objektien ääriviivoja
tässä tasossa. Katkoviivat edustavat objektien jatkumista polttotason ylä- tai alapuolelle ja
määrittävät objektien sijainnin vain karkeasti.

Mikroskoopin kentän syvyydestä johtuen tarkan polttotason määrittäminen saattaa olla
vaikeaa. Varo tulkitsemasta väärin polttotasoon sijoitettuja objekteja.

Lisätyt kolmiulotteiset objektit toimivat viitteellisinä, mutta ne eivät edusta potilaan
rakenteiden kokoa ja asemaa tarkasti.

Koska lisättyjen objektien sijainti perustuu preoperatiiviseen kuvajoukkoon, objektien
todellinen sijainti voi poiketa siitä esimerkiksi aivojen tilan muutoksen tai kudoksen
poiston vuoksi.

”Kuva kuvassa” -mikroskoopeissa (esim. Olympus) kuva kuvassa -moduulissa esitettävät
tiedot eivät korreloi mikroskoopin reaaliaikaisen näkymän kanssa.

Kuvansyöttönäytön asennus ja kalibrointi on edellytetyn koulutuksen saaneen Brainlabin
edustajan tehtävä. Kuvansyöttölaitteen irrottaminen mikroskoopista ja kiinnitys siihen
uudelleen tai mikroskoopin vaihtaminen heikentää huomattavasti kuvansyöttönäytössä
näkyvien ääriviivojen tarkkuutta. Tällaisessa tilanteessa Brainlabin asiakastuen on
kalibroitava kuvansyöttönäyttö uudelleen.

Älä lisää ylimääräisiä komponentteja (esim. kaksisuuntainen jakaja) HUD-yksikön ja
navigointijärjestelmän liitäntään.

Värien kerrostus

Kun Color Overlay aktivoidaan, navigointijärjestelmä käyttää mikroskoopin kuvansyöttöyksikköä
ennalta suunniteltujen objektien ääriviivojen ja kohdetta koskevien lisätietojen lisäämiseksi
mikroskoopin näkökenttään.
Jos poistat Color Overlay -asetukset käytöstä, objektit näkyvät syöttöyksikön tukeman oletusvärin
mukaisina.
HUOMAUTUS: Color Overlay -painike on käytettävissä vain, jos HUD-asetus on käytössä.
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HUD-objektit

HUD Objects -asetuksella voit hallita objektien näyttöä mikroskoopin näkökentässä.

Vaihe

Valitse HUD Objects. Näyttöön tulee alla oleva Objects-valintaikkuna.

Kuva 183 

Toiminto Kuvaus

Item Näyttää kaikki käytettävissä olevat objektit.

Visible

Visible-valintaruudun valitseminen tai sen valinnan poistaminen näyttää tai
piilottaa objektin kuvanäkymässä:
• Avoin silmäkuvake merkitsee sitä, että objekti on näkyvissä.
• Suljettu silmäkuvake merkitsee sitä, että objekti on piilotettuna.

Visualization Vaihda näyttövaihtoehtojen välillä. Objekti voi näkyä ääriviivana, värillä täy-
tettynä tai kolmiulotteisena.

Suljin

Kun käytössä on Shutter-asetus, mikroskoopin suljin sulkeutuu ja navigointinäytössä ylhäällä
vasemmalla oleva näkymä tulee näkyviin mikroskoopin okulaareihin. Tämä mahdollistaa
esimerkiksi MR-kuvien tarkastelun okulaareissa.

Näytössä näkyvät tiedot eivät vastaa tarkasti todellisia potilastietoja.

Automaattinen tarkennus

Kun Smart Auto-Focus -asetus on käytössä, tarkennus on kohdistettu täsmälleen seurattavan
instrumentin kärkeen. Mikroskoopin tarkentaessa seurattavan instrumentin kärki näkyy HUD-
näytössä pienenä kohdistusristikkona.

Jos instrumentin kärki ei ole mikroskoopin työskentelyalueella, mikroskooppi ei voi
tarkentaa täysin.
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Automaattinen seuranta

Kun Smart Auto-Tracking -asetus on käytössä, toiminto seuraa jatkuvasti todellisen instrumentin
sijaintia ja tarkentaa kohdistuksen instrumentin kärkeen. Seurattava instrumentti näkyy pienenä
kohdistusristikkona HUD-näytössä. Vastaava sanoma tulee näkyviin HUD-näyttöön, kun
mikroskooppia liikutetaan. Kun instrumentin kärki poistuu näkökentästä, mikroskooppi seuraa sitä.
Mikroskooppi lopettaa seurannan, kun instrumentin kärki saavutetaan.

Varmista, että mikroskooppi ei voi törmätä muihin instrumentteihin, potilaaseen tai suojaan
ja ettei steriiliys vaarannu mikroskoopin liikkeiden aikana.

Polttopisteen tallennus ja tallennetun pisteen palautus

• Valitsemalla Store Focal Point voit tallentaa todellisen polttopisteen sijainti- ja polttotasotiedot.
• Valitsemalla Go To Stored Point voit palauttaa mikroskoopin aiemmin tallennetun polttopisteen

mukaisen sijainnin ja tarkennuksen. 

Suuntaus liikeradan mukaisesti

Kohdistaa mikroskoopin optisen akselin samansuuntaiseksi aktivoidun liikeradan kanssa.
HUOMAUTUS: Jos optisen akselin ja halutun liikeradan välissä on yli 45 asteen kulma, liikeradan
kohdistus on pois käytöstä.
 

Jatkuva kohteen palautus

Valitsemalla Continuous Target Return voit palauttaa viimeksi tarkennetun pisteen sijainnin ja
polttotason. Tämä mahdollistaa kohteen tarkentamisen eri katselukulmista.
Kun vapautat mikroskoopin lukituksen vaihtaaksesi katselusuuntaa, viimeksi säädetty polttopiste
tallennetaan. Kun lukitus vapautetaan ja katselusuunta vaihdetaan, mikroskooppi palauttaa
käyttöön saman polttopisteen.
Mikroskooppi tarkentaa tähän pisteeseen, kunnes Continuous Target Return -asetus poistetaan
käytöstä.

Mikroskoopin seurantavaihtoehtojen vianmääritys

Jos mikroskoopin seurantaan liittyy ongelmia, lue vianmääritystä varten seuraavat alla mainitut
vaihtoehdot.

Vaihtoehdot

Varmista, että instrumentti, vertailualusta ja mikroskoopin seuranta-alusta ovat kameran kuvau-
salalla, jos mikroskooppi ei suorita seuraavia toimia:
• automaattinen tarkennus tai
• instrumentin automaattinen seuranta. Mikroskooppi seuraa instrumenttia vain siinä tapaukses-

sa, että instrumenttia pidetään jonkin aikaa liikkumattomana lähellä potilaan päätä.

Varmista, että vertailualusta ja mikroskoopin seuranta-alusta ovat kameran kuvausalalla, jos mik-
roskooppi ei suorita seuraavia toimia:
• tallennettuun polttopisteeseen siirtyminen tai
• edellisen polttopisteen palauttaminen, kun mikroskoopin käsijarrut vapautetaan.
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15.5.3 Kahvaohjaus

Tietoja kahvaohjauksesta

Handle Control -ominaisuuden avulla voidaan käyttää tiettyjä navigointivaihtoehtoja mikroskoopin
kahvojen avulla.
HUOMAUTUS: More... (Lisää...) ① -valikossa käytettävissä olevat vaihtoehdot saattavat vaihdella
mikroskooppimallin mukaan.
 

Kahvaohjauksen käyttäminen

①

Kuva 184 

Vaiheet

1. Painamalla mitä tahansa mikroskoopin kahvan painiketta voit käyttää kahvaohjauksen
päävalikkoa.

2.
Valitse suoritettavan toiminnon painiketta vastaava suunta.
HUOMAUTUS: Lisävaihtoehtoja tulee esiin valitsemalla More... ①.
 

3. Jos valitsit More... ①, siirrä nuolia ylös ja alas kahvaohjauksen halutun vaihtoehdon
suuntaan.

4. Painamalla oikealla puolella olevaa ohjauspainiketta voit suorittaa valittuna olevan toi-
minnon.

HUOMAUTUS: Jos jonkin ajan kuluessa ei suoriteta toimia, valikko suljetaan.
 

Mikroskoopin ominaisuudet

Ominaisuudet Toiminto

Acquire Point (Pisteen rekis-
teröinti) Rekisteröi uuden liikeradan, kun kärki on ojennettu.

Screenshot Ottaa kuvasta näyttökuvan.

More... Valikko, jossa on lisää mikroskooppivaihtoehtoja.

Deactivate HUD (HUD-näy-
tön poisto käytöstä)

Poistaa käytöstä tai poistaa kuvaan lisätyt objektit mikroskooppi-
näkymästä.
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Lisää valikkovaihtoehtoja

More... antaa mahdollisuuden käyttää mikroskoopissa käytettävissä olevia lisävaihtoehtoja
navigoinnin aikana. Voit käyttää näitä alla lueteltuja vaihtoehtoja mikroskoopin kahvojen avulla.
Jos haluat lisätietoja näistä vaihtoehdoista, katso s. 291.

Kuva 185 

More... -valikko Kuvaus

Close Shutter (Sulje
suljin)

Sulkee mikroskoopin sulkimen.
HUOMAUTUS: Suurennetun navigointinäkymän vasen yläkulma lisä-
tään mikroskoopin näkökenttään.
 

Focus to Instrument
(Tarkenna instrument-

tiin)
Smart Auto-Focus tarkentaa mikroskoopin kerran instrumenttiin.

Goto Instrument (Siirry
instrumenttiin) Smart Auto-Tracking seuraa mikroskooppia kerran instrumenttiin.

Store Focal Point Tallentaa aseman ja polttotason tiedot.

Goto Stored Point Palauttaa mikroskoopin edelliseen tallennettuun polttopisteeseen.

Align To Trajectory Kohdistaa mikroskoopin optisen akselin samansuuntaiseksi aktivoidun
liikeradan kanssa.
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15.5.4 Mikroskoopin videon määritys

Videonäkymän määritys

Kuva 186 

Vaiheet

1. Valitse Tools > Microscope -valintaikkunassa Video Configuration.

2.
Säädä kuvanäkymän asetuksia tarvittaessa liukusäätimillä.
HUOMAUTUS: Tämän oppaan s. 52 sisältää lisätietoja videokuva-asetuksista.
 

Mikroskoopin videon määritykseen liittyvät varoitukset

Videolaitteiston asennus ja kalibrointi on edellytetyn koulutuksen saaneen Brainlabin
edustajan tehtävä. Laitteiston irrottaminen mikroskoopista ja kiinnitys siihen uudelleen tai
mikroskoopin vaihtaminen heikentää huomattavasti videoikkunassa tai
kuvansyöttöyksikössä näkyvien ääriviivojen tarkkuutta. Tämän vuoksi kuvat kerroksittain
näyttävä videoikkuna on tällaisessa tilanteessa kalibroitava uudelleen.

Varmista, että video on intervention aikana yhdistettynä kalibroinnin aikana valittuun
tuloliitäntään. Jos käytät eri tuloliitäntää, videokuva ei näy.

Videokuvat eivät sovellu diagnostiseen käyttöön, koska ne saattavat näkyä vääristyneinä.
Ulkoisista laitteista lisättyjen värikuvien objektit saattavat näkyä erivärisinä kuin
navigointinäytössä. On suositeltavaa käyttää objektien tunnisteina lisäksi tilannekohtaisia
tietoja, kuten koko- ja sijaintimerkintöjä.

Videonäyttö

Videonäyttö saattaa näyttää kuvan viiveellä, jos järjestelmän täysi kapasiteetti on käytössä.

Suosittelemme, että mikroskoopin videokuva näytetään erillisessä, ulkoisessa näytössä.
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15.6 Mikroskoopin kuvat
15.6.1 Mikroskoopin videonäkymien näyttö

Yleistä tietoa

Kaikissa leikkausmikroskoopeissa on sisäinen videokamera dokumentointia varten. Voit lisätä
tämän videon navigointijärjestelmän näyttöön, kun olet määrittänyt mikroskoopin videon (katso s.
296). Tämä mahdollistaa mikroskoopin sijainnin ja näkökentän tallennuksen yhteen näyttökuvaan.
Suunniteltujen objektien, liikeratojen ja nimettyjen pisteiden ääriviivat sijoitetaan kerroksiksi
mikroskoopin videokuvaan. Polttotasossa olevia objekteja edustaa yhtenäinen ääriviiva. Näiden
objektien jatkumista polttotason ylä- ja alapuolelle edustaa katkoviiva.
HUOMAUTUS: Videokameran suorakulmionmuotoinen näkökenttä on pienempi kuin
mikroskoopin näkökenttä. Tästä voi seurata eroja mikroskoopin videonäkymien ja muiden
navigointinäkymien skaalauksessa. Videokuva saattaa myös rajautua valitun navigointi-ikkunan
koon ja muodon mukaan.
 

Jotkin HUD-näytöt näyttävät objektien ääriviivat värillisinä. Värein esitettyjä objekteja,
joiden väri on lähellä potilaan kudoksen väriä, voi olla vaikea erottaa. Jos tämä on
ongelma, valitse toisistaan erottuvat värit tai poista värit käytöstä (katso s. 290).

Mikroskooppinäkymän näyttö

Vaiheet

1. Paina silmäkuvaketta.

2. Valitse Other Views-välilehti.

3.
Valitse Microscope.
Valintaikkuna sulkeutuu, ja mikroskooppinäkymä päivitetään näkymään.

Mikroskoopin kuvat
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Mikroskoopin videonäkymä

Kuva 187 
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15.6.2 Microscope Depthview -näkymän näyttö

Yleistä tietoa

Microscope Depthviewon mikroskoopin käyttöön liittyvä rekonstruoitu näkymä potilaan
tietojoukosta. Tiedot näkyvät Probe’s eye -näkymässä, jossa kuvakulma on kohtisuorassa
polttotason keskipisteeseen nähden. Tiedot skaalataan ja käännetään mikroskoopin
zoomaustason ja sijainnin mukaan. Tämä näkymä soveltuu mikroskoopissa näkyvien rakenteiden
ja navigointiasemassa käytettävissä olevien kuvajoukkojen vertaamiseen.

Käyttäessäsi Olympus-mikroskooppia huomaa, että mikroskoopin syvyysnäkymä ei ehkä
näy oikein, koska OME-9000:n/OME-8000:n/OME-7000:n kuvakulmaa voidaan muuttaa
siten, että mikroskoopissa näkyvä katselusuunta muuttuu.

Mikroskoopin syvyysnäkymän näyttö

Vaiheet

1. Paina silmäkuvaketta.

2. Valitse Other Views-välilehti.

3.
Valitse Microscope Depthview.
Valintaikkuna sulkeutuu, ja mikroskoopin syvyysnäkymä päivitetään näkymään.

Mikroskoopin syvyysnäkymän näyttö

②

③

④
⑤

①

Kuva 188 

Nro Komponentti Kuvaus

① Oranssi piste Ennalta suunniteltu piste (valinnainen).

Mikroskoopin kuvat
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Nro Komponentti Kuvaus

② Sininen rengas Mikroskoopin okulaarin näkökentän ulkoreuna. Tämän renkaan
koko muuttuu zoomattaessa.

③ Sininen kohdistusris-
tikko Polttotason keskipiste.

④ Yhtenäinen ääriviiva Tässä tasossa olevan suunnitellun objektin ääriviiva.

⑤ Katkoääriviiva Objektin jatkuminen tason ylä- tai alapuolelle (objektin leveimmäs-
tä kohdasta).
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16 INTRAOPERATIIVINEN
KUVANTAMINEN

16.1 Perustietoja
16.1.1 Tietoja intraoperatiivisen kuvantamisen ominaisuuksista

Yleistä tietoa

Cranial/ENT-ohjelmiston intraoperatiivisten ominaisuuksien avulla navigointi-istuntoon voidaan
lisätä ajantasaisia kuvantamistietoja. Tämä edellyttää käyttäjältä vain vähän tai ei lainkaan toimia
navigointiasemassa.
Intraoperatiivisten kuvantamisominaisuuksien avulla voit:
• ladata leikkauksen aikana kerätyt DICOM-tiedot
• päivittää automaattisesti rekisteröidyt hoitosuunnitelmat
• rekisteröidä uudet intraoperatiiviset kuvat.
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16.2 Intraoperatiivinen tiedonsiirto
16.2.1 Tietoja intraoperatiivisesta tiedonsiirrosta

Käytettävissä olevat intraoperatiiviset siirtomenetelmät

Menetelmä Kuvaus

Potilastietojen lataus Lataa potilastiedot Content Manager -ohjelmistosta.

Potilastietojen saanti ku-
vantamislaitteesta

Kuvantamislaitteen käyttäjä lähettää potilastiedot, jotka navigointioh-
jelmisto vastaanottaa ja lataa.

Potilastietojen lataus

Jos käynnistit Cranial/ENT-ohjelmiston ilman potilaan tietoja tai jos haluat ladata lisätietoja
istunnon aikana, voit ladata tietoja milloin tahansa Data-valintaikkunassa.
Katso ohjeet, s. 29.

Potilastietojen vastaanotto

Cranial/ENT-ohjelmisto voi vastaanottaa potilastiedot taustapalvelusta, joka hyväksyy
kuvantamislaitteesta tai PACS-järjestelmästä lähetyt DICOM-tiedot niin, ettei käyttäjän toimia
edellytetä.
Kun DICOM-tiedot vastaanotetaan, navigointinäytön yläosaan tulee näkyviin tilakuvake ①.

①

Kuva 189 

Seuraavat vaiheet

Vaihtoehdot

Jos potilastiedot on jo ladattu, eivätkä uusien tietojen potilastiedot (esimerkiksi potilaan nimi tai
tunnus) vastaa jo ladatun potilaan tietoja, sinua kehotetaan yhdistämään ristiriitaiset potilastie-
dot.
HUOMAUTUS: Lisätietoja on Content Manager -ohjelmiston käyttöohjeessa.
 

Intraoperatiivinen tiedonsiirto

302 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Vaihtoehdot

Jos ladatut potilastiedot sisältävät kuvajoukkoja, joita ei ole vielä yhdistetty, sinua pyydetään yh-
distämään ne, kun muunto on valmis (katso s. 29).
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16.3 Magneettikuvaustietojen automaattinen
rekisteröinti

Yleistä tietoa

Magneettikuvaustietojen automaattinen rekisteröinti rekisteröi potilastiedot nopeasti ilman
käyttäjältä edellytettyjä toimia, kuten laserkuvausta tai merkkipohjaista rekisteröintiä. Käytettävissä
olevan automaattisen rekisteröinnin tyyppi saattaa määräytyä asiakkaan hankkiman lisenssin ja
valittujen potilastietojen mukaan.
HUOMAUTUS: Tässä kuvattua menetelmää käytetään yhdessä Kuvantamisen automaattisen
rekisteröinnin kraniaalisen Philips/Siemens MRI -vertailupakkauksen kanssa (katso
Intraoperatiivisen kraniaalisen kuvantamislaitteiston käyttöopas). 
 

Automaattisen rekisteröinnin valintaikkunat

① ②

③

Kuva 190 

Rekisteröinti

Vaiheet

1. Valitse valikkoriviltä Register.
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Vaiheet

2.

Valitse Registration Selection -valintaikkunassa ① Automatic Registration.
HUOMAUTUS: Jos automaattista rekisteröintiä varten on käytettävissä useita soveltuvia
kuvajoukkoja, näyttöön tulee Select Set -valintaikkuna. Valitse rekisteröitävä kuvajoukko
valitsemalla sitä vastaava painike.
 

3.

Näyttöön tulee Registration Matrix Acquisition ② -valintaikkuna.
Sijoita kamera niin, että siitä on esteetön näköyhteys sekä vertailualustaan että rekisterö-
intimatriisiin. Kun kamera on havainnut molemmat, rekisteröinti aktivoituu.
HUOMAUTUS: Valintaikkunassa näkyvät kameran kuvausala ja havaitut alustat. Tämä
helpottaa kameran sijainnin säätöä. Kameran, vertailualustan ja rekisteröintimatriisin on
pysyttävä liikkumattomina rekisteröinnin aikana. Rekisteröinnin tila näkyy tilapalkissa. Jos
kamera, vertailualusta tai rekisteröintimatriisi liikkuvat, rekisteröinti alkaa alusta.
 

4.

Kun matriisin sijainti on tallennettu, näyttöön tulee Marker Detection -valintaikkuna.
Markkerien tunnistuksen tila näkyy tilapalkissa.
Voit lopettaa automaattisen tunnistuksen milloin tahansa valitsemalla Manual. Yleensä tä-
tä ei kuitenkaan tarvitse tehdä. Katso manuaaliseen markkerien tunnistukseen liittyvät oh-
jeet alla.
HUOMAUTUS: Järjestelmän ja kuvajoukon koon mukaan määräytyy, tuleeko Marker De-
tection -valintaikkuna näyttöön vai kehottaako ohjelmisto siirtymään suoraan tarkistuk-
seen.
 

5. Kun markkerit on tunnistettu, ja rekisteröinti on valmis, näyttöön tulee Registration Verifi-
cation -valintaikkuna, jossa voit tarkistaa rekisteröinnin.

Valinnainen manuaalinen markkerien tunnistus (yleiskuvaus)

Jos automaattinen tunnistus epäonnistuu (tai jos ylläpitotoimet sitä edellyttävät), voit aktivoida
manuaalisen markkerien tunnistuksen valitsemalla Marker Detection -valintaikkunassa Manual.

①

②

③④⑤⑥

① ④⑤⑥

②

③

Kuva 191 
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Nro Kuvaus

① Previous- ja Next-painikkeilla voit siirtyä markkerien välillä.

②

• Markkerit aksiaalisessa, koronaalisessa ja sagittaalisessa näkymässä.
• Vierittämällä kuvia nuolten avulla voit etsiä käytettävissä olevat markkerit.
• Kuvat näkyvät alarivin näkymissä suurennettuina, jotta markkerien keskipisteet voidaan

paikantaa.

③ Teksti ilmaisee rekisteröintiyrityksen tuloksen sekä sen, kuinka monta markkeria on vielä
tunnistettava.

④ Automatic-vaihtoehto palauttaa näyttöön Automatic Registration -toiminnon. Ohjelmis-
to aktivoi automaattisen markkerien tunnistuksen ja rekisteröinnin.

⑤ Delete Active Marker -vaihtoehto poistaa aktiivisena olevan markkerin ja aktivoi edelli-
sen hyväksytyn markkerin.

⑥
Accept Active Marker -vaihtoehto hyväksyy aktiivisen markkerin sijainnin (näkyy punai-
sena) ja lisää uuden markkerin tietojoukon keskelle. Kun vaadittu markkerien vähimmäis-
määrä on saavutettu, tämä painike käynnistää vastineiden tunnistuksen.

Manuaalinen markkerien tunnistus

Vaiheet

1. Tarkista automaattisesti tunnistetut markkerit selaamalla markkereita Previous- ja Next-
painikkeilla.

2. Käytä zoomausnäkymää ja sijoita kohde (näkyy punaisena) uudelleen koskettamalla
markkerin keskikohtaa kussakin näkymässä.

3. Kun markkeri sijaitsee oikeassa kohdassa, valitse Accept Active Marker ja tarkista seu-
raava markkeri.

4.

Jos markkereita ei ole tunnistettu automaattisesti tai automaattisesti on tunnistettu liian
vähän markkereita, tietojoukon keskelle lisätään automaattisesti uusi markkeri.
Etsi ylärivin näkymistä vieritysnuolien avulla markkerit, joita ei ole ympyröity sinisellä (täl-
laiset markkerit on jo tunnistettu). Käytä zoomausnäkymää ja sijoita kohde (näkyy punai-
sena) koskettamalla markkerin keskikohtaa kussakin näkymässä.

5.

Kun vaadittu markkerien vähimmäismäärä on saavutettu, ohjelmisto yrittää täsmätä mark-
kerit ja tulos näkyy tilatekstinä.
Jos markkereita tarvitaan lisää, tietojoukon keskelle lisätään uusi markkeri. Toista vaiheet
2–4, kunnes markkereita on vaadittu määrä.

6.
Kun vastine löytyy, Proceed-painike aktivoituu. Vahvista tarkkuus valitsemalla Proceed.
Jos vastinetta ei löydy, tarkista markkerien sijainti uudelleen ja/tai lisää markkereita (ohjel-
misto voi tunnistaa enintään 14 markkeria).

Rekisteröinnin tarkkuus (yleiskuvaus)

Rekisteröinnin jälkeen ohjelmisto laskee rekisteröinnin tarkkuuden. Tämä tulos edustaa
markkerien tunnistetun sijainnin ja markkerien rekisteröintimatriisin geometriaan perustuvan
oletetun sijainnin välistä keskipoikkeamaa. Tämän tiedon ja anatomisten tietojen visuaalisen
tarkistuksen perusteella voit määrittää kokonaisvirheen.
Lasketun poikkeaman perusteella rekisteröinti joko onnistuu tai epäonnistuu.

Tulos Poikkeama

Onnistunut rekisteröinti < 1,2 mm

Epäonnistunut rekisterö-
inti > 1,2 mm
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HUOMAUTUS: Huomaa, että ohjelmiston laskema tarkkuus ilmaisee vain sen, kuinka hyvin
ohjelmisto pystyy täsmäämään rekisteröintimatriisin geometrian ja potilastietojen markkerit. Nämä
arvot eivät välttämättä ilmaise kokonaisvirhettä.
 

Tarkkuuden tarkistus

Kun rekisteröinti on valmis, näyttöön tulee Registration Verification -valintaikkuna.

Kuva 192 

Vaiheet

1.

Vie osoitin vähintään kolmeen tunnettuun anatomiseen merkintäpisteeseen ja tarkista, et-
tä osoittimen kuvanäkymissä näkyvä sijainti vastaa todellista pistettä potilaan anatomias-
sa.
Kun osoitin on enintään 15 mm:n päässä lasketusta pinnasta, ohjelmisto näyttää virtuaali-
sen osoittimen kärjen ja pinnan välisen poikkeaman (etäisyyden pintaan).

2.

Jatka visuaalisen tarkistuksen perusteella seuraavasti:
• Jos tarkkuus on riittävä, valitse Accept. Näyttöön tulee päänäkymä.
• Jos tarkkuus ei ole riittävä tai haluat toistaa rekisteröinnin, valitse Try Again. Näyttöön

tulee Automatic Registration -valintaikkuna.
• Jos tarkkuus ei ole riittävä ja haluat peruuttaa kuvien automaattisen rekisteröinnin ja

käyttää eri rekisteröintimenetelmää (esimerkiksi automaattisen kuvien yhdistämisen yh-
teydessä tehtävää rekisteröintiä), valitse Cancel.

Kuvien automaattisen rekisteröinnin toisto (valinnainen)

Jos rekisteröintitarkkuus ei ole riittävä (esimerkiksi kameran sijainnin, markkereiden märkyyden tai
markkereiden virheellisen vertailualustoihin kiinnityksen vuoksi), voit toistaa automaattisen
rekisteröinnin.
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Kuva 193 

Vaiheet

1. Valitse Automatic Registration -valintaikkunassa Try Again. Näyttöön tulee Automatic
Registration - Registration Matrix Acquisition -valintaikkuna.

2.

Valitse New Acquisition -painike (näkyy automaattista rekisteröintiä toistettaessa).
Ohjelmisto päivittää rekisteröintimatriisin sijainnin.
HUOMAUTUS: Jos et valitse New Acquisition -vaihtoehtoa, järjestelmä käyttää rekiste-
röintiin rekisteröintimatriisin ja vertailualustan aiempia sijainteja.
 

3. Aktivoi automaattinen rekisteröinti valitsemalla Proceed.
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16.4 Intraoperatiivisten tietojen rekisteröinti
16.4.1 Perustietoja

Yleistä tietoa

Kuvantamisen automaattinen rekisteröinti -ominaisuuden avulla voidaan suorittaa leikkauksen
aikana tallennettujen potilastietojen rekisteröinti. Käytettäessä tätä rekisteröintimenetelmää
vakiorekisteröintiä ei tarvita. Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että markkereita kiinnitettäessä ei
edellytetä potilaan läsnäoloa.
Kuvantamisen automaattinen rekisteröinti -ominaisuutta ei voi käyttää leikkausta edeltävässä
vaiheessa tallennettujen tietojen rekisteröintiin. Jos tietoja aiotaan käyttää preoperatiivisessa
vaiheessa, ne on rekisteröitävä jollakin muulla rekisteröintimenetelmällä.
HUOMAUTUS: Lisätietoja intraoperatiivisesti otetuista kuvatiedoista ja asiaankuuluvista
työnkuluista on Kuvantamisen automaattisen rekisteröintiohjelmiston käyttöohjeessa.
 

Kuvantamisen automaattiseen rekisteröintityönkulkuun siirtyminen

Kuva 194 

Vaiheet

1. Avaa Registration Selection -valintaikkuna.

2.
Valitse lisenssin mukaan Automatic Registration.
Näyttöön tulee Automatic Registration -työnkulku.
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Tarkkuuden tarkistus

Kun rekisteröinti on valmis, näyttöön tulee Registration Verification -valintaikkuna.

Kuva 195 

Vaiheet

1.

Vie osoitin vähintään kolmeen tunnettuun anatomiseen merkintäpisteeseen ja tarkista, et-
tä osoittimen kuvanäkymissä näkyvä sijainti vastaa todellista pistettä potilaan anatomias-
sa.
Kun osoitin on enintään 15 mm:n päässä lasketusta pinnasta, ohjelmisto näyttää virtuaali-
sen osoittimen kärjen ja pinnan välisen poikkeaman (etäisyyden pintaan).

2.

Toimi ohjelmiston laskeman tarkkuuden ja visuaalisesti tehdyn tarkistuksen perusteella
seuraavasti:
• Jos tarkkuus on riittävä, valitse Accept. Näyttöön tulee päänäkymä.
• Jos tarkkuus ei ole riittävä ja haluat peruuttaa kuvien automaattisen rekisteröinnin ja

käyttää eri rekisteröintimenetelmää (esimerkiksi automaattisen kuvien yhdistämisen yh-
teydessä tehtävää rekisteröintiä), valitse Cancel.

HUOMAUTUS: Lisätietoja kuvantamisen automaattisesta rekisteröinnistä on Kuvantamisen
automaattisen rekisteröintiohjelmiston käyttöohjeessa.
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16.4.2 Rekisteröintipohjainen kuvien yhdistäminen

Yleiskuvaus

Navigoinnin vertailujärjestelmä on suunniteltu siten, että se on järjestelmänä jäykkä ja stabiili.
Vähäisiä muutoksia potilaan pään ja vertailualustan sijaintien välillä kuitenkin sallitaan. Kuvien
automaattinen rekisteröinti päivittää rekisteröinnin aina, kun intraoperatiivinen kuvaus on saatu
päätökseen. Tämä korjaa sijaintien pienten muutosten aiheuttamat virheet.
Kun intraoperatiivinen kuvaus rekisteröidään automaattisesti, kaikki aiemmin ladatut ja
rekisteröidyt (preoperatiiviset tai intraoperatiiviset) potilastiedot yhdistetään uuteen kuvajoukkoon.
Jos vertailualustan tai potilaan pään sijainti on muuttunut, kuvien yhdistäminen voi tapahtua
virheellisesti.
Kun tämäntyyppisiä tietoja on käytettävissä navigointiin, näyttöön tulee Verify Registration
Based Fusion -valintaikkuna. Tarkista rekisteröintipohjainen yhdistäminen tässä valintaikkunassa
huolellisesti.

Tarkista rekisteröintipohjaisen kuvien yhdistämisen tulos huolellisesti varmistaaksesi, että
potilasta hoidetaan oikein. Jos vertailualusta tai potilaan pää on siirtynyt, kuvan
yhdistäminen saattaa olla virheellinen.

Kuvien yhdistämisen tarkistus

Voit nyt tarkistaa kuvien yhdistämisen kuvatulla tavalla (katso s. 29).

Kuva 196 
Tarkistuksen jälkeen voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

Vaihtoehdot

Valitse Accept, jos yhdistäminen on hyväksyttävä.

Jos kuvien yhdistämi-
nen ei ole hyväksyttävä

Suorita kuvan yhdistäminen uudelleen valitsemalla Modify Automatic
Image Fusion -valintaikkunassa. Lisätietoja on Kuvien yhdistämis-
ohjelmiston käyttöohjeessa.

Voit hylätä kuvien yhdistämisen ja poistua valintaikkunasta valitsemalla
Unfuse.
HUOMAUTUS: Jos hylkäät kuvien yhdistämisen, aiemmin ladattuja ja
rekisteröityjä kuvajoukkoja ei voi käyttää navigoinnissa, ellei yhdistä-
mistä toisteta. Näkyviin tulee valintaikkuna, jossa näkyvät kuvajoukot,
joihin yhdistämisen hylkääminen vaikuttaa.
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17 IGTLINK
17.1 Perustietoja IGTLinkistä
17.1.1 Tietoja IGTLinkistä

Yleiskuvaus

IGTLink on verkkopohjainen navigointijärjestelmän ohjelmistokäyttöliittymä, jonka avulla voit
ladata lääketieteellisiä kuvia, segmentointituloksia, leikkausten suunnittelutietoja ja reaaliaikaisia
instrumenttien seurantatietoja navigointijärjestelmästä. 
IGTLink käyttää avointa Open IGT -tiedonsiirtoprotokollaa, jonka on kehittänyt National Alliance
for Medical Image Computing (NA-MIC).

Vahingonkorvausvastuu ja juridiset vaatimukset

IGTLink-käyttöliittymä on saatavilla Brainlabilta. Brainlab ei ole minkäänlaisessa vastuussa
navigointijärjestelmän ulkopuolella tapahtuvasta tietojen käsittelystä eikä toimitettujen
esimerkkiasiakassovellusten oikeellisuudesta. Esimerkkisovellukset on tarkoitettu vain
esittelykäyttöön. Brainlab ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka ovat seurausta
tietojen käsittelystä navigointijärjestelmän ulkopuolella.

IGTLink-käyttöliittymää tulee käyttää IGTLinkin teknisessä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
Brainlab ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka ovat seurausta IGTLink-
käyttöliittymän sellaisesta käytöstä, joka poikkeaa tässä käyttöohjeessa kuvatusta.

Jos kliinisten tutkimusten yhteydessä ja erityisesti käytön indikaatioita laajennettaessa
käytetään IGTLink-käyttöliittymää, kaikkien lääkinnällisiä laitteita koskevien juridisten
vaatimusten on täytyttävä. Vaatimusten täyttyminen voidaan varmistaa esimerkiksi
esittelemällä asia eettiselle komitealle tai toimittamalla erillinen 510K-hakemus.

Tietojen oikeellisuus

Verkon ja tietokoneen suorituskyky sekä tietojen koko saattaa aiheuttaa sen, että siirretyt
tiedot ovat vanhentuneita. Minkäänlaisia tietojen siirron viiveeseen liittyviä oletuksia ei
pidä tehdä.

Verkon turvallisuus ja potilastietojen luottamuksellisuus

Brainlabin navigointijärjestelmään yhdistetyn verkon turvallisuus sekä Brainlabin
navigointijärjestelmään ja siitä muihin järjestelmiin siirrettävien potilastietojen
luottamuksellisuus on varmistettava soveltuvin toimenpitein.
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17.2 IGTLinkin käyttö
17.2.1 IGTLinkin ottaminen käyttöön

IGTLinkin aktivointi

Kuva 197 

Vaiheet

1. Valitse Tools > IGTLink.

2.
Paina IGTLink On/Off. Kun painike on korostettu, se on käytössä.
IGTLink-asiakas voi nyt muodostaa yhteyden navigointijärjestelmään.
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314 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



17.2.2 Yhteyden muodostus IGTLink-asiakkaaseen

Ulkoisen yhteyden valintaikkuna

Kun IGTLink-asiakas muodostaa yhteyden navigointijärjestelmään, näyttöön tulee valintaikkuna,
joka ilmoittaa, että asiakassovellus haluaa muodostaa yhteyden.

Kuva 198 

Yhteysvaihtoehdot

Vaihtoehdot

Voit hyväksyä yhteyden valitsemalla Accept.

Jos haluat katkaista IGTLink-asiakkaan yhteyden ja poistaa ominaisuuden käytöstä, jotta yhtey-
det eivät ole mahdollisia, valitse Deactivate IGTLink.

Voit hylätä yhteyden valitsemalla Reject.

HUOMAUTUS: Jos valitset Deactivate IGTLink, kaikki muodostetut yhteydet katkaistaan.
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